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A concurs el projecte per a
l’institut de Torrefarrera
Pas previ per poder licitar les obres a partir del 2016 || Un centre
format per barracons des de la seua obertura fa 3 anys
MAGDALENA ALTISENT

R. R.

❘ LLEIDA ❘ L’empresa pública de la
Generalitat Infraestructures.cat
va treure ahir a concurs la redacció de projectes i la direcció d’obres de l’institut de Secundària Joan Solà deTorrefarrera.Aquest centre està format
per mòduls prefabricats des de
la seua inauguració, fa tres
anys. Les clàusules de la licitació preveuen un pressupost de
sortida de 484.810 euros i un
termini de cinc mesos per tal
de redactar el projecte bàsic i
l’executiu. Es tracta del primer
pas per poder licitar la construcció de l’edifici a partir del
2016.
L’adjudicació d’aquest primer concurs s’espera entre finals del mes de desembre i
principis de l’any vinent.
D’acord amb les clàusules de
la licitació, l’adjudicatari hauria d’entregar els projectes a la
Generalitat entre el maig i el
juny del 2016, per després ferse càrrec de la direcció de les
obres una vegada el Govern les
contracti. Per la seua part, l’alcalde deTorrefarrera, Jordi Latorre (CiU), va expressar la seua satisfacció al considerar que
això suposa un avenç en el procés per tal de dotar l’institut
d’un edifici en lloc dels actuals
barracons.
“Les obres no podran sortir
a concurs fins que la Generalitat disposi d’un projecte de-

Imatge d’un dels óssos, aquest mes al centre d’Arties.

Els dos óssos del centre
d’Arties es traslladaran
finalment a Romania
REDACCIÓ

Imatge recent dels barracons de l’IES de Torrefarrera.
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L’import de sortida és de
484.810 euros i inclou la
redacció de projectes i la
direcció de les obres
tallat per presentar als licitadors”, va recordar el primer
edil. S’ha de recordar que la
Generalitat s’havia compromès
a completar les obres de l’immoble i posar-lo en servei en
un termini de tres anys.

Nous centres a Lleida
Lleida ha estrenat aquest

curs el nou institut de secundària de la Seu d’Urgell, mentre que Salàs de Pallars ha reobert la seua escola, tancada
fa 16 anys per falta d’alumnes.
La licitació del projecte per al
centre de Torrefarrera arriba
quan els centres de les comarques lleidatanes sumen 55 mòduls prefabricats, una xifra propera al rècord del 2009, quan
se’n van desplegar un total de
57 (vegeu SEGRE del passat
13 de setembre).Tant l’institut
Joan Solà de Torrefarrera com
el Pinyana del barri de Balàfia
de Lleida es van inaugurar en
barracons i així han quedat des
d’aleshores.

❘ LLEIDA ❘ L’associació ecologista Faada, que durà a terme
aquesta tardor el trasllat dels
óssos del centre zoològic
d’Arties (NautAran), va corroborar ahir que la destinació dels animals serà un santuari de fauna salvatge a Romania. Es tracta d’una de les
dos opcions que el Conselh
Generau va revelar el passat
dia 17 (vegeu SEGRE del 18
de setembre). Aquesta decisió arriba després que, inicialment, es plantegés portarlos de forma provisional a un
centre de recuperació a Bèlgica, i estava pendent de negociacions per decidir a qui
corresponia pagar els 7.000
euros en els quals s’estima el
cost del trasllat.
En aquest sentit, Faada va
apuntar que Generalitat, el

Conselh Generau i l’ajuntament de Naut Aran han assolit un acord per repartir-se
els costos de l’operació, més
cara que el trasllat provisional a Bèlgica (que suposaria uns 1.900 euros). L’entitat va valorar que portar-los
directament a Romania és la
millor opció, al comportar
“menys canvis i, per tant,
menys estrès per als animals”.
Segons Faada, la destinació triada per als óssos d’Arties, el santuari Libearty Bear, és una superfície d’unes
setanta hectàrees als Carpats,
amb boscos de roures i avellaners. Està dividida en diferents recintes que acullen
grups d’óssos que, després de
passar anys en captivitat, no
poden reintegrar-se al medi
natural.

SANITAT EMERGÈNCIES

El servei de transport sanitari
de Ponts guanya un infermer
Amb la nova concessionària que el substitueix pel tècnic actual
❘ PONTS ❘ El nou servei de transport sanitari de Ponts, adjudicat pel Servei Català de la Salut a l’UTE de Terrassa EgaraLafuente per als pròxims 10
anys, incorporarà al servei
d’ambulància d’urgències un
infermer a més del conductor
i suposarà disposar de més qualitat assistencial extra, va apuntar l’alcalde de Ponts, Francisco García.
En aquest sentit, la nova concessionària entrarà en servei el
pròxim dia 7 d’octubre i substituirà l’empresa lleidatana Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) que ha gestionat el
transport sanitari durant els últims 15 anys. Fins ara, el servei únicament disposava d’un
tècnic i un conductor, sense disposar ni de metge ni d’infer-

mer.Així mateix, el consistori
de Ponts està buscant una parcel·la de titularitat pública per
poder instal·lar un mòdul prefabricat per als professionals i
amb capacitat suficient per
aparcar la nova ambulància
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Entrarà en servei a partir
del dia 7 la nova firma
Ambulancias Egara en
substitució de SSG
d’urgències. En aquest cas, García va assenyalar que la intenció del consistori és poder unificar tots els serveis d’emergències, Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM, en la mateixa àrea.

La parcel·la ha de tenir una superfície de més de 100 metres
quadrats i disposar dels serveis
d’aigua, llum i desaigües.
L’Àrea Bàsica de Ponts disposa d’un servei d’atenció continuada de 24 hores i atén també els municipis veïns de Cabanabona, Baronia de Rialb,
Oliola, Sanaüja i Vilanova de
l’Aguda.
El transport sanitari de les
comarques del pla l’assumeix
Egara-Lafuente, en substitució
de Servicios Sociosanitarios
Generales (SSG). D’altra banda,Transport Sanitari de Catalunya (TSC), grup de la família
Bonomi, propietària de Port
Aventura, s’encarregarà del
transport del Pirineu, com ja
ha estat fent durant els últims
deu anys.

Balaguer eradica la plaga de puces del centre
❘ BALAGUER ❘ El consistori de Balaguer va donar per eradicada
la plaga de puces que es va detectar en un habitatge abandonat del centre històric la setmana passada. Tècnics especialitzats van fumigar l’habitatge i van aconseguir evitar la propagació d’aquests paràsits. No obstant, en unes setmanes
es tornarà a revisar la casa per certificar el seu sanejament.

Presenten un estudi logístic de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, i el president de Ferrmed, Joan Amorós, presentaran avui a l’ens
provincial les conclusions de l’estudi logístic de les comarques de Lleida i el pla d’accions que recomana.

Les comarques perden població per la migració
❘ LLEIDA ❘ Catalunya ha registrat un saldo migratori negatiu amb
l’estranger de 8.952 persones el 2014, segons Idescat. La població catalana va perdre un total de 5.539 persones.A més
el 2014 es van registrar 244.278 canvis de residència entre
municipis dins de Catalunya, la qual cosa representa una disminució de l’1,1% respecte a un any enrere.

Projecte per a la recuperació de pastures a Aran
❘ VIELHA ❘ El Conselh de Govern del Conselh Generau d’Aran
va aprovar la memòria valorada de la recuperació de pastures a les zones de Montoliu, Horcalh i Parròs amb un pressupost d’execució per contracta d’11.121 euros. El projecte
es troba en exposició pública durant 30 dies.

