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Imatge d’arxiu de camions aturats a l’N-230 per la neu.

JOSEP DE MONER

REDACCIÓ
❘ LES ❘ El ministeri de Foment ha
sol·licitat al Conselh Generau
d’Aran col·laboració per trobar
un terreny de cinc hectàrees al
BaishAran per habilitar-lo com
a pàrquing de camions amb l’ob-
jectiu d’evitar col·lapses els di-
es de nevades intenses. Foment
vol construir una zona d’estaci-
onament per a 200 vehicles pe-
sants a prop de la frontera fran-
cesa, entre Les i Bossòst. El sín-
dic d’Aran, Carlos Barrera, va
assenyalar que no hi ha en tota
laVal d’Aran aquest tipus d’in-
fraestructura, tret d’un espai ha-
bilitat a Les, a la zona comerci-
al, amb una capacitat per a 100
camions, i una zona reduïda a
la boca sud del túnel i que “és
pràcticament inviable a l’hi-
vern”. Segons el síndic, seria su-
ficient una superfície que po-
gués acollir com a mínim 100
camions.

El Conselh negociarà amb els
propietaris per poder disposar
d’aquests terrenys i que accep-
tin les condicions del ministeri

Foment demana 5hectàrees al Baish
Aran per a unpàrquing de camions
Seria el primer que promou, per a 200 vehicles, i evitaria col·lapse per nevades

INFRAESTRUCTURES SERVEIS

al tractar-se d’una zona d’apar-
cament.Tanmateix, Barrera va
descartar disposar del pàrquing
aquest hivern.Així mateix, va
destacar que la millor opció se-
ria la construcció d’un pàrquing
a França, “alternativa que de
moment no ha prosperat”, va
dir. Durant la comissió de via-

bilitat de l’N-230 abans de la
temporada d’hivern es va donar
a conèixer la construcció d’un
magatzem de sal aAubèrt (ope-
ratiu aquest hivern), que donarà
servei al BaishAran, i la neteja
d’arbres en el tram de l’N-230
(Parador deVielha- Boca Nord
túnel deVielha).

Mantenen la
restricció a
vehiclespesants
per l’N-230
■ D’altra banda, a partir
del pròxim dia 4 de de-
sembre s’aplicaran de nou
les restriccions de camions
pesants per l’N-230 a
Aran. Es prohibeix el pas
els divendres entre les
19.00 i les 22.00 hores en
sentitVielha i la frontera
francesa. La limitació de
trànsit també s’aplicarà els
dissabtes de 8.00 a 12.00
hores i els diumenges i fes-
tius des de les 16.00 fins a
les 22.00 fins al 27 de
març. S’ha de recordar que
les restriccions s’apliquen
també per Setmana San-
ta.

Avui està prevista la co-
missió per limitar el pas
a la Bonaigua, la C-28.

Vielha espera treure a concurs al gener
la gestió privada del Palai de Gèu

MUNICIPIS PLE

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament deVielha
espera treure a concurs al gener
la gestió del Palai de Gèu per-
què una empresa privada relle-
vi la societat municipalVielha
Gestion SA (Vigesa) una vega-
da conclogui el seu procés de dis-
solució (vegeu SEGRE de di-
jous).Així ho va explicar ahir
l’alcalde, JuanAntonio Serrano,
després del ple que va acordar
una modificació de crèdit de

107.000 euros per dotarVigesa
de fons perquè segueixi al cap-
davant d’aquest equipament fins
a la seua dissolució. L’acord es
va aprovar amb els vots a favor
de l’equip de govern d’UA i
l’abstenció de CDA, a l’oposi-
ció. L’únic edil de C’s i diputat,
Javier Rivas, no va assistir a la
sessió a l’haver-hi ple al Parla-
ment. S’ha de recordar que el
consistori aplica així la reforma

local de l’Estat, que obliga a su-
primir les empreses municipals
deficitàries que no gestionen ser-
veis bàsics. En cas de no poder
adjudicar la gestió del Palai de
Gèu, el consistori es plantejarà
dur-la a terme de forma directa
per evitar el tancament, si bé la
llei estatal limita també que mu-
nicipis prestin serveis deficitaris
més enllà de les seues compe-
tències obligatòries.

Pla per combatre la
processionària del pi
en cinc comarques

MEDI AMBIENT

❘LLEIDA ❘ El departament d’Agri-
cultura porta a terme un trac-
tament per combatre la pro-
cessionària del pi a les comar-
ques del Jussà, Alt Urgell,
Cerdanya, Solsonès iAlta Ri-
bagorça en una superfície to-
tal de 7.000 hectàrees. El
tractament aeri (amb un avió
i un helicòpter) es va iniciar
a mitjans d’octubre i preveu
finalitzar el dia 30 de novem-
bre.

Sara Bailac, a Tàrrega
al capdavant d’ERC

PARTITS

❘TÀRREGA ❘ Sara Bailac va ser es-
collida com la nova presiden-
ta de l’executiva local d’ERC
de Tàrrega per als pròxims
quatre anys, en l’assemblea
de renovació del comitè po-
lític local. Bailac substitueix
en el càrrec Xavier Rossell-
Aparicio.

Recuperen un tram
de la via de Sapeira

PATRIMONI

❘ TREMP ❘ Un centenar d’excur-
sionistes van participar diu-
menge passat en la recupera-
ció d’un tram del camí entre
Esplugafreda de Sapeira, a la
Terreta deTremp. Hi va haver
una caminada popular i un di-
nar a Sapeira.

Nova rotonda
a Torrefarrera

MOBILITAT

❘ TORREFARRERA ❘ Torrefarrera ha
habilitat una nova rotonda a
la cruïlla del carrer Corts Ca-
talanes amb l’avinguda de
Lleida. Una actuació que mi-
llora la seguretat viària en
aquest punt crític de la loca-
litat. Els treballs han tingut un
cost de 2.700 euros.

Agermanament amb
escoles del Senegal

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’Institut Joan Brudi-
eu de la Seu d’Urgell i l’Ins-
titut La Serra de Mollerussa
són dos de les dotze Escoles
Verdes de Catalunya que
s’han agermanat amb centres
del Senegal per treballar con-
juntament per aconseguir es-
coles més sostenibles.



Torregrossa veta una 
conferència sobre la 
Guerra Civil al territori
L’historiador, Josep Rubió, obria les 
Jornades d’Estudi del Pla d’Urgell
L’historiador de Cervià 
Josep Rubió es va quedar 
sense poder donar la seva 
ponència sobre la Guerra 
Civil a les Jornades d’Estudi 
de Torregrossa perquè des 
de l’ajuntament va demanar 
a l’organització buscar una 
alternativa per conservar 
la pau social al municipi, 
tal i com publicava el diari 
comarcal ‘SomGarrigues’.

Torregrossa
REDACCIÓ
L’historiador cervianenc i presi-
dent del Centre d’Estudis de les 
Garrigues, Josep Rubió, va ex-
plicar ahir que els organitzadors 
de les Jornades d’Estudi sobre el 
Pla d’Urgell, el Centre de Recer-
ques Mascançà, li van demanar 
al juny inaugurar la sisena edició 
d’aquestes jornades, que es van 
celebrar el 17 d’octubre a Torre-
grossa. “Vaig acceptar sense cap 
problema perquè ja havia presen-
tat la meva ponència sobre el cost 

humà de la Guerra Civil en unes 
jornades a Linyola i, a més, està 
publicada a la revista Mascançà. 
I em va sorprendre quan des de 
l’organització em van comunicar 
que l’Ajuntament de Torregrossa 
no volia aquesta ponència”, va 
afegir Rubió.

El president del Centre d’Es-
tudis de les Garrigues va afirmar 

que no entenien aquesta respos-
ta, ja que “a la ponència feia una 
visió global de perquè van morir 
uns i altres durant la Guerra Civil 
al territori”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Torregrossa, Josep Maria Puig, 
va explicar ahir que simplement 
quan se’ls va plantejar la ponèn-
cia de Rubió van demanar a l’or-
ganització d’aquestes jornades 
que busques una alternativa per 
inaugurar l’acte que fos una més 
general i que pogués englobar to-
tes les xerrades que es farien a les 
Jornades d’Estudis.

“Simplement van considerar 
que no calia remoure les morts 
de la Guerra Civil a Torregrossa, ja 
que som un poble molt sensible 
amb aquest tema i no creiem que 
fos el moment de remoure el pas-
sat”, va afegir Puig.

L’alcalde va voler aclarir que 
la decisió es va prendre per una 
qüestió de pau al municipi i no 
pas per tenir alguna cosa en con-
tra del ponent.

FOTO: / L’historiador Josep Rubió
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L’Ajuntament de Torrefarrera ha 
habilitat una nova rotonda a la 
cruïlla del carrer Corts Catalanes 
amb l’avinguda Lleida de Torre-
farrera, entre altres vies. Amb 
aquesta actuació, que se suma 
als passos elevats que s’han 
anat instal·lant a les vies per re-
duir la sinistralitat, es millora la 

seguretat viària en aquest punt, 
fins ara crític, d’aquest municipi 
del Segrià.

Aquesta nova rotonda, a 
més, facilitarà el gir de l’autobús 
interurbà, agilitzant el seu pas 
per la localitat. La senyalització 
vertical i sobre el paviment ha 
tingut un cost de 2.700 euros.

Torrefarrera instal·la una 
nova rotonda per millorar  
la seguretat viària

FOTO: Aj. de Torrefarrera / La nova rotonda es situa a Corts Catalanes

Gairebé 300 persones van acu-
dir diumenge, a la Sala Poliva-
lent d’Almacelles, per gaudir 
d’un menú degustació especial, 
ofert per l’Orquestra Simfònica 

Julià Carbonell, sota la direcció 
del seu director titular, Alfons 
Reverté. Entre els assistents es 
trobava Mari Carme Carbonell, 
filla de Julià Carbonell.

La Julià Carbonell ofereix  
un concert a Almacelles

FOTO: Jordi Pascual / Gairebé 300 persones van assistir al concert

L’Ajuntament de Tàrrega ha 
obert el període de sol·licitud 
per acollir-se a les bonificacions 
del 50% en relació a la taxa de 
recollida d’escombraries per el 
2016. En poden ser beneficià-
ries les persones pensionistes, 
amb discapacitat o majors de 
65 anys, sempre que la unitat 
familiar tingui una renda total 

inferior en dues vegades i mit-
ja el salari mínim interprofessi-
onal. El termini per tramitar la 
sol·licitud s’allargarà fins al 21 
de desembre a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà. Paral·lelament, el 
consistori aplicarà d’ofici un 50% 
de bonificació sobre l’IBI per als 
habitatges on resideixin famílies 
nombroses.

El consistori de Tàrrega 
concedeix bonificacions    
en la taxa de brossa i l’IBI

Els veïns de Cervera 
tindran accés a 
la fibra òptica a 
principis del 2016
El desplegament de la fibra òp-
tica serà una realitat al municipi 
de Cervera a principis de l’any 
vinent, quan la companyia Ada-
mo Telecom haurà finalitzat les 
conduccions fins a les llars de la 
ciutat i començarà a realitzar la 
campanya de comercialització i 
contractació per part dels clients 
que desitgin contractar la fibra.


