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COMARQUES

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

FINANCES

Principi d’acord perquè la Pobla
recuperi l’estació de trens

L’IBI a Balaguer
pujarà un 1,01%
a l’augmentar el
valor cadastral

En desús i deteriorada, per restaurar-la i dedicar-la a usos turístics i socials || El
consistori espera que el Govern la inscrigui com a seua i la cedeixi al municipi

❘ BALAGUER ❘ Balaguer debatrà al
ple extraordinari de demà
l’augment de l’impost de béns
immobles (IBI) en un 1,01%
després d’entrar en vigor l’increment del 10% dels valors
cadastrals imposat pel ministeri d’Hisenda per a l’any
2015.
L’equip de govern proposarà reduir el coeficient de
l’1,152 a l’1,062%, la qual
cosa es traduirà en una pujada de l’impost de l’1,01%
respecte al 2014. Un increment que suposarà que una
família que el 2011 pagava
100 euros per l’IBI, aquest
any pagarà 104,72 euros, va
explicar l’alcalde, Josep Maria Roigé.

R. R.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de la Pobla
de Segur i la Generalitat han assolit un principi d’acord perquè
el municipi pugui recuperar l’estació de trens, clausurada des de
fa anys i greument deteriorada,
i destinar l’immoble a equipaments turístics i usos socials.Així ho va indicar el consistori, que
va apuntar que la solució s’haurà de formalitzar abans del pròxim mes d’abril. Requerirà que
l’Executiu català inscrigui l’edifici com a part del seu patrimoni per després cedir el seu ús a
la corporació municipal.
Qualsevol proposta per rehabilitar l’antiga estació havia xocat fins ara amb un escull. La Generalitat no l’havia inscrit al seu
nom després de rebre el traspàs
de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla, amb la qual cosa
l’edifici havia quedat en un buit
legal (com va avançar SEGRE el
passat mes d’agost).
Regularitzar la situació patrimonial de l’edifici és el primer
pas per a la cessió del seu ús al

ABANS DE L’ABRIL

L’ajuntament espera
tancar l’acord amb la
Generalitat abans del
pròxim mes d’abril
municipi.
L’ajuntament, que ha reclamat durant anys la recuperació
d’aquest edifici, espera ara rebre la proposta de la Generalitat per estudiar-la abans de donar el vistiplau definitiu a la cessió.
L’alcalde, Lluís Bellera, va assenyalar que queden encara alguns aspectes oberts en la negociació.

PLE

Imatge d’arxiu de l’estació de trens de la Pobla de Segur, clausurada i greument deteriorada.

Restaurar la coberta i restaurar la façana són per al consistori les actuacions més urgents
per frenar el deteriorament de
l’edifici, de dos plantes i una superfície construïda d’uns 500
metres quadrats. Part d’aquest
espai podria acollir el punt d’informació turística del municipi,
mentre que la resta d’usos s’hauran de definir en els pròxims mesos.

Recuperar altres estacions
Val a recordar que, paral·lelament, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) treballa en un pla per
aprofitar les diferents estacions
de trens tancades al llarg del recorregut de la línia de Lleida a
la Pobla de Segur.

Queixes per estacions de línies
regionals tancades a Lleida
■ Nombroses estacions de les
línies regionals de Lleida fa
anys que estan tancades, un
fet que ocasiona queixes entre els usuaris al no tenir un
lloc on aixoplugar-se mentre
esperen els trens.
Un malestar que augmenta durant els mesos d’hivern,
per la incomoditat que suposa l’espera a causa del fred
i, en alguns casos, la falta d’espai per posar-se a cobert quan
plou.
El tancament d’estacions
ha estat progressiu durant

més d’una dècada a les tres
línies de trens regionals que
uneixen la capital del Segrià
amb Tarragona, Barcelona i
la Pobla de Segur. En aquesta última, la Generalitat planteja la possibilitat de recuperar-ne algunes per a usos turístics.
En canvi, a la resta de línies no hi ha ara per ara previsions per donar ús a aquests
immobles, que estan buits i,
en molts casos, clausurats per
evitar que actes vandàlics
n’accelerin el deteriorament.

Aran licitarà
l’explotació
de l’heliport
de Vielha
❘ VIELHA ❘ El ple del Conselh
d’Aran va acordar ahir treure a concurs la gestió, el manteniment i l’explotació de
l’heliport deVielha, a Betren.
L’administració aranesa obrirà la licitació ben aviat i rebrà ofertes durant dos setmanes abans d’adjudicar el contracte. D’altra banda, el ple
va aprovar per unanimitat
l’adhesió al centre de desenvolupament rural (Cedir) Pallars-Ribagorça per optar a
ajuts del pla europeu Leader.
Així mateix, en la sessió es va
acordar el padró de la taxa
d’escombraries, amb què el
Conselh preveu ingressar
aquest any un total de
1.415.755 euros, un 0,62%
més que l’any passat.

TURISME PROMOCIÓ

El Govern treballa per“desviar”turistes
que esquien a Andorra cap a Lleida
LLEIDA ❘ L’Agència Catalana deTu-

risme està treballant per aconseguir que els turistes que arriben durant l’hivern a l’aeroport
de Lleida-Alguaire es desviïn de
la seua destinació, les pistes d’esquí d’Andorra, i es quedin al Pirineu lleidatà. Així ho va assegurar ahir el subdirector de Turisme de la Generalitat, Patric
Torrent, que va puntualitzar que,
a partir de l’abril del 2015 i fins
a l’abril del 2016, serà l’any dedicat al turisme interior i de

muntanya “de manera que incentivarem les actuacions en fires i congressos per reforçar els
punts turístics de Lleida relacionats amb l’esquí i la naturalesa, principalment, el Parc d’Aigüestortes”, va assenyalar.
Torrent va afegir que pel que
fa als turistes d’Israel, ja s’ha
aconseguit que molts d’ells en
els seus vols d’estiu triïn destinacions relacionades amb el Pirineu. No ha succeït igual amb
els britànics “però estem treba-

llant amb aquesta finalitat amb
l’operador del Regne Unit Thomas Cook”, turoperador que
porta a l’hivern britànics a les
pistes andorranes.
Va assegurar que les actuacions de la Generalitat passen
per obrir més les destinacions i
aconseguir clients turístics d’Alemanya, Holanda, Bèlgica o Luxemburg.Torrent va admetre que
el territori també ha d’incidir en
aquest punt i de fet “ja col·laborem”.

Fibra òptica d’alta velocitat a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ Torrefarrera tindrà una xarxa de fibra òptica que
permetrà la connexió a internet a una velocitat de 1.000 Mbps.

Apps per a mòbils a Tàrrega i el Parc de l’Alt Pirineu
❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega posarà en marxa una aplicació gratuïta per a
mòbils per promocionar els seus comerços, mentre que la del
Parc de l’Alt Pirineu ha superat les mil descàrregues.

Participació per a la llei de muntanya i turisme del vi
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha iniciat processos de participació per
elaborar la llei de muntanya i el pla del turisme enològic.

La Diputació, al Congrés de Govern Digital
❘ LLEIDA ❘ La Diputació presentarà aquest mes el seu model d’administració electrònica al Congrés de Govern Digital.
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L’oficina de turisme de
l’Urgell atén 3.204 consultes,
un 9% més que l’any 2013
L’any 2014 l’Oficina Comarcal de
Turisme ha atès un total de 3.204
consultes, que suposa increment
del 9,02%, respecte l’any 2013
que van ser 2.939 consultes. Les
oficines de turisme de la comarca,
han atès 1.853 consultes (Verdú),
4.650 persones l’Oficina de turisme d’Agramunt i 51 l’oficina de turisme de Bellpuig.
La informació més sol·licitada
ha estat de Tàrrega, l’Urgell i La
Ruta del Cister. I concretament sobre gastronomia, llocs d’interès,
senderisme, rutes per realitzar
amb BTT, i informació del Camí de
St. Jaume català i el Camí Ignasià.
A més, el 2014 el nombre de

Tàrrega, La
Ruta del Cister
i l‘Urgell, les
més solicitades
visitants al Monestir de Sta. Maria
de Vallbona de les Monges ha estat de 15.045, un descens del 8,6
% respecte l’any anterior. El fet de
la disminució de visites es deu a
que el cenobi només ha obert els
dissabtes i diumenges, dies festius
i mesos d’estiu.

L’Ajuntament d’Agramunt
arranjarà l’accés a la sala
del Teatre del Casal
L’Ajuntament d’Agramunt iniciarà durant els propers dies una
actuació a l’entrada a la sala del
Teatre del Casal Agramuntí. Les
obres es duran a terme per eliminar les barreres arquitectòniques
existents en aquest moment en

aquesta zona de l’edifici. Concretament, s’eliminarà l’escala del
vestíbul d’entrada, de manera que
la porta d’accés serà més interior i
garantirà la seguretat de les persones que surtin de l’edifici, creant un porxo de recepció.

Tàrrega crearà una
aplicació de mòbil per
promocionar el comerç
És la nova guia TRRG Guia Comercial,
administrada pels botiguers targarins
Tàrrega
redacció
L’Ajuntament de Tàrrega desenvoluparà una nova aplicació per a mòbils i tablets com a eina de promoció econòmica del municipi. Així, el
consistori posarà a disposició dels
comerciants l’aplicació TRRG Guia
Comercial perquè difonguin de forma gratuïta el seu negoci. El dispositiu mostrarà informació, ofertes
i promocions amb dades administrades pels mateixos responsables
dels establiments.
Per això, la Regidoria de Promoció Econòmica ha convocat dues
jornades de formació per impartir
als comerços subscrits la formació
sobre el funcionament de l’aplicació. Cada establiment obrirà el seu
propi compte amb dades generals,
geolocalització i imatges així com
apartats on penjar les ofertes. Les
dades es podran actualitzar quan

FOTO: Ajuntament de Tàrrega / Imatge d’arxiu del municipi de Tàrrega
es desitgi. L’alcaldessa Rosa Maria
Perelló va afirmar que la nova eina
“ajudarà a fer més visible el comerç
targarí, a fer arribar als clients les
ofertes i a millorar les vendes”. Per

la seva part, el regidor de Promoció
Econòmica, Carles Pascual, va assenyalar que “l’usuari tindrà a l’abast
totes les oportunitats de l’oferta
comercial del seu voltant”.

Torrefarrera celebra la
Festa Major amb gran
afluència de públic
Diumenge, un centenar de persones van assistir a l’espectacle d’humor gestual El Mêtre, a càrrec de
Jaume Jové “JAM”, a la Sala Social
de l’Ajuntament de Torrefarrera, en
els actes de celebració de la Festa
Major de Sant Sebastià que han
tingut lloc durant el cap de setma-

na a la localitat. A més, dissabte, els
més petits van jugar amb les activitats del Nutrigame relacionades
amb l’alimentació. Van construir un
hort vertical, van conèixer els jocs
de productes que poden trobar al
mercat. I ahir, els més petits van
gaudir d’inflables i jocs al pavelló.

Alcarràs tanca avui la Festa Major d’Hivern
FOTO: Ajuntament de Torrefarrera / Imatge de l’espectacle ‘El Metrê’

Alcarràs va celebrar ahir, en el marc de la Festa Major d’Hivern, un espectacle infantil amb La Cremallera,
que va omplir de gom a gom el Centre Cultural Lo Casino. Alcarràs arriba avui, festivitat de Sant Sebastià,
al seu darrer dia de Festa Major d’Hivern. El regidor de Festes, Santi Pelegrí, destaca la alta afluència de
públic als espectacles, així com la participació als mateixos. / FOTO: Ajuntament d’Alcarràs
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Shakira i Piqué
recapten fons
per a l’Unicef
Amb un ‘babyshower’ solidari
EFE

Els petits de Torrefarrera gaudeixen de la fruita a la festa major
Els més petits de Torrefarrera van gaudir dissabte del Nutrigame, un joc perquè s’atansin a l’alimentació, dins dels actes de la festa major. Els participants van construir un hort vertical, van
conèixer les diferents gammes de productes del mercat i com estan etiquetades.A més, van gaudir
del joc de la Repera, amb el qual van aprendre les propietats de les fruites.
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Espectacle infantil
a la festa d’hivern
d’Alcarràs
La festa major d’hivern d’Alcarràs va viure ahir un dia amb els
més petits de la localitat com a
protagonistes. I és que el centre
cultural Lo Casino es va omplir
de nens per disfrutar d’un espectacle infantil a càrrec de La Cremallera.Alcarràs viurà avui l’últim dia de les festes, coincidint
amb la festivitat de Sant Sebastià.

Shakira i Piqué, amb el seu fill Milan.

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

Núria Preixens, premi de joves
investigadors de les Garrigues

Lleida celebra a la parròquia del
Carme una jornada de migracions

Núria Preixens va guanyar diumenge passat el
primer premi del certamen de joves investigadors de les Garrigues amb un estudi sobre paleografia. El segon premi va ser per a Cristina Rius
i el tercer, per a Maria del Mar Boronat.

La parròquia del Carme de Lleida va acollir diumenge la Jornada Mundial de Migracions, que
va reunir unes 500 persones de les comunitats
llatina, romanesa i africana. Entre els actes, una
eucaristia i un festival folklòric.

La cantant i ambaixadora
d’Unicef Shakira i el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué celebraran la imminent arribada del seu segon fill organitzant un
babyshower (una celebració que els pares realitzen
per rebre obsequis per als
seus nounats) mundial amb
l’objectiu de beneficiar la
Unicef i els nens vulnerables de tot el món.
La parella convidarà els
seus seguidors a participar
en l’esdeveniment visitant
un lloc web (worldbabyshower.org) amb regals que
beneficiaran directament la
tasca de la Unicef a favor de
la infantesa en alguns dels

DONATIU

Donaran els regals
que rebin als nadons
i a les mares que més
ho necessiten
llocs més pobres i remots de
la terra.
Després de l’èxit del
babyshower de la Unicef
per al seu primer fill, Milan,
van decidir crear un babyshower compartit, amb l’esperança d’ajudar els nadons
i mares que més ho necessiten. “Volem ajudar altres
nens i nenes del món”, afirma la parella.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Participeu i tornareu la vostra comunitat o qui va estar allà amb vosaltres al
passat. Atraureu l’atenció d’algú que pot i vol beneficiar-vos en el futur.
TAURE 20-IV / 20-V.
Quan jugueu amb el temps i diners,
perdreu. Poseu la vostra energia en
una cosa que us ajudarà a tirar endavant. Trieu
qualitat i no quantitat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Considereu les vostres opcions i tindreu clar què haureu de fer a continuació. Escolteu el vostre cor i avalueu què necessita canviar a la vida per millorar les coses.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Concentreu-vos en tractes financers o
a agregar valor al que ja teniu. No temeu fer un viatge singular per assolir la vostra
destinació. Canviar l’actitud donarà resultats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu que us molestin. El temps és
preciós i podreu aconseguir molt si us
concentreu en el que és important per a vosaltres. Penseu en gran.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu ràpid i compartiu els vostres
plans singulars amb els altres. Un canvi en la forma en la qual viviu serà necessari per
aconseguir els vostres somnis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us preocupeu pel que altres facin o
diguin. Avanceu i ho tindran en compte i vosaltres fareu la diferència. L’amor canviarà
la vostra vida i us farà més feliços.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No passeu per alt detalls que puguin
afectar una relació important. Deixeu
que la vostra intuïció us guiï quan es tracta d’assumptes personals.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Abraceu més si us permet mostrar els
vostres millors atributs. La possibilitat
d’impressionar algú capaç d’ajudar-vos a assolir
les vostres metes es presenta per si sola.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els temes emocionals us aturaran mentalment, físicament o financerament si
no preneu el control i poseu en marxa els vostres plans abans que sigui tard.
AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu les vostres intencions en
secret fins estar segurs del que podeu
entregar. L’amor està en alça i planejar alguna
cosa amb una persona especial donarà guanys.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Vigileu qui provi d’enganyar-vos. Els
gelos s’instal·laran si s’avança algú amb
qui competiu. Utilitzeu l’energia per avançar i no
fracassar on ho fan els altres.

