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El Canal d’Urgell té encara
pendents de revestir fins a
100 quilòmetres de sèquies
L’entitat vol incloure aquesta actuació en el nou
Pla de Regadius de la Generalitat del 2015

La comunitat
agrupa a
un total de
21.000 regants
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Mollerussa

La Comunitat General de Regants
dels Canals d’Urgell confia en
què aquest any 2015 la Generalitat faci públic i aprovi el nou Pla
de Regadius amb la consequent
partida pressupuestària. Segons
ha informat el president de l’entitat, Ramon Carné, la intenció
de la Comunitat és incloure en
aquest futur pla “els molts quilòmetres que queden per revestir
dels Canals” i que es quantifiquen en uns 100.
Carné destaca la importància
de disposar del pla de regadius
ja que així els regants poden optar a ajudes, que poden arribar al
50% del cost de les obres. La majoria de quilòmetres dels Canals
sense revestir corresponen a les

quatre sèquies principals.
En aquests moments, s’estant reparant parets de terra de
sèquies al municipi de Penelles,
que es van fer malvé amb esllavisades en les darreres tormentes
que van afectar a la zona.
L’esmentat Pla de Regadius
contemplaria ajuts per modernitzacions, manteniments i per
fer noves obres en general.
Carné destaca que la Comunitat General de Regants cada any
destina partida pressupuestària
per dur a terme obres de manteniment i que acostuma a ser per
exercici de mitjana d’uns dos mi-

lions d’euros.
El recent elegit novament president de l’entitat va afirmar que
de cara a la propera campanya
de reg “les perspectives són bones” ja que “ja ha nevat força i
tenim reserva d’aigua”.
La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell agrupa a un total de 21.000 regants
i per aquest any 2015 l’entitat ha
aprovat un pressupost de 8 milions d’euros, dels quals 3 aniran
destinats a inversions en manteniment i conservació de la infraestructura.

Imatge d’arxiu d’un dels trams encara per revestir del Canal d’Urgell

Torrefarrera
obre un
nou espai
per fomentar
l’oci i la cultura
entre el jovent

Maria Castelló, de 102 anys, residia a la capital aragonesa

Ha estat la persona elegida pel diari digital

Mor la germana petita del
Beat Francesc Castelló

Piris felicita el 2015 des
del ‘Catalunya Religió’

El 30 de desembre, a la ciutat de
Saragossa on residia, als 102 anys d’edat i rodejada de tota la seva família va morir Maria Castelló
Aleu, la germana petita del Beat
Francesc Castelló Aleu. Les seves

El bisbe de Lleida, Monsenyor
Joan Piris, ha estat el personatge
escollit pel diari digital Catalunya Religió per felicitar el 2015 als
seus lectors. Catalunya Religió té
per costum triar una persona que

exèquies, amb una caràcter íntim
i familiar, van tenir lloc ahir a Saragossa.La Comissió Diocesana Pro
Canonització del Beat Francesc
Castelló va expressar ahir el seu
condol a tota la seva família.

ha destacat durant l’any que s’acaba, per parlar d’allò que ha estat
notícia i per desitjar felicitat per
l’exercici que comença.
Enguany, el bisbe Joan ha estat
el personatge convidat.

Aquesta setmana, s’ha obert l’espai municipal Cal Jove de Torrefarrera, un nou equipament destinat
al jovent del poble per fomentar
l’oci i la cultura en aquest segment
de la població torrefarrerina. Dilluns, durant una jornada de portes obertes, l’alcalde, Jordi Latorre, juntament amb la tècnica de
joventut, Alba Pros, i la monitora
Anna Bertran van donar a conèixer
l’equipament i els serveis que s’oferiran als joves.
Cal recordar que l’espai s’ha habilitat al carrer Major, on hi havia
l’antiga oficina de correus i una oficina bancària. L’espai municipal resultant és de 200 metres quadrats.

