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COMARQUES

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

El túnel del Cadí facilita l’accés
al descompte de peatges
Els 15.000 beneficiaris de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà
veuran reduïts els tràmits || La renovació es farà cada tres anys
❘ LA SEU ❘ La conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat facilitarà a partir del mes
de gener les condicions per accedir als descomptes del cent
per cent en el preu dels peatges del túnel del Cadí per als
residents a les comarques de
l’Alt Urgell, la Cerdanya i el
Berguedà. Les tarifes d’aquest
2013 se situen entre els 9,40
euros per a motocicletes i els
30,55 per a camions (11,67 per
als turismes).
L’exempció del pagament es
va iniciar per als residents en
aquestes zones l’any 2007, encara que les condicions es van
endurir l’any 2012 quan la Generalitat va imposar més requisits al detectar l’ús fraudulent
de la gratuïtat (persones que estaven censades en poblacions
d’aquestes tres comarques però que realment vivien en altres llocs, bàsicament que hi tenien les seues residències). Les
restriccions per evitar els abusos seguiran, però a canvi les
15.000 persones que compleixen les condicions tindran més
facilitats per renovar i acreditar que realment poden ser beneficiaris, segons el que es va
anunciar pel departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat.
Així doncs, la principal novetat és que les persones que
ja tenen concedida la gratuïtat podran renovar aquest dret

Rosselló compra material escolar per a les famílies
❘ ROSSELLÓ ❘ El Punt Edu de la Biblioteca de Rosselló posa a disposició dels alumnes de la localitat els llibres de lectura obligatòria de primer a quart d’ESO de l’IES Joan Solà deTorrefarrera, el centre més pròxim al municipi. En total s’han adquirit cinquanta llibres amb una inversió de 550 euros a càrrec del consistori de Rosselló.

Donen 3.200 euros a l’Hospital de la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Mútua Comarcal de la Seu d’Urgell ha
realitzat una donació de 3.200 euros a la Fundació Sant Hospital de la ciutat. Aquest ingrés extra serà destinat, segons
el centre, a la compra de cinc butaques geriàtriques ergonòmiques per a la Unitat Sociosanitària. L’entrega es va fer efectiva en el marc de la Fira de Sant Ermengol.

Torrefarrera obre un nou viver d’empreses
❘ TORREFARRERA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va inaugurar ahir el nou viver d’empreses de Torrefarrera. Així
doncs, l’equipament té una capacitat per acollir cinc empreses, una aula de formació i sales de reunió que estaran a
disposició de totes les empreses del Parc Empresarial del municipi.
A. ALMACELLES

Imatge d’arxiu del peatge d’entrada al túnel del Cadí.

MÉS COL·LECTIUS

S’ampliarà la bonificació a
mestresses de casa i a
viudos o viudes, segons va
anunciar Territori
cada tres anys (fins ara s’havia de fer cada dotze mesos
com a màxim). A més, se simplificaran els processos per a
pensionistes i estudiants i també s’hi inclouran nous col·lectius que fins ara no estaven expressament citats com a beneficiaris.
Així mateix, altres facilitats

que va especificar el departament deTerritori són: la implantació d’un model de control automàtic de les dades i documentació per part de l’administració, la simplificació dels papers
que han de presentar els pensionistes i estudiants i la introducció de persones fins ara excloses, com per exemple mestresses de casa o viudos o viudes.
D’altra banda, les persones
que tenen concedida la gratuïtat des d’aquest any podran renovar-la automàticament presentant una declaració jurada
segons la qual no han variat les
condicions.

Almacelles demana una partida per a la variant nord
❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament d’Almacelles reclama a l’Estat una
partida en els pressupostos generals per a la construcció de
la variant nord. El consistori va inaugurar ahir la zona enjardinada en un dels accessos al municipi.
A. B. B.

SERVEIS COMERÇ

Mercadona obre dimarts el
seu supermercat de Cervera
Superfície de 1.600 metres quadrats i trenta empleats
❘ CERVERA ❘ La cadena d’alimentació i distribució Mercadona
obrirà dimarts vinent el seu supermercat de Cervera, una instal·lació que ha suposat una inversió de tres milions d’euros i
que comptarà amb una plantilla de trenta persones, segons
la informació facilitada ahir per
la mateixa empresa. El nou centre tindrà una superfície de venda de 1.600 metres quadrats
amb seccions de carnisseria,
xarcuteria, peixateria, perfumeria, alimentació envasada,
begudes, drogueria, forn, fruita i verdura. Les instal·lacions
comptaran també amb un espai de descans per als treballadors i una sala de formació per
a aquest col·lectiu. L’horari
d’obertura serà de les 9.15 a les
21.15 hores.

El nou supermercat incorpora diverses mesures d’estalvi
energètic, com instal·lacions de
recuperació de calor, il·luminació de baix consum, temporitzadors, portes automàtiques i
teulades més baixes per tal de

PERMISOS

Concedits
❚ Mercadona diu que compta
amb tots els permisos, encara
que un edil de l’oposició diu
que li falta el d’activitat.

Semiparalització
❚ L’alcalde, Ramon Royes, va assegurar que, tot i a haver-se paralitzat alguna obra fa alguns
dies, ja està tot en regla.

mantindre la temperatura, la
qual cosa redundarà en un descens del vint per cent en el consum respecte als edificis tradicionals.
Actualment, Mercadona
compta amb 180 centres repartits per les quatre províncies catalanes i és present a gairebé
totes les capitals de comarca de
Lleida. La plantilla d’aquests
180 supermercats és de 10.150
persones.
D’altra banda, el regidor de
l’oposició a Cervera, Raimon
Fusté, va assenyalar que el local no compta encara amb la llicència d’activitats, encara que
l’empresa va indicar que en
aquest tipus d’instal·lacions no
fa falta disposar-ne, sinó que
només és necessària la comunicació que tot està en regla.

Les Borges promociona la Fira de l’Oli a Andorra
❘ ANDORRA ❘ L’ajuntament de les Borges promociona durant
aquest cap de setmana a Andorra la Vella la 51 edició de la
Fira de l’Oli, que se celebrarà els pròxims dies 17, 18 i 19 de
gener a la capital de les Garrigues.

Nou pla per reduir l’atur juvenil a Bell-lloc
❘ BELL-LLOC ❘ Bell-lloc d’Urgell, a través de la Incubadora d’Empreses d’InnovacióAgrometal·lúrgica, s’ha afegit a un pla del
ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que té per objectiu
central reduir l’atur juvenil.

La Seu inicia la campanya de poda de 800 arbres
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat
aquesta setmana la poda dels més de 800 arbres que es concentren a la zona del passeig Joan Burdieu, l’eixample i als
espais del Parc delValira i Parc del Segre.

