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COMERÇ MERCATS DOMINICALS

L’exinterventor
veu infundada
la querella de
la Diputació

Torrefarrera sorteja 2.000
euros en premis al mercat

Ell l’ha denunciat a
Fiscalia per ‘mobbing’

Campanya de l’ajuntament per evitar la fuga de clients

❘ LLEIDA ❘ L’exinterventor de la
Diputació Jaume Mateu considera que la querella criminal contra la seua persona que
ha presentat la corporació
provincial és una revenja pel
fet que ell denunciés un presumpte delicte de mobbing
davant de Fiscalia després que
a l’octubre l’equip de govern
li confisqués el seu ordinador
de treball.
Fonts pròximes a Mateu,
que no va voler fer declaracions, van indicar que la querella que l’acusa d’alteració
documental fraudulenta i
d’infidelitat en la custòdia de
documents (vegeu SEGRE
d’ahir) “no té cap base” i van
considerar que només intenta “destruir-lo personalment”.
Així mateix, van apuntar
que Fiscalia ja hauria pres declaració a diversos responsables de la Diputació arran
de la denúncia per persecució laboral i que en els
pròxims dies hi ha previstes
noves citacions. Mateu va ser
cessat com a interventor el juliol del 2013.

AIGÜES

Carné i Ros es
disputen avui la
presidència del
Canal d’Urgell
Eleccions a la direcció
de la comunitat general
❘ MOLLERUSSA ❘ L’actual president
de la comunitat de regants del
Canal d’Urgell, Ramon Carné, i el president de la col·lectivitat de la Fuliola i alcalde
de Tornabous, Amadeu Ros,
s’enfrontaran avui en les eleccions a la presidència del canal per segona vegada. Ja ho
van fer fa quatre anys, quan
la votació es va resoldre a favor de Carné per un marge
de 60% a 40% dels vots. Més
de 130 síndics estan cridats a
participar en l’elecció en representació de més de 78.000
hectàrees.
En cas de guanyar, Carné
afrontaria el seu cinquè mandat consecutiu en la direcció
de la comunitat de regants. Si
ho fa Ros, serà el primer.Tots
dos tenen diversos reptes al
davant per als pròxims quatre anys. Tenen una especial
importància la modernització del regadiu, pendent des
de fa anys, i l’harmonització
de la Pallaresa per assegurar
la dotació davant del SegarraGarrigues.

❘ TORREFARRERA ❘ Els paradistes del
mercat de Torrefarrera repartiran a partir d’avui i durant els
pròxims dos diumenges de desembre al voltant de 450 bitllets
entre els clients per a un sorteig
que se celebrarà coincidint amb

la Grossa de Cap d’Any, el dia
31, de cinc premis valorats en
més de 2.000 euros.
El sorteig forma part de la
campanya que du a terme
l’ajuntament per fidelitzar els
clients del mercat, la qual cosa

coincideix amb la posada en
marxa d’altres places dominicals com és el cas d’Alcarràs, on
des del novembre se celebra un
mercat setmanal en la mateixa
data.
L’alcalde deTorrefarrera, Jor-
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di Latorre, va explicar que els
premis, que aporta l’ajuntament,
inclouen un televisor, un ordinador portàtil, una tablet i dos
vals de compra en comerços locals per valor de 200 i 150 euros, respectivament.
En paral·lel, el consistori porta a terme una enquesta entre
els paradistes per estudiar la
possibilitat d’obrir també a les
tardes. A més, planeja ampliar
el mercat (amb més de 200 parades actualment) amb vuit parades més en un altre carrer del
polígon, en aquest cas dedicades a activitats lúdiques i recreatives per als més joves.

