
12 COMARQUES SEGRE
Dimarts, 31 de desembre del 2013

COMERÇ SÒL INDUSTRIAL
A.T.

Torrefarrera ven un terreny industrial a una empresa local
❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha subhastat una
finca de 985 metres quadrats
ubicada a la zona industrial, per
la qual ha ingressat 93.623 eu-

ros. Una empresa local de ser-
veis s’ha adjudicat la parcel·la.
L’alcalde, Jordi Latorre, va asse-
nyalar que es tracta de l’ampli-
ació d’un negoci ja ubicat a la lo-

calitat. El solar està previst per
a usos industrials i comercials.
L’ajuntament té a la venda en-
cara 19.000 metres quadrats del
polígon.

Lleida, segonadestinació en
ocupació en turisme rural
Per a la nit de Cap d’Any, només darrere de Lanzarote || Empata,
amb un 85 per cent de reserves, amb Girona i Toledo

TURISME RURAL CASES DE PAGÈS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Les cases de turisme ru-
ral de Lleida, que suma unes
4.500 places, assoliran avui un
85% d’ocupació mitjana “com
a mínim”, segons va avançar
ahir el cercador d’allotjaments
Toprural i va confirmar el re-
presentant del sector, Josep Llu-
ís Farrero. Molts establiments
penjaran el cartell de complet
després de registrar més de-
manda que altres anys, va afe-
gir Farrero, que va assenyalar
que la majoria de clients per-
nocta dos nits en aquests es-
tabliments. Les cases de pagès
de Lleida se situen d’aquesta
manera al segon lloc en volum
mitjà de reserves per a la nit de
Cap d’Any, només darrere de
Lanzarote (amb un 87%) i em-
patades en un 85% amb els es-
tabliments de Girona i deTole-
do. En el conjunt de l’Estat, els
allotjaments tindran per Cap
d’Any una ocupació mitjana
del 65%.

El lloguer més rendible
D’altra banda, el lloguer

d’habitatges al Pirineu de Llei-
da serà aquest hivern el més
rendible de l’Estat, un 8,42%.
El portal immobiliari Pisos.com
assenyala en un estudi que els
habitatges al costat d’estacions
com Baqueira Beret o Boí Ta-
üll són els més rendibles de llo-
guer, encara que també són els
més cars a la venda.

Part del grup de turistes que s’allotgen a Vila-sana.

JOAN GÓMEZ

■ Quatre famílies passaran
la nit de final d’any a la ca-
sa rural Utxafava deVila-sa-
na, un dels allotjaments que
s’han obert pròxims a l’es-
tany recuperat.

Les famílies Font, Sancho,
Pérez i Faura, procedents de
Barcelona, van descobrir
aquest emplaçament fa uns
sis anys, quan buscaven un
lloc on passar les vacances
suficientment gran com per
poder allotjar-hi 15 perso-

nes i que s’adaptés a les se-
ues necessitats.

“Vam descobrir el Pla
d’Urgell i ens va sorpren-
dre”, destaquen. “Podem
anar caminant cap a l’estany
d’Ivars iVila-sana o bé dur
a terme moltes activitats que
se celebren en altres muni-
cipis de la comarca, com hí-
pica.” Com el del Pla d’Ur-
gell, els allotjaments de la
resta del pla tenen una bo-
na ocupació, informa J.G.

“Fa sis anys vamdescobrir el Pla
d’Urgell i ens va sorprendre”

Un dels murs al costat de l’Espai Macià amb pintades.

VANDALISME DENÚNCIES
ITMAR FABREGAT

M.M.B.
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajunta-
ment de les Borges ha denun-
ciat davant dels Mossos pin-
tades de caire feixista a l’ex-
terior de l’Espai Macià, a les
seus de Convergència i
d’ERC, a més de lemes inti-
midatòries, pel que sembla
de grupuscles feixistes, segons
va explicar ahir l’alcalde, En-
ric Mir. Una de les pintades
es troba en un mur dins de
l’Espai Macià entre la plaça
de la zona i el carrer Concep-
ció Solé amb la inscripció

“Separatistes.Terroristes”,
mentre que a la seu de CiU
hi ha símbols antiindepen-
dentistes. Mir va indicar que,
per les sigles, els autors po-
drien ser membres d’una or-
ganització de caràcter ultra-
dretà. Els Mossos han obert
una investigació. Mir va indi-
car que el consistori retirarà
les pintades.AArbeca la set-
mana passada també va apa-
rèixer una pintada semblant
a l’entrada del poble a sobre
d’un mural per la indepen-
dència.

Denuncien pintades
feixistes a les Borges
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TÀRREGA • El Ayuntamiento de 
Tàrrega y la Obra Social “la Caixa” 
han llevado a cabo un conjunto de 
reformas al local municipal que aco-
ge el Almacén de Alimentos Solida-
rios. Los trabajos se traducirán en 
una notable mejora de este servicio 
que da cobertura actualmente a 130 
familias, atendiendo cada mes de 
media unas 500 personas. Obra So-
cial “la Caixa” ha otorgado una ayu-
da de 6.000 euros que, además de 
adquirir alimentos, también ha per-
mitido incorporar un congelador, un 
vehículo elevador y más estanterías. 
Por su parte, y mediante la Brigada 
Municipal y el Centro La Solana, el 
consistorio ha enladrillado el suelo, 

ha pintado las paredes y ha cons-
truido un lavabo. Se han mejora-
do así las condiciones del local tan-
to para los beneficiarios como pa-
ra los voluntarios. Paralelamente, la 
Concejalía de Acción Social ha des-
tinado 10.000 euros para nutrir las 
reservas con productos de prime-
ra necesidad como leche, huevos, 
arroz o patatas.

La adquisición del congelador, su-
mado a las cámaras frigoríficas ya 
existentes, permitirá que el Almacén 
de Alimentos Solidarios de Tàrrega 
amplíe las donaciones de productos 
frescos, sobre todo carne y pescado. 
Así se conseguirá completar la cesta 
básica de alimentación para las fa-

milias. Además, se han redistribui-
do los espacios de almacenamiento 
y se han reorganizado los turnos pa-
ra evitar las colas a la hora de recibir 
los víveres. El Almacén de Alimen-
tos Solidarios es cogestionado por el 
consistorio y Cruz Roja Tàrrega.

Ayer lunes visitó el Almacén de 

Alimentos Solidarios la alcaldesa 
Rosa Maria Perelló; la concejal de 
Acción Social, Josefina Bernades; el 
presidente de Cruz Roja Tàrrega, Mi-
quel Àngel Mingote; y representan-
tes de Obra Social “la Caixa”. Min-
gote indicó que ahora se realiza una 
campaña para captar más donacio-

nes entre los comercios de la ciu-
dad, “con muy buena respuesta”. El 
Almacén de Alimentos Solidarios se 
ubica desde el año 2010 en unos ba-
jos de titularidad municipal a la ca-
lle de los Bomberos, de 400 m2 de 
superficie. Las fuentes de abasteci-
miento es la Unión Europea. 

]  El consistorio firma 
con la Obra Social 
“La Caixa” las 
reformas de las 
instalaciones

Tàrrega mejora las 
instalaciones de su 
Almacén de Alimentos

OBRAS / ESTE SERVICIO DA COBERTURA ACTUALMENTE A 130 FAMILIAS

La alcaldesa del municipio, Rosa Maria Perelló, visitó ayer el almacén

A.T

]  Se ha enladrillado 
el suelo, pintado 
las paredes y 
construido un 
lavabo

BORGES • Este fin de semana los 
ciudadanos de les Borges Blanques 
han visto como las paredes del Es-
pai Macià, un espacio de la ciu-
dad dedicado a la interpretación y 
al recuerdo del expresidente de la 
Generalitat de Catalunya, aparecían 
pintadas españolistas. También se 
hicieron pintadas parecidas en las 
sedes que CiU y ERC tienen en el 
municipio y desapareció una estela-
da que estaba izada a la entrada de 
la localidad. Las pintadas, que dicen 
‘Arriba España’ y ‘Separatistas terro-
ristas’, son firmadas con las iniciales 
‘DNJ’, que responden al grupo fas-
cista Democracia Nacional.

El alcalde de la ciudad, Enric Mir, 
ha atribuyó ayer los hechos a un pe-
queño grupo españolista, a pesar de 
que no dio más detalles. Al margen 
de las actuaciones en el Espai Macià 

y del robo de la estelada, también 
se han denunciado llamadas ame-
nazantes a partidos e instituciones 
de poblaciones vecinas, que ya han 
sido denunciadas a los mozos de es-
quadra. Cabe destacar que el van-
dalismo denunciado en la capital 
de les Garrigues también se ha da-
do en otros municipios de la comar-
ca como Arbeca así como en otras 
ciudades de la demarcación como 
Balaguer.

Les Borges denuncia las 
pintadas anticatalanistas

VANDALISMO / LLAMADAS A PARTIDOS E INSTITUCIONES

]  Un grupo de 
ultraderecha roba 
la estelada que 
estaba izada en la 
entrada del pueblo

La sede de CiU en les Borges apareció este fin de semana con pintadas anticatalanistas

A.B

TORREFARRERA • El Ayuntamien-
to de Torrefarrera ha vendido, me-
diante subasta, un solar de 985,53 
m2 ubicado al Parque Empresarial 
de la localidad por un importe de 
93.623,77 euros, a 95 euros el m2. 
Los usos permitidos al solar son los 
industriales y asimilados, incluidos 
los de almacenamiento, oficinas, 
servicios personales y profesionales 
de todo tipo, excepto el hotelero. 

Se permite el uso comercial , dan-

do cumplimiento a aquello que es-
tablece el Decreto Ley 1/2009, de 
22 de diciembre de ordenación de 
los equipamientos comerciales. Ha 
comprado el solar un empresario 
del sector servicios. En relación a la 
venta de parcelas al Parque Empre-
sarial, el alcalde de Torrefarrera, Jor-
di Latorre, indicó que “el Ayunta-
miento está haciendo un esfuerzo 
importante en materia de Promo-
ción Económica”. 

Torrefarrera vende un solar a 
un empresario por 93.623 euros

ECONOMÍA / EN EL PARQUE EMPRESARIAL 

creo
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Tàrregamillorael bancd’aliments solidaris
L’Ajuntament de Tàrrega i l’Obra Social “la Caixa” han dut a
terme un conjunt de reformes al local municipal que acull el
Magatzem d’Aliments Solidaris.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Balaguer
proposa
regalar teatre
perReis
REDACCIÓ.BALAGUER

ElTeatreMunicipal deBalaguer
proposa regalar teatre per
aquests Reis, amb les seves no-
ves targetes RegalaTEATRE de
Balaguer, unes targetes de 30 i
60 euros, bescanviables per
qualsevol dels espectacles de
caire professional i teatre fami-
liar que es programin al llarg de
l’any2014.Lesprimerespropos-
tes,delCicled’Hivern’14, les tro-
bem amb el Concert de Reis a
càrrec de laCoblaCatalanadels
SonsEssencials.Altresactratius
són elmusicalT’estimo, ets per-
fecte, ja et canviaré, l’obra amb
quèMontserratCarullas’acomi-
adadels escenaris i el drama fa-
miliarUn aire de família.

Crema laxemeneia
d’unacasadeRosselló
REDACCIÓ.ROSSELLÓ

Quatre dotacions dels Bombers
van treballar ahir en l’extinció
d’un incendi en una xemeneia
d’una casa d’Alpicat. Els propie-
taris van ser atesos pel SEM.

Torrefarreravenunsolar
delParcEmpresarial
REDACCIÓ.TORREFARRERA

L’AjuntamentdeTorrefarreraha
venut, mitjançant subhasta, un
solarde985,53metresquadrats
ubicat al Parc Empresarial de la
localitat per un import de
93.623,77 euros.

UndetingutaAlpicatper
robardinsunvehicle
REDACCIÓ.ALPICAT

Els Mossos van detenir dissab-
te un home de 39 anys per ro-
bar la bossa de mà d’una dona
que havia aturat el seu vehicle
per recollir la seva filla a la llar,

REDACCIÓ. LASEUD D’URGELL

ElsMossosd’Esquadratancaran
la sala regional del comanda-
ment operatiu de la comissaria
de laSeud’Urgell.Segonsavan-
çava ahir Catalunya Informació,
la policia autonòmica preveu
concentrar el servei a la comis-
saria de Lleida ciutat.

La mesura, que encara no té
datad’aplicació,afectariaels33
agentsde lapoliciacatalanaque
treballen a la sala de comanda-
ment de la Regió Policial del Pi-
rineuOccidental.Segons l’emis-
sora, els agents implicats tin-
drien l’opció de traslladar-se a
Lleida ciutat i desenvolupar la
mateixa feinaoquedar-sea l’Alt
Urgell reubicats en altres secci-
ons del cos.

Segonsel sindicatSAP-UGT,
la decisió de concentrar els ser-
veis a la capital de la demarca-

ció obeeix a una optimització
de recursos.

Lareunióentre laConselleria
d’Interior i els sindicatsdeMos-

sosperplantejarel futurde lasa-
la de la Seu està prevista per
després de les festes nadalen-
ques, segons el sindicat.

REACCIÓ A LA ZONA
Al territori les veus crítiques

amb la mesura no han trigat en
aixecar laveu.Defet, l’alcaldede
la Seu d’Urgell, Albert Batalla,
hademanat jaunareunióambel
conseller d’Interior, Felip Puig,
per reclamar elmantenimentde
la sala, ja que tem una pèrdua
d’efectius a la zona.

Per la seva banda, Interior
s’ha afanyat a desmentir que el
tancament del servei de la capi-
tal alturgellenca es tradueixi en
unadisminuciódelsefectiusa la
comarca isostéquefins i totpo-
dria comportar una major pre-
sència d’agents uniformats so-
bre el terreny.

Es desconeix quan
s’aplicarà la mesura
per “optimitzar”

Passat festes hi haurà
una reunió amb els
agents afectats

Albert Batalla tem
que la comarca perdi

efectius policials
Interior sosté que, fins i
tot, podria suposar més

presència d’agents
uniformats al carrer

Mossosdesmantellala
saladecomandament
operatiudelaSeu
Quedarà integrada a la comissaria de la capital de Ponent

Lasanitat
i l’educació,
prioritats
pera ICV
Balanç del 2013

REDACCIÓ. LLEIDA

Més de 60 iniciatives i més de
100 intervencions canalitzant
l’opinió de la ciutadania de Llei-
da és el balanç del primer any
en què ICV-EUiA ha comptat
amb un escó que representi les
nostrescomarquesalParlament.
Sanitat, educació, agricultura,
ocupació i medi ambient han
centrat la major part de l’activi-
tat parlamentària de la dipu-
tada ecosocialista Sara Vilà. El
dret a la sanitat pública ha estat
undelscavallsdebatallaaquest
2013, iperaquestmotiu ICVLlei-
da hadenunciat les privatitzaci-
ons de l’Hospital de la Seu i de
l’Arnau de Vilanova, alhora que
ha portat una proposta de reso-
lucióalParlamentper reobrir40
llits que ara romanen tancats a
l’Arnau.Enunaltreàmbit priori-
tari, el de l’educació pública, el
Parlament va aprovar a propos-
tad’ICV-EUiA,unapartidaober-
ta de beques menjador.


