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any, el ministre de Defensa, Pe-
dro Morenés, va anunciar que
el centre quedaria al marge del
programa de retallades del seu
ministeri i que augmentaria la
seua activitat.

El costum dicta des de fa
anys que un membre de la fa-
mília reial acudeixi cada dos
anys a l’entrega de despatxos
a l’acadèmia deTalarn. El 2014,
es van entregar per primera ve-
gada “en nom del rei FelipVI”,
que havia ascendit al tron po-
ques setmanes abans. Un any
després, serà el monarca en
persona qui presideixi la ceri-
mònia anual al centre del Pa-
llars Jussà.

Felip VI presidirà l’entrega
dels despatxos a Talarn
La primera cerimònia després de l’ascens al tron fa un any ||
Serà la seua tercera visita al Pallars Jussà en els últims 4 anys

EXÈRCITFORMACIÓ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ FelipVI presidirà el prò-
xim dia 10 de juliol aTalarn la
cerimònia de lliurament de des-
patxos als nous sergents a l’aca-
dèmia general bàsica de subo-
ficials (Agbs).Així ho van con-
firmar ahir fonts pròximes a
l’organització de l’acte. Serà la
primera a la qual acudeix com
a rei, després d’haver-la presi-
dit en diverses ocasions des dels
anys noranta quan encara te-
nia el títol de Príncep d’Astú-
ries. L’última va ser el 2012,
acompanyat per la llavors prin-
cesa Letícia, en un moment en
què l’acadèmia, un dels prin-
cipals eixos de l’economia del
Pallars Jussà, estava amenaça-
da de tancament per retallades
del ministeri de Defensa.Tres
anys després, el monarca diri-
girà la cerimònia en un cen-
tre que prepara ja el nou curs
i no tem per la seua continuï-
tat.

La nova entrega de despat-
xos serà la tercera visita de Fe-
lip al Pallars Jussà en els últims
quatre anys i la primera com a
rei.A més de les cerimònies a
Talarn, va acudir el 2013 a la
comarca amb motiu del cente-
nari de les centrals hidroelèc-
triques de la Noguera Palla-
resa.Allà va rebre les peticions
dels alcaldes i representants de
les institucions que reclama-
ven la continuïtat de l’acadè-
mia deTalarn.Aquell mateix

Els reis Felip i Letícia, en l’entrega de despatxos del 2012.
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Elmonarca ja
va ser elmarç
passat aAran

■ El rei també va visitar
Lleida el passat mes de
març, però no en el marc
d’un acte oficial. Ho va fer
per passar un cap de set-
mana a l’estació d’esquí de
Baqueira, que havia fre-
qüentat en la seua joven-
tut juntament amb altres
membres de la família re-
ial.Va ser la seua primera
visita a les comarques llei-
datanes com a monarca.

Ramaders del Pirineu
reclamen a la Generalitat
2,4milions d’ajuts

RAMADERIACOMPENSACIONS

❘ LLEIDA ❘ Els ramaders del Piri-
neu exigeixen al Govern que
els paguin urgentment els ajuts
compensatoris de muntanya
(ICM) i de ramaderia ecolò-
gica de l’últim any i mig, que
ascendeixen a 2,4milions d’eu-
ros. El col·lectiu va instar al pa-
gament de les subvencions
abans de finalitzar el mes de
juny, altrament, “tornarem a
mobilitzar-nos tallant carrete-
res o anirem al Parlament”, va
destacar Pere Roqué, president
d’Asaja a Lleida. Per reclamar
aquests ajuts han iniciat ja una
recollida de firmes.Un total de
170 explotacions ramaderes
del Sobirà d’un total de 400
a tot Catalunya es veuen afec-
tades per l’impagament
d’aquests ajuts. La xifra mitja-
na pendent de liquidar a cada

ramader és de 6.000 euros per
cada un dels ajuts (ICM i ra-
maderia ecològica).

Els ramaders van denunciar
sentir-se “maltractats” i van
destacar que al retard dels ajuts
també cal sumar-hi la proble-

màtica de la fauna salvatge.A
més van sol·licitar un pla inte-
gral per resoldre els danys de
la fauna salvatge que inclogui
ajuts sense cost per als rama-
ders.

MOBILITZACIÓ

Afirmen que tornaran a
organitzar mobilitzacions
si no cobren abans que
conclogui el mes de juny

Destaquen la implantació
dedronsenel regadiu
❘ LLEIDA ❘ El simposi sobre no-
ves tècniques per al regadiu
va evidenciar ahir la implan-
tació de drons per millorar
l’aplicació de l’aigua.

Accepten que Capdella
s’escriu amb ‘p’
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha ac-
ceptat la denominació oficial
deCapdella en lloc de“Cab-
della” i d’Obeix en lloc
d’“Oveix”, després d’anys de
reivindicació de laTorre de
Capdella.

Deixa la direcció del CAP
de la Seu després d’1 any
❘ LA SEU ❘ Jordi Fàbrega, direc-
tor mèdic de l’hospital i el
CAP de la Seu, ha dimitit del
seu càrrec en aquest últim
centre per excés de feina.Ai-
xí ho va confirmar Fàbrega,
si bé altres fonts van apuntar
a una amenaça anterior de di-
missió que es va reconduir.

La subdelegada del Govern, InmaManso, ahir a Bassella.

MUNICIPISMOBILITAT
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

❘ BASSELLA ❘ L’Estat durà a ter-
me, a través de l’empresa pú-
blicaTragsa, millores en ca-
mins declarats d’interès ge-
neral de Sant Ramon,Castell-
serà, Sant Guim de Freixenet
i Bassella per valor d’uns

650.000 euros. La subdele-
gada del Govern, InmaMan-
so, va visitar ahir els camins
d’aquesta última localitat, on
aquestes actuacions suposa-
ran una inversió de 123.000
euros.

Mésde600.000 euros de
l’Estat permillorar camins


