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discoteca i la cessió dels propi-
etaris, els germansAnna Maria
iAntonio Freixes, a l’ajunta-
ment. En l’esmentada cessió
també es va incloure un antic
bar annex al Musicland que va
ocupar l’associació de Dones
l’Albada.Tres anys més tard
també van cedir al consistori la
terrassa de la discoteca, de 433
metres quadrats.Aquest últim
espai no es destinarà inicial-
ment als escoltes amb la inten-
ció que pugui acollir algun ti-
pus d’activitat econòmica els
beneficis de la qual sufraguin
les despeses que pugui generar
el complex Germans Freixes
Badia.

Mollerussa cedeix elMusicland
als escoltes de Cal-Met
Primer ús per a aquesta antiga discoteca que és municipal des
del 2010 || Reservarà un espai per a altres entitats

EQUIPAMENTSENTITATS

J.G.M.
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa cedirà les instal·la-
cions de l’antiga discoteca Mu-
sicland, ubicada a l’avinguda
Generalitat, als joves de l’Agru-
pament Escolta Cal-Met. En
concret, segons va explicar ahir
l’alcalde,Marc Solsona, es des-
tinaran a l’entitat les antigues
primeres i segona pista de la sa-
la de festes, que actualment es
troba desmantellada. Seran els
mateixos escoltes els encarre-
gats de dissenyar l’estructura
de l’espai perquè aquest s’ade-
qüi a les seues necessitats actu-
als. Malgrat tot, segons va re-
marcar Solsona, l’espai haurà
d’incloure una sala multifun-
cional que, a part dels escoltes,
també puguin utilitzar altres
entitats locals. El consistori es
farà càrrec de les obres d’ade-
quació del complex, d’uns mil
metres quadrats de superfície.
La previsió, segons el primer
edil, és treballar aquest projec-
te durant aquest curs.

L’Agrupament Escolta Cal-
Met celebra aquest any els seus
45 anys a la capital del Pla
d’Urgell i l’alcalde va desta-
car la seua alta implicació en la
vida social i cultural de la capi-
tal. En l’actualitat, la seu la te-
nen als baixos de l’església par-
roquial de Sant Jaume.

L’antic Musicland va passar
a mans municipals a l’any 2010
després del tancament com a

L’actual façana de l’antic Musicland.

J. GÓMEZ

Unaavinguda
Generalitatmés
dinàmica

■ L’obertura de l’antic
Musicland com a seu dels
escoltes forma part del
projecte de dinamització
de l’avinguda Generalitat,
que inclou la construcció
de la nova estació d’auto-
busos, un pas soterrat per
creuar la via, el trasllat de
l’Escola de Música a l’edi-
fici de Cal Duch i la millo-
ra del carrer Prat de la Ri-
ba.

REDACCIÓ
❘ LATORREDE CAPDELLA ❘ La immo-
biliària Martinsa Fadesa, en
fallida des del passat mes de
març, ha posat una denúncia
davant dels Mossos contra
una empresa d’excavacions
per la desaparició de part del
material d’obra que la firma
emmagatzemava a les ins-
tal·lacions del que havia de
ser el macrocomplex turís-
tic d’Espui, abandonades des
del 2008.

Segons representants de
Martinsa Fadesa, el consisto-
ri de laTorre de Capdella hau-
ria contractat aquesta empre-
sa de moviments de terra
“sense autorització” i “sal-

tant-se la llei a la lleugera”
per sostreure uns 5.000 me-
tres cúbics de tot-u, un mate-
rial derivat del petroli que es
col·loca entre l’aglomerat i el
terra.

Segons informava ahir el
portal Pallars Digital, el ma-
terial estava a la parcel·la del
monòlit del telecabina de l’es-
tació d’esquí, en un camp al
costat de la població. Per la
seua part, l’ajuntament va ne-
gar els fets i el regidor d’Ur-
banisme i Obres, Lluís Peroy,
va remarcar desconèixer la
denúncia i va afegir que si
s’ha extret material a Espui
ha sigut “de finques que són
de l’ajuntament”.

Martinsa denuncia
robatori de tot-u a Espui
i l’ajuntament ho nega
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Torrefarrera arregla una tramdel carrer de Lleida
❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament ha finalitzat les obres a les vo-
reres d’una tram del carrer de Lleida, on també s’ha prote-
git la façana d’un edifici inacabat.

Pas semafòric a l’avinguda Vallmaya d’Alcarràs

❘ ALCARRÀS ❘ La regidoria d’Urbanisme porta a terme millores
de seguretat viària en el tram urbà de l’avinguda deVall-
maya, on ha instal·lat un semàfor en cada un dels sentits de
la marxa per regular el trànsit.

Milloren la carretera entre Sudanell i Torres de Segre

❘LLEIDA ❘LaDiputació de Lleida va treure ahir a concurs les obres
per rehabilitar el ferm de la carretera C-C-230a entre Suda-
nell iTorres de Segre. La inversió és de 865.189,50 euros.

La Segarra no faràmés
canalitzacions d’aigua
sense subvencions de l’ACA
El consell diu que no pot assumir la inversió

OBRESPOLÈMICA

Imatge d’arxiu de l’inici de les obres de la conducció d’aigua que portarà aigua fins als Plans de Sió.

A. BATLLE
❘ LLEIDA ❘ El president del consell
comarcal de la Segarra, Xavier
Casoliva (ERC), va assegurar
ahir que la institució ha paralit-
zat el projecte emprès per l’an-
terior govern comarcal de CiU
per interconnectar els sistemes
d’abastament d’aigua de laVall
del Sió i del Cercavins fins que
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) no convoqui noves sub-
vencions, ja que el consell no
pot assumir el cost de les obres
(ascendeix a 2,5 milions d’eu-
ros) i va considerar “injust” re-
percutir-lo en el rebut.

L’alternativa a la portada d’ai-
gua de boca del pantà de Rialb
havia de posar fi als problemes
de subministrament que afec-

ten el sud i centre de la comar-
ca, però segons Casoliva la tra-
mitació va ser com“tirar-se a la
piscina”, perquè es van adjudi-
car projectes que l’ACA descar-
ta per “absurds”, com la pota-
bilitzadora deVerdú, de forma
que el consell hauria d’assumir
els 225.000 euros que suposa
l’obra si finalment s’executa. Re-
nunciar al projecte suposaria
que el consell hauria d’abonar
a l’empresa adjudicatària una
penalització del 3% del contrac-
te.

El consell, no obstant, sí que
assumirà els 185.000 euros que
suposa acabar la canalització
que ha de portar aigua des de
la potabilitzadora de Ratera fins
als Plans de Sió (també prove-

X.S

irà Ratera, Pelagalls, Sisteró, les
Pallargues i Mont-roig). “Ens
l’hem de menjar”, va lamentar
Casoliva, “perquè parar l’obra
i assumir la penalització ens sor-
tia encara més car”.

El consell va subscriure una
pòlissa de crèdit d’1 milió d’eu-

ros per afrontar la primera fase
del projecte, però Casoliva va
explicar que “si no en disposem
no hem de pagar interessos”. El
president del consell també va
assegurar que les obres que ja
han sortit a concurs no s’adju-
dicaran.

A més, l’ACA va anunciar
ahir una línia de subvencions de
300.000 euros per pagar el 50%
de la contractació de camions
cisterna i executar obres d’ur-
gència en municipis que regis-
trin problemes de proveïment
d’aigua.



La demarcació de Lleida va 
tancar el mes de setembre 
amb un total de 24.577 
desocupats, incrementant 
la xifra en 1.167 respecte 
al mes anterior. La majoria 
de persones a l’atur a Lleida 
pertanyen al sector serveis.

Lleida
REDACCIÓ
La demarcació de Lleida va tancar 
el setembre amb un augment de 
l’índex d’atur del 4,99% respecte 
a l’agost, arribant als 24.577 des-
ocupats, 1.167 més que al mes 
anterior, segons va informar ahir 
el Ministeri d’Ocupació. Es tracta, 
però, d’un descens del 10% res-
pecte el setembre del 2014, és a 
dir 2.740 aturats menys. D’aques-
ta manera, la xifra de desocupats 
s’incrementa per segon mes con-
secutiu coincidint amb la finalit-
zació de la temporada d’estiu. Al 
conjunt de Catalunya, al setem-
bre hi va haver 6.881 persones 
inscrites més a les oficines pú-
bliques d’ocupació que a l’agost, 

amb un total de 513.187 desocu-
pats. En referència a les dades de 
Lleida i per sectors, el de serveis 
és el que suma més desocupats, 
amb 14.918; seguit de l’agricul-
tura, amb 3.309; la construcció, 

amb 2.562 i la indústria, 2.433. 
A més, hi ha 1.355 persones ins-
crites a l’atur sense cap feina an-
terior. Dels 24.577 desocupats, 
11.960 són homes i 12.617 són 
dones, mentre que 3.120 tenen 

menys de 25 anys. D’altra banda, 
a les comarques de Lleida, es van 
registrar 14.842 contractes al se-
tembre, 3.171 menys que el mes 
anterior, el que representa un 
17,6% menys. Respecte el setem-

bre de l’any passat, 
són 1.868 contractes 
més, un 14,4% més. 
Del total, 1.312 són 
contractes indefinits, 
un 55,82% més que 
a l’agost i un 7,19% 
més que el setembre 
del 2014; mentre que 
13.530 són tempo-
rals, un 21,2% menys 
que a l’agost. El secre-
tari d’Ocupació, Joan 
Aregio, va assegurar 
ahir que l’augment de 
l’atur aquest setem-
bre, en gairebé 7.000 
persones, “entra dins 
de la normalitat” dels 
mesos de setembre, 
quan s’acaben molts 
contractes d’estiu. 
Així, considera que 

la xifra “no trenca la tendència” 
positiva dels últims 27 mesos de 
descens interanual de l’atur, però 
admet que cal seguir treballant 
per reduir encara més la xifra de 
desocupats.
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Les dades

L’atur a Lleida per sectors

1.355 (+2)

SENSE FEINA 
ANTERIOR

14.918 (+690)

SERVEIS

2.562 (-113)

CONSTRUCCIÓ

2.433 (-67)

INDÚSTRIA

3.309 (+655)

AGRICULTURA

TOTAL 
ATURATS

DIFERÈNCIA  
SETEMBRE-AGOST

ATURATS      
HOMES

ATURATS       
DONES

Lleida 24.577 +1. 167 (+4,99%) 11.960 12.617

Catalunya 513.187 +6.881 (+0,25%) 234.973 271.333

España 4.094.024 +26.087 (+0,64%) 1.849.241 2.244.801

Lleida tanca el setembre amb un 
increment de 1.167 aturats, la 
majoria al sector serveis
La finalització dels contractes d’estiu deixa el nombre de 
persones desocupades a la demarcació en 24.577

L’Ajuntament de Torrefarrera 
acaba l’arranjament de les vore-
res i protecció de la façana d’un 
edifici inacabat situat al tram ini-
cial de l’avinguda Lleida. És un 

edifici paralitzat des de fa anys 
que genera problemes de segu-
retat i mobilitat a la zona. L’Ajun-
tament executa aquestes obres 
de forma subsidiària. 

L’Ajuntament d’Alcarràs, a través 
de la Regidoria d’Urbanisme, 
està executant millores en la se-
guretat viària del tram urbà de 
l’Avinguda de Vallmanya amb la 

instal·lació d’un semàfor en ca-
dascun dels sentits de la marxa 
per tal de regular el trànsit i aug-
mentar la seguretat en aquesta 
via.

Torrefarrera millora un tram 
de l’Avinguda de Lleida

Alcarràs executa millores a    
l’Avinguda de Vallmanya

FOTO: Aj. Torrefarrera/ Zona on s’ha fet l’actuació FOTO: Aj. Alcarràs / Imatge de les obres que s’estan realitzant

Tàrrega emet una 
declaració unitària 
en suport a l’acollida 
de refugiats sirians

En el decurs de la sessió del Ple 
de l’Ajuntament de Tàrrega ce-
lebrada dijous, l’alcaldessa Rosa 
Maria Perelló va donar lectura a 
una declaració unitària de tots 
els grups municipals en suport a 
l’acollida de població refugiada. 
El text certifica la voluntat de la 
capital de l’Urgell per esdevenir 
ciutat acollidora de refugiats per 
conflictes armats, amb clara re-
ferència als exiliats sirians. 

L’objectiu és ara avaluar els re-
cursos i els ajuts disponibles que 
Tàrrega pot posar a l’abast en 
relació a la resposta solidària de 
Catalunya davant la crisi migra-
tòria actual. 



“El único responsable soy yo”
Idiakez espera que “sea el accidente de la temporada”
Villarreal
REDACCIÓN
“Creo que es un accidente y la 
máxima responsabilidad es mía. 
Si hay críticas que sean hacia el 
entrenador, que es el que toma 
las decisiones y el máximo res-
ponsable”. Esta era la primera 
reflexión de Imanol Idiakez asu-
miendo toda la culpa de la derro-
ta.

El técnico definía el partido de 
ayer como “el típico tortazo que 
sirve para prender. Me preocupa 
que al vestuario le cueste asimi-
larlo porque al recibir el 2-1, he-
mos ido empatar y nos han caído 
el tercero, el cuarto y el quinto. 
A partir del empate hemos sido 
blandos porque nos han metido 
goles con poco. Lo miraremos y lo 
corregiremos para que no vuelva 
a pasar”.

Tras insistir en el mensaje de 
que toca “animar a la gente a que 
esté con los jugadores y si hay 

una crítica que sea para el entre-
nador”, el técnico decía que “a 
veces pasa. Vamos a intentar que 
sea el accidente de la temporada. 
Les he dicho a los jugadores que 
hay que levantar la cabeza y que 
si hay algún responsable es el en-
trenador. La semana que viene te-
nemos otro partido y nos vamos 
a levantar. Lo que nos ha pasado 
no es normal y estoy convencido 
de que no volverá a pasar”.

Sobre el partido, Idiakez re-
conocía que “no hemos sabido 
jugar. Ellos en el minuto 60 han 
decidido jugar con cuatro puntas, 
nosotros hemos tenido situacio-
nes de tener el balón y dar pases, 
pero hemos querido terminar 
muy rápido varias opciones que 
han permitido al Villarreal correr. 
Todo se ha precipitado y hemos 
perdido el control del partido. Lo 
que nos ha pasado no tiene que 
ver con la actitud, si acaso con la 
falta de inteligencia para jugar”.
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La motivació i la innovació  
a les empreses 
Dues eines imprescindibles pel futur

Dijous, 8 d’octubre de 2015
20.00 hores

Sala Social de l’Ajuntament de Torrefarrera
Entrada gratuïta 
més informació: eluengo@torrefarrera.cat

Xerrada

Contingut: A càrrec de:

Quin paper juga la motivació en 
el rendiment personal i col·lectiu 
dins d’una empresa

Xesco Espar
especialista 
en Planificació 
Esportiva, Coaching 
Esportiu, Control 
Emocional i 
Motivació

➜

➜

➜

Organitza:

Com la motivació influeix en la 
innovació i viceversa

Com poden els líders 
de l’empresa influir en 
la motivació i l’actitud 
innovadora dels seus 
col·laboradors

FOTO: Selena García / El técnico no buscó excusas a la goleada encajada
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