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L’Ajuntament de Torrefarrera té pre-
vist començar abans de què aca-
bi l’any les obres de construcció de 
tancs o dipòsits de retenció d’aigua 
per evitar noves inundacions a la 
població durant els dies en què es 
registra episodis de pluja intensa. 
L’alcalde, Jordi Latorre, es va reunir 
a la nit amb els veïns, on els va in-
formar de les actuacions que pre-
veu el consistori per resoldre aquest 
problema.

Latorre va indicar que els nous di-
pòsits, que absorbiran aigua pluvial 
per evitar que la xarxa de clavegue-
ram es col·lapsi, suposaran una in-
versió d’uns dos milions d’euros.

Els dipòsits es construiran en 
diferents punts de la localitat i 
en terrenys municipals. La funció 
d’aquests tancs és retenir l’aigua de 
la pluja i alliberar-la per la xarxa de 
clavegueram un cop hagi finalitzat 
l’episodi de pluja.

Les darreres inundacions a la po-
blació van tenir lloc a principis de 
setembre i van afectar sobretot vi-
vendes de la part nova de la pobla-
ció, aproximadament unes 200. En 
la majoria dels casos, l’aigua va en-
trar a les vivendes a través dels pàr-

quings. L’alcalde va reconèixer ahir 
que la xarxa de clavegueram de la 
localitat “no és capaç d’absorbir to-
ta l’aigua” quan es produeixen epi-
sodis de pluja intensa, i el que pas-
sa és que l’aigua recula i inunda les 
parts baixes de les vivendes.

L’Ajuntament confia en que la 
construcció d’aquests nous dipò-
sits o tancs de retenció acabi amb 
el problema de les inundacions a la 

població.
L’alcalde va explicar ahir a la nit 

als veïns tots els detalls del projec-
te per resoldre el problema de les 
inundacions i tenint en compte que 
els treballs es previst que comencin 
abans de finalitzar l’any, el nou dis-
positiu funcionaria ja l’any que ve.

L’Ajuntament vol evitar nous epi-
sodis d’inundacions a vivendes de 
la població.

INFRAESTRUCTURES / DANYS A VIVENDES PARTICULARS

Torrefarrera construirà 
tancs de retenció per 
evitar noves inundacions
]  Les obres començaran abans d’acabar l’any i suposaran 

una inversió per part de l’Ajuntament de 2 milions d’euros

L’alcalde va informar ahir als veïns de la solució que aporta el consistori
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PIRINEU / AIGÜESTORTES

El primer grup de dones ja es troba en terres lleidatanes

LLEIDA •  Els turistes israelians se 
senten cada vegada més atrets 
pel Pirineu de Lleida, sobretot per 
la seva natura –el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici– i l’encant dels seus pobles 
i una oferta de restauració adap-
tada als seus usos i costums. En-
guany aquesta tendència s’ha in-
crementat encara més gràcies als 
vols que ha operat aquest estiu la 
companyia israeliana Arkia de Tel 
Aviv a l’Aeroport de Lleida-Alguai-
re, la senyalització de les rutes Per-
seguits i Salvats que ha impulsat la 
Diputació de Lleida i la comercia-
lització de nous paquets turístics 
amb una oferta d’un viatge expe-
riencial d’activitats per les comar-
ques de Lleida que ha programat 
enguany l’empresa Astha-suranga, 
la qual organitza estades d’una set-
mana per a dones d’entre 40 i 60 

anys. D’aquesta manera, s’amplia 
el nombre de turoperadors israe-
lians  que inclouen l’oferta turís-
tica de Lleida en la seva oferta de 
viatges. El turoperadora Astha-su-
ranga ha iniciat aquesta setmana 
el seu primer viatge per les comar-
ques del Pirineu de Lleida amb un 
grup de 18 dones. 

Aquest turoperador israelià pro-
grama viatges d’una setmana per 
diferents indrets del món exclusi-
vament per a dones.

Dones d’Israel, a la ruta 
de ‘Perseguits i Salvats’

]  El touroperador 
israelià Astha 
Suranga ha iniciat 
aquesta setmana 
els viatges

SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 la Mañana14 COMARQUES

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Tàrrega inaugura dues exposicions commemoratives del Tricentenari
TÀRREGA •  Tàrrega ha inaugurat dues exposicions commemoratives del Tricentenari 1714-2014 
amb l’ànim de difondre els esdeveniments que marcaren la Guerra de Successió i les seves con-
seqüències. Es poden visitar a la Plaça Major i a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell.

IMATGES D’ACTUALITAT

La pluja inunda trams de la carretera d’accés a Artesa de Lleida
ARTESA DE LLEIDA •  La intensa pluja caiguda ahir a primera hora de la tarda en zones de la 
Plana de Lleida va inundar trams de la carretera que connecta la ciutat de Lleida amb poblacio-
ns com Artesa de Lleida. Segons alguns alcaldes, aquesta carretera “està mal feta”.




