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Plataforma contra les obres 
de neteja del riu Ondara
Veïns denuncien danys mediambientals irreparables a prop             
de la ribera || El consistori assegura que s’ha fet bé

x. SanteSmaSSeS
❘ tàrrega ❘ Els treballs de neteja 
i recuperació que es porten a 
terme al riu Ondara de Tàrrega 
han donat lloc a la constitució 
de la Plataforma del Patrimo-
ni Segarra-Urgell. El col·lectiu 
denuncia que l’actuació es du a 
terme de forma irregular i per-
judicial per al medi ambient. 
El principal problema és que 
els llots procedents de la neteja 
de la peixera s’han abocat en 
uns terrenys molt propers a la 
ribera del riu i han perjudicat 
l’ecosistema d’aquesta zona de 
protecció ecològica. 

A més, exposen els seus 
dubtes sobre els permisos de 
l’actuació per part de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i de 
la Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre. Segons el regidor de 
Medi Ambient, Josep Caste-
lló, es tracta dels treballs de 
recuperació de la via verda 
afectada per la tempesta del 
novembre.

L’actuació s’executa atenent 
de forma estricta el projecte 
del Govern, “que és qui el sub-
venciona”. Segons Castelló, els 
regants van portar a terme la 
neteja de la peixera i ell mateix 
va autoritzar la col·locació de 

les terres provisionalment a 
prop de la ribera. 

Va autoritzar aquesta ubi-
cació temporal per facilitar-ne 
l’assecatge per al seu posterior 
trasllat als terrenys dels horts 
socials, “que estan mancats de 
terres riques en substàncies 
orgàniques”. Va afegir que, 
prèviament, es va enviar un 
informe a la CHE i que les te-
rres seran íntegrament retira-
des en el termini de dos o tres 
setmanes. 

Per a la plataforma, l’actua-
ció hauria d’haver tingut la 
supervisió de l’ACA i la CHE 
i ha anunciat que vetllarà per 
la protecció de l’entorn natural 
i informarà els veïns d’“aquest 
atemptat a la diversitat ecolò-
gica del municipi”.

treballs duts a terme la setmana passada al costat del llit del riu Ondara al seu pas per tàrrega.
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inStituciOnS
L’ajuntament diu que               
ho han supervisat                       
la generalitat i la 
Confederació de l’ebre

medi ambient mobilització

L’estació de carregadors al municipi de torrefarrera.

energia mobilitat

❘ torrefarrera ❘ Torrefarrera 
compta amb una estació amb 
sis llocs de recàrrega per a 
vehicles elèctrics la instal-
lació dels quals ha estat a 
càrrec de la firma Tesla. Els 
carregadors estan ubicats 
al costat de l’Hotel Ibis a la 
zona nord. La iniciativa té 
l’objectiu de facilitar l’ús de 
cotxes elèctrics al municipi i 
pobles veïns i contribuir així 
a la millora ambiental del ter-
ritori. La firma va optar per 
aquesta ubicació perquè for-
marà part del corredor que 

unirà Madrid amb Barcelona, 
del qual també forma part 
l’estació que es construirà a 
Ariza, a Saragossa, encara en 
fase de petició de permisos. 

Girona i Tarragona tam-
bé compten amb una estació 
amb diversos carregadors. 
Aquest mateix estiu també 
s’ha instal·lat el primer punt 
de recàrrega a la Seu d’Urgell 
a càrrec de la firma Produc-
tora Eléctrica Urgelense SA 
(PEUSA), que preveu ins-
tal·lar altres punts en altres 
àrees de la ciutat.

estació de càrrega per  
als cotxes elèctrics

a. t.

ajuntament De térmens

Térmens millora les àrees infantils ■ Térmens ha millorat les 
àrees infantils de la guarderia municipal i del carrer Estació, 
amb la instal·lació de terra de cautxú amortidor de seguretat 
amb una inversió de més de 8.000 euros.

Nova fase del centre          
de menors de Juneda

municipis salut

❘ juneDa ❘ La Diputació ha tret a 
licitació la segona fase de les 
obres del centre de salut infanto-
juvenil de Juneda per a menors 
amb discapacitats i trastorns de 
conducta, que comptarà amb un 
pressupost de 250.000 euros. 
En aquesta fase s’habilitaran 
nou places més, fins a assolir les 
cinc habitacions dobles i les deu 
habitacions individuals. 

Les obres es faran en un ter-
mini de quatre mesos. L’equi-
pament ha de substituir el pis 

tutelat que està en marxa a les 
Borges Blanques. 

El centre residencial d’acció 
educativa per a menors amb dis-
capacitat o trastorn de conducta 
(CRAE) de les Borges té capa-
citat per a catorze joves i es va 
inaugurar el 2010. 

Va substituir llavors unes an-
tigues instal·lacions de Lleida 
que van ser clausurades pel seu 
estat de deteriorament. Tot el 
projecte compta amb un pressu-
post de més d’1,3 milions.


