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Torrefarrera inaugura el
centre de lleure i formació

EQUIPAMENTS JOVENTUT

Un dels tallers organitzats ahir per a la inauguració oficial del centre de Torrefarrera.

❘TORREFARRERA ❘ El director general
de Joventut del departament de
Benestar Social i Família,Toni
Reig, va inaugurar oficialment
ahir el centre Cal Jove deTorre-
farrera, estrenat a començaments
de mes. Un espai de lleure, cul-
tura i formació per als joves de
la localitat. En els últims dotze
anys el segment de població en-
tre els 12 i 30 anys s’ha triplicat,
i ha arribat en l’actualitat a 900

joves. El centre, situat al carrer
Major, inclou 200 metres qua-
drats juntament amb la sala con-
tigua d’exposicions Jaume Pere-
lló. Durant la jornada d’ahir es
van organitzar diferents tallers
i xarrades que van comptar amb
la participació de més de qua-
ranta joves de la localitat. L’ober-
tura del nou espai ha comptat
amb una inversió de 80.000 eu-
ros.

A. TORREFARRERA

Cuiners per alsmés necessitats a Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ Dos cuiners d’Alcarràs, Josep Gòdia i Mateu Dol-
cet, han cuinat durant un matí per al servei municipal d’ali-
ments Lo Cistell. D’aquesta manera ho va explicar l’ajun-
tament, que va indicar que es tracta d’una col·laboració al-
truista a favor de les famílies necessitades de la localitat. Gò-
dia i Dolcet es van traslladar a la cuina d’aquest equipament
a petició del consistori per preparar plats de llegums i es-
talviar als beneficiaris d’aquest servei el consum de gas i elec-
tricitat necessari per cuinar-les.

Exposició de papallones al Palau d’Anglesola
❘ EL PALAU D’ANGLESOLA ❘ El Palau d’Anglesola va inaugurar ahir
l’exposició El món de les papallones, una mostra de més
de 2.500 insectes que es podrà veure a la sala d’actes del lo-
cal sociocultural fins al 15 de febrer de forma gratuïta en ho-
rari de tardes.

El Dia de la Faldeta, festa d’interès nacional
❘ FRAGA ❘ L’ajuntament de Fraga ha mantingut reunions amb
representants del Govern d’Aragó a la fira de turisme Fitur
de Madrid amb l’objectiu de defensar la declaració com a
festa d’interès nacional per al Dia de la Faldeta, una distin-
ció que ha de decidir el Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-
risme.

Uns 770 inscrits en els cursos per videoconferència
❘ LLEIDA ❘ Uns 770 alumnes han participat el 2014 en els cur-
sos per videoconferència de formació a les entitats públiques
locals, organitzats per la Diputació. El dia 10 s’inicia un nou
curs sobre la contractació de serveis.

El consorci Noguera-Segrià Nord, adscrit al consell
❘ LLEIDA ❘ El grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord ha que-
dat adscrit al consell de la Noguera en compliment de la re-
forma local de l’Estat.

Desencallen lamillora de camins per
compensar regadius a les Garrigues

MUNICIPIS COMUNICACIONS

Primers treballs d’adequació del camí a la zona de Granyena de les Garrigues.

MAGDALENA ALTISENT

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ El ministeri d’Agricul-
tura, a través de l’empresaTrac-
sa, ha iniciat les obres de la via
que uneix Granyena ambTor-
rebesses i el Gogul, de poc més
de 7 quilòmetres de longitud,
pendent des de fa tres anys,

com a obra compensatòria del
canal Segarra-Garrigues. Es
tracta d’un camí que va habili-
tar fa dècades l’Insitut Nacio-
nal de DesenvolupamentAgra-
ri i que enllaça la C-12 (l’Eix
de l’Ebre) amb la N-240 a Cas-
telldans. Els alcaldes de Gra-

nyena i Torrebesses, Francesc
Esquerda i Mario Urrea, van
mostrar ahir la seua satisfacció
per la posada en marxa de les
obres, que compten amb una
inversió de 500.000 euros, i que
fins ara havien apedaçat els ma-
teixos ajuntaments.
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La Regidoria de Serveis Socials, Sa-
lut i Família de l’Ajuntament d’Al-
carràs ha comptat amb la col·labo-
ració de 2 cuiners de la Vila: Josep 
Gòdia i Mateu Dolcet, els quals 
s’han desplaçat al Servei d’Ali-
ments ‘Lo Cistell’, per tal de cuinar 
de manera altruista plats calents 
que s’han servit, posteriorment, a 

les famílies necessitades i que són 
usuàries d’aquest servei municipal.
Atès que el Servei d’Aliments ‘Lo 
Cistell’ disposava de molta reserva 
de llegums i per tal de contribuir 
també a l’estalvi energètic de famí-
lies amb pocs recursos (cuinar plats 
amb llegums, suposa de vegades 
utilitzar durant un llarg període un 

consum de gas o electricitat), la Re-
gidoria de Serveis Socials va sol·li-
citar la col·laboració a aquests cui-
ners, els quals, voluntàriament van 
desplaçar-se a la cuina de ‘Lo Cis-
tell’ per, durant tot un matí, cuinar 
les llegums. 

L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Se-
rra, creu que aquesta acció demos-
tra l’enorme solidaritat de la gent 
anònima amb aquelles persones 
que ho necessiten, per la qual cosa 
i en nom de l’Ajuntament d’aques-
ta població del Baix Segre ha volgut 
agrair als cuiners aquest gest vo-
luntari. 

Dos cuiners d’Alcarràs 
preparen plats per famílies 
necessitades de la localitat

Torrefarrera estrena un local 
d’oci i formació per als joves de 
la població de fins a 30 anys
La localitat té en aquests moments prop de 1.000 veïns que 
es troben en aquesta franja d’edat i es preveu que creixi
Cal Jove de Torrefarrera 
és un nou equipament 
municipal destinat al 
jovent de la població (veïns 
entre 12 i 30 anys) per 
fomentar l’oci i la cultura 
en aquest segment de la 
població.

Torrefarrera
redacció
El director general de Joventut del 
Departament de Benestar Social 
i Família,  Toni Reig, i l’alcalde de 
Torrefarrera,  Jordi Latorre, van in-
augurar ahir Cal Jove, el nou espai 

d’oci, cultura i formació per al jo-
vent de la localitat.

Latorre va agrair la col·labora-
ció dels Departaments de Benes-
tar i Família i de Joventut; la feina 
feta per les tècniques de joventut 
municipals i les aportacions dels 
empresaris del municipi. Va desta-
car que a Torrefarrera hi ha prop 
de 900 persones entre 12 i 30 an-
ys i, a finals del 2016, es preveu 
que arribin al miler. “En 12 anys 
s’ha triplicat la població d’aques-
ta franja d’edat, el nostre poble té 
molt futur”, va afirmar.  En relació 
al nou espai Cal Jove , va remarcar 

que “és fruit de l’enginy, l’esforç 
i l’il·lusió de l’Ajuntament ja que 
ho hem fet realitat amb tan sols 
una inversió de 80.000 euros”.

Per la seva banda, Toni Reig, 
va felicitar l’equip de Govern i 
totes aquelles persones que han 
fet possible Cal Jove. Al llarg del 
matí, es van organitzar diferents 
tallers i xerrades en les què van 
participar una quarentena de 
nens i joves de Torrefarrera. 

Cal Jove, que ocupa 200 me-
tres quadrats, s’ubica al Carrer 
Major, on hi havia l’antiga oficina 
de correus i una oficina bancària.FOTO: N.G. / Cal Jove de Torrefarrera va ser inaugurat ahir

Balaguer va collir ahir la presenta-
ció pública de la candidatura muni-
cipal de Balaguer conformada per 
la CUP i Procés Constituent. Amb-
dues candidatures desprès d’un 
procés de confluència han arribat a 
l’acord i la voluntat “d’unir esforços 
per teixir una candidatura d’esque-
rres i rupturista”, en el marc de les 
eleccions municipals del proper 24 

de maig, a l’Ajuntament de Bala-
guer.

Mitjançant la roda de premsa es 
va presentar el procés de confluèn-
cia al que han arribat ambdós orga-
nitzacions. Aquest procés de con-
fluència arriba “fruit d’un anàlisi de 
conjuntura local i nacional, seguit 
d’un treball previ d’ambdós candi-
datures que han dut a concloure a 

presentar a Balaguer una candida-
tura d’esquerres, transparent i amb 
voluntat nacional i social transfor-
madora”. 

També es van presentar els 
acords i codi ètic en atenció al qual 
treballarà aquesta candidatura. El 
codi ètic disposa punts com la limi-
tació de mandats o la gestió econò-
mica transparent de l’Ajuntament; 
suposa un punt de bases de mí-
nims que estableix uns paràmetres 
base per tal de treballar sota prin-
cipis de transparència i regeneració 
democràtica. La candidatura es tro-
ba “en un procés constant, continu 
i obert de participació i debat”.

Presenten la candidatura de 
la CUP i Procés Constituent a 
Balaguer per les municipals

La Diputació de Lleida per tal de 
facilitar el seguiment de la for-
mació als treballadors de l’admi-
nistració local i evitar desplaça-
ments,  va posar en funcionament 
l’any 2013 la modalitat de forma-
ció per videoconferència, amb 
l’objectiu de retransmetre en di-
recte la formació presencial que 
es realitza a qualsevol de les seus 

on es programen els cursos. En el 
primer any d’aplicació d’aquest 
sistema (2014), més de 770 alum-
nes han seguit alguna de les 21 
sessions de videoconferència que 
ha programat la corporació lleida-
tana. Aquesta tecnologia permet 
a l’alumnat assistir de forma pre-
sencial o en modalitat de video-
conferència.

Prop de 800 treballadors han 
seguit formació de la Diputació 
de Lleida per videoconferència

Una dona de 61 anys va resultar 
ahir al vespre ferida en ser enves-
tida per un turisme al carrer Prat 
de la Riba de Lleida quan creuava 
pel pas de peatons a l’alçada del 
col·legi de l’Ensenyança. Degut a 
l’impacte, la dona va caure al terra 
i va patir els cops principalment a 
les cames i a la cadera. La víctima 

va ser atesa per una ambulància 
al llocs dels fets i després se la va 
traslladar a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova. La dona després de l’atro-
pellament en tot moment va estar 
conscient. La Guàrdia Urbana in-
vestigava ahir les possibles causes 
de l’accident, que es va produir 
ahir al vespre a la ciutat de Lleida.

Un cotxe envesteix una 
dona de 61 anys al carrer 
Prat de la Riba de Lleida


