
Subvencionen amb 185.000 
euros el Centre Cal Sinén
L’aportació de Turisme de la Generalitat permet 
consolidar el projecte de l’Estany d’Ivars
Ivars d’Urgell /Vila-sana
JOSEP ANTON PÉREZ
El Consorci de l’Estany d’Ivars 
i Vila-sana podrà consolidar el 
projecte del Centre d’Interpre-
tació de Cal Sinén, gràcies a una 
aportació de la Direcció General 
de Turisme de la Generalitat, que 
ronda els 185.000 euros. El pro-
jecte de Cal Sinén ha estat una 
de les vint-i-una propostes que 
la Generalitat ha subvencionat a 
total Catalunya, i que tenen com 
a objectiu, crear o rehabilitar in-
fraestructures i espais turístics, 
recuperar itineraris, millorar la 
senyalització o donar suport a la 
promoció d’algunes iniciatives tu-
rístiques, entre d’altres.

Segons el director del Consor-
ci que gestiona l’espai natural del 
Pla d’Urgell, Toni Costa, aquesta 
ajuda significa poder Consolidar 

Cal Sinén com el Centre d’Inter-
pretació que es va projectar. Un 
espai en el qual es pugui mostrar 
la recuperació de la zona humida, 
així com dels valors naturals i de 
la transformació del paisatge i la 
fauna de l’Estany.

Amb la nova aportació el Con-
sorci podrà iniciar les obres que 
permetin habilitar tota la planta 
baixa de Cal Sinén, en la que s’in-
clourà la xarxa de subministra-
ment elèctric, equipaments au-
diovisuals, així com completar les 
sales d’activitats i els miradors. 
Segons Costa, també es podria in-
cloure alguna actuació en la plan-
ta subterrani de l’edifici, i que-
daria pendent la primera planta 
que de moment quedaria com un 
espai efímer. Amb aquest equi-
pament es podrà potenciar el co-
neixement sobre l’antic estany, el 
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procés de recuperació i la consoli-
dació, després d’una dècada, així 
com incrementar les propostes 
de tallers i activitats destinades a 
escolars i a grups interessats en la 

natura. 
Les obres es podrien iniciar en 

els primers mesos de 2016 amb la 
previsió que estiguessin enllesti-
des a final d’any. 

Tècnics del Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de Catalunya 
treballen des de fa unes setma-
nes amb la restauració de l’únic 
finestral romànic que es conser-
va del campanar de la catedral de 
Solsona. Es tracta d’un dels pocs 
vestigis que queden de l’antiga 
catedral romànica de la capital 
del Solsonès.

Restauren un 
finestral romànic 
de la catedral 
de Solsona
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BALAGUER ACULL 
AVUI a les 20 hores a 
l’Ajuntament la presenta-
ció de Federalistes d’Es-
querres. L’acte estarà pre-
sentat pel director-gerent 
de “La Mañana”, Ignasi 
Calvo.

PONT DE SUERT 
ACULL UNA MOS-
TRA sobre creativitat i 
salut mental. L’exposició es 
compon d’obres cedides 
per artistes que han com-
provat en primera persona 
com la creativitat els ha 
ajudat a conviure amb un 
transtorn mental.

LA SEGARRA HA 
ESTAT PRESENT A LA 
JORNADA sobre expe-
riències d’èxit d’ens locals 
i entitats per reforçar la 
cohesió social als barris 
organitzada per Benestar 
Social i Família.

LA SEU D’URGELL 
CELEBRA LA CAS-
TANYADA amb diferents 
activitats com són lectures 
a la cripta de la biblioteca, 
un taller infantil i un con-
cert de gospel.

Torrefarrera 
col·loca una xarxa 
en una façana per 
garantir seguretat

L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha col·locat una xarxa de segu-
retat a la façana d’un edifici in-
acabat situat al tram inicial de 
l’avinguda de Lleida.
L’obra, que ha costat 7.260 eu-
ros, ha consistit en protegir la 
façana de la caiguda de l’apla-
cat actual, mitjançant dues 
xarxes de protecció anticaigu-
des. Imatge de la façana on s’ha actuat
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REDACCIÓ
❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer va
aprovar ahir una modificació del
reglament del servei d’abasta-
ment d’aigua potable per evitar
que se’n talli el subministrament
a les famílies que no puguin pa-
gar el rebut. La iniciativa preveu

la instal·lació d’un reductor que
disminuirà el consum.Així ma-
teix, el ple va aprovar l’incre-
ment d’un 15% la taxa d’escom-
braries, la congelació de l’IBI i
l’augment d’un 3% de la resta
de taxes com l’aigua o vehicles.A
Tàrrega, el ple va acordar apu-

jar el tipus impositiu de l’IBI per
equilibrar la rebaixa de valors
cadastrals.També Solsona havia
d’aprovar ahir a la nit una mo-
dificació similar en l’impost de
béns immobles, apujant el tipus
impositiu després d’una revisió
cadastral a la baixa. Per la seua

part, Mollerussa va acordar en
el seu ple aplicar un tipus únic
del 0,72% en l’IBI i espera re-
captar 3,9 milions, una mica
menys que l’any passat.També
Tàrrega i Solsona esperen ingres-
sar menys que aquest any per
l’IBI del 2016.

Balaguer limitarà el consum d’aigua a les
famílies que no paguin però evitarà tallar-la
Mollerussa, Solsona i Tàrrega modifiquen l’IBI i esperen ingressar menys que enguany

PLENS TRIBUTS

Almacelles exigeix
a la CHE que repari
una carretera

MOBILITAT

❘ALMACELLES ❘ L’ajuntament d’Al-
macelles ha sol·licitat a la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) que dugui a ter-
me reparacions a la carrete-
ra que uneix aquesta locali-
tat amb Sucs i Gimenells (LV-
801), propietat de l’organis-
me de l’Estat. El consistori va
lamentar el mal estat d’aques-
ta via i va assenyalar que ha
rebut queixes dels veïns.

El turisme estranger
creix en despesa
i pernoctacions

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El turisme estranger
gasta 121 euros diaris en el
conjunt de Catalunya, una xi-
fra que suposa un augment
del 2,7% respecte al 2014.
Així ho va anunciar ahir el
departament d’Empresa, que
va indicar que el sector del
turisme també ha incremen-
tat les pernoctacions, amb un
2,9% més en hotels, un 4,5%
més en càmpings i un 12,5%
més en turisme rural.

Asseguren
una façana a
Torrefarrera

MUNICIPIS

❘TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha col·locat xar-
xes de seguretat a la façana
d’un edifici inacabat de l’avin-
guda Lleida per evitar des-
preniments.

El consistori ha portat a ter-
me aquesta actuació, amb un
cost de 7.260 euros, després
de formular diferents reque-
riments a l’entitat financera
propietària de l’immoble.Al
setembre, el municipi va fer
obres a la vorera al costat de
l’edifici.

Ajuts al Pirineu
per a cooperació
transfronterera

SUBVENCIONS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La Comuni-
tat de Treball dels Pirineus,
que integra regions del Piri-
neu espanyol, francès i An-
dorra, ha posat en marxa la
primera convocatòria d’ajuts
(amb una dotació de més de
70 milions) per a projectes de
desenvolupament econòmic
sostenible i creació d’ocupa-
ció com a entitat gestora del
fons Feder de la Unió Euro-
pea.


