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L’obra de l’A-14 obliga a
fer restriccions a l’A-22
i la N-230 ja el dilluns
Es limitarà la velocitat a 80 quilòmetres per hora
Torrefarrera
REDACCIÓ
El projecte de construcció de la
nova autovia A-14 entre la variant de Lleida i el tram ja en
servei de Rosselló a Almenar
inclou la construcció d’un viaducte sobre la A-2, la modificació d’un pas superior sobre
aquesta, la construcció de carrils de trensat entre el nou enllaç
i el de Torrefarrera. Fins ara les
actuacions dutes a terme en les
seves immediacions no han suposat cap restricció de les condicions de pas de l’autovia A-2
pero l’avançament de les obres
no permet continuar més temps
amb aquesta situació, segons
informa el Ministeri de Foment,
“essent necessari introduir restriccions al trànsit que circula
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Mollerussa estrena la
primera ‘app’ de Lleida
per avisar d’incidències
Des d’ahir, per a dispositius Android, i el pròxim dimarts per
Iphone, els mollerussencs, disposen de l’APP Mollerussa Viappublica, amb la que podran
comunicar o denunciar davant
l’Ajuntament qualsevol incidència

que es produeixi en l’espai públic
de la capital del Pla d’Urgell. Amb
aquesta eina, que ha desenvolupat l’operadora Telefònica, Mollerussa es converteix en la primera ciutat de Lleida, que aposta
per una aplicació d’aquestes ca-

racterístiques. Els ciutadans disposaran de diferents categories
d’incidències, un cop seleccionada, s’haurà d’ajuntar l’adreça
electrònica i una fotografia, i un
cop es rebi, l’Ajuntament respondrà sobre l’actuació que es duran
a terme. L’aplicació també disposa de geolocalització per tal de
conèixer amb exactitud la posició
de la incidència. Les comunicacions amb el ciutadà posteriors a
l’enviament d’un avís d’incidència
es faran via correu electrònic.

per ella”.
Així a partir de dilluns dia 8 de
febrer a les dues calçades de
l’autovia A-2 i per al tram entre
l’enllaç d’Alpicat (A-22) i el de
Torrefarrera (n-230) hi haurà
una reducció de les amplades
disponibles en els diferents
carrils i s’establirà una limitació de velocitat específica per
aquest tram de 80 quilòmetres
per hora.
La circulació de vehicles pesats quedarà limitada exclusivament al carril dret i el ramal
que des de la glorieta de Torrefarrera (N-230) aten el sentit
Saragossa quedarà tancat a la
circulació de tot ipus de vehicles i s’haurà d’agafar l’autovia
sentit Barcelona i fer el canvi
de sentit a l’alçada d’Albesa.

El Conselh
Generau obre el
termini dels ajuts
pel Leader
Aquesta setmana el Conselh
Generau d’Aran, ha iniciat la
convocatòria per a la presentació de projectes que es vulguin
acollir als nous ajuts europeus
LEADER 2016 , dels que per primer cop se’n podràn beneficiar
tots els particulars de la de la
Val d’Aran interessats a impulsar un projecte empressarial
generador d’activitat econòmica, així com els ajuntaments de
la Val d’Aran.

Curs sobre sanitat i
higiene de carn de
caça a la comarca
del Pallars Sobirà
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el suport de l’Ajuntament de Rialp i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, ha
organitzat una nova sessió del
Curs sobre sanitat i higiene de
carn silvestre de caça, impartit a l’Escola de Capacitació
Agrària de Rialp. Aquest curs
estableix normes específiques
d’higiene dels aliments d’origen animal.
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La Granadella dóna ajuts a obres
en pisos buits a canvi de llogar-los

Subvencions de fins a 10.000 euros per recuperar-los i facilitar que els habitin
ajuntament de la granadella

r. ramírez

❘ lleida ❘ L’ajuntament de la Granadella posarà en marxa aquest
mes una nova línia de subvencions, que atorgaran fins a 10.000
euros a propietaris de pisos
buits per a obres de rehabilitació
a canvi que els destinin a lloguer
durant un període de deu anys,
a un preu no superior als 250
euros al mes. Aquesta iniciativa persegueix dos objectius:
evitar la degradació d’immobles
deshabitats, especialment en el
centre històric, i augmentar el
parc d’habitatges disponibles a
un preu assequible per evitar la
despoblació.
Els fons per sufragar aquests
ajuts, uns 40.000 euros que
s’inclouran en el pressupost
d’aquest any, procedeixen dels
ingressos que el municipi obté
dels parcs eòlics instal·lats al seu
terme.
La primera convocatòria per
a aquestes subvencions s’obrirà
aquest mes i n’hi haurà una segona a l’estiu si les sol·licituds
no esgoten els fons. El consistori s’ha fixat com a objectiu per
a aquest any rehabilitar tres
o quatre habitatges i incorporar-los a la borsa municipal de
pisos de lloguer.
L’alcalde, Carles Gibert, va
indicar que, en els propers anys,
esperen aconseguir la rehabilitació de mig centenar de cases
buides, majoritàriament en el
centre històric, per facilitar que
les habitin. Gibert va assenyalar

Reinvertir els ingressos dels molins ■ Els parcs eòlics suposen per a l’ajuntament de la Granadella
entre 300.000 i 400.000 euros a l’any, una quarta part del pressupost anual. El consistori inverteix
aquesta suma en projectes de promoció econòmica i turística per evitar la despoblació.
que aquesta iniciativa donarà
feina a empreses de construcció
i instal·ladors del municipi i els
seus voltants.
El reglament d’aquesta línia
de subvencions preveu subvencionar el 50% d’obres per
rehabilitar habitatges que faci
almenys dos anys que són buits,
amb un límit de 10.000 euros.

Els seus propietaris els hauran
d’incorporar a la borsa de lloguer municipal per un període
de deu anys, en què es llogaran
a un preu o un altre en funció
de la mida. La mensualitat serà
de 200 euros al mes per als de
menys de 60 metres quadrats
i de 250 per als que superin
aquesta superfície. Rescindir

aquest acord abans que expiri
el termini obligarà a tornar els
ajuts rebuts.
Aquesta iniciativa se suma als
ajuts que el consistori atorga des
de l’any passat per subvencionar
les quotes de seguretat social de
nous autònoms, en percentatges
que van del 100% al 25% durant quatre anys.

aigües

Més suports a la
manifestació a
Amposta contra
el pla de l’Ebre
Mentre els regants de
Lleida el defensen
❘ lleida ❘ La manifestació que
se celebrarà avui a Amposta contra el pla hidrològic de
l’Ebre, que inclou la majoria
dels rius lleidatans, va rebre ahir nous suports entre
entitats i partits. Així, van
anunciar-hi la seua presència
representants de formacions
polítiques com Junts pel Sí,
Demòcrates de Catalunya,
CUP (representada per la
diputada per Lleida Mireia
Boya, entre d’altres), PSC,
ICV, Unió i En Comú Podem.
També s’espera l’assistència
de dirigents d’Òmnium, l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
L’endemà d’aquesta mobilització convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre
s’espera que una delegació
d’eurodiputats, que serà encapçalada pel vicepresident
de la comissió de Peticions,
Pál Csáky, s’entrevisti amb
els contraris a la planificació
estatal.
S’ha de recordar en aquest
sentit que les comunitats de
regants lleidatanes defensen
el pla de l’Ebre, al considerar
que garanteix les dotacions
de reg i la posada en marxa
de nous regadius i al creure
inviable l’augment del cabal
ecològic que reclamen tant
la Generalitat com entitats
ecologistes.

iniciatives animals
itmar fabregat

itmar fabregat

Restricció de trànsit per
obres de l’autovia A-14
❘ torrefarrera ❘ Les obres de
l’autovia A-14 entre Lleida
i Rosselló obligaran a partir
de demà a estrènyer la calçada a l’A-2 entre els enllaços
entre Alpicat (A-22) i Torrefarrera (N-230). Els vorals
se suprimiran i la velocitat
es limitarà a 80 quilòmetres
per hora. El vial a la glorieta
de Torrefarrera per accedir a
l’A-2 en direcció a Saragossa
quedarà tallat i els conductors hauran d’incorporar-se
en sentit Barcelona per donar
la volta a Albesa.

Passejades a cavall i tir a l’arc van ser algunes de les activitats en què van participar tant petits com grans.

La protectora de cavalls d’Alcanó capta ‘padrins’
m.m.b.

❘ alcanó ❘ Més de 200 persones
van anar ahir al centre per a la
recuperació i rehabilitació de
cavalls que dirigeix des de fa
uns mesos Eva Farran a Alcanó. La jornada de portes obertes va oferir ahir, a part de la

possibilitat de muntar a cavall,
tallers i altres activitats per als
més petits. El centre acull tretze
animals, la majoria dels quals
ja apadrinats per particulars
que, mensualment, paguen una
quantitat per a la manutenció
i manteniment en bones con-

diciones. Per una altra banda,
alguns caps de setmana s’organitzen activitats per aconseguir
l’acostament més gran possible entre els padrins i els seus
cavalls. En total, la iniciativa
compta ja amb el suport d’una
vintena de persones.

Eva Ferran va obrir fa anys
una iniciativa similar a Llimiana, al Pallars Jussà, però en
l’actualitat ha traslladat l’experiència al Segrià, on compta amb
una finca de la seua propietat
que ha dedicat a protegir els
cavalls.

Demanen que el Govern
pagui el deute a la Seu
❘ la seu d’urgell ❘ El grup de
Compromís per la Seu, a
l’oposició a l’ajuntament, presentarà una moció en el ple
per exigir al consistori que
reclami a la Generalitat el pagament de deutes pendents
que calculen en 1.700.000
euros.

