
Aproven l’ampliació de 
la vorera sud del carrer 
del Segle XX de Tàrrega
Tàrrega
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Tàrrega va apro-
var en la Junta de Govern Local 
el projecte d’obres per ampliar la 
vorera sud del carrer del Segle XX, 
vial que discorre en paral·lel a la 
via fèrria. En concret, s’actuarà en 
un tram de 210 metres lineals per 
facilitar la mobilitat dels vianants 
en aquesta zona. La vorera, que 
assolirà els 2 metres d’amplada, 
es refarà amb la col·locació d’un 
nou paviment de panots. El pro-
jecte inclou la pavimentació de la 
calçada amb aglomerat asfàltic. 
Així, la vorera i la calçada esde-
vindran de plataforma única, se-
parades per pilones metàl·liques 
que substituiran les actuals fetes 
de plàstic. Seran 40 pilones que 
es completaran amb 5 jardineres. 
Els treballs es completaran amb 
la reposició dels servei d’aigua 

de boca al subsòl i la substitució 
d’embornals. A la calçada, a més, 
s’afegiran dos ressalts. El pres-
supost inicial de l’obra s’ha fixat 
en 73.000 euros. Tàrrega preveu 
executar l’ampliació de la vorera 

del carrer del Segle XX durant el 
present any 2018. Aprovat el pro-
jecte, el següent tràmit serà la li-
citació de les obres. Val a dir que 
es conservarà la vorada del costat 
nord del carrer.

FOTO: Aj. Tàrrega / Imatge de l’estat actual del carrer del Segle XX
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La Comissió Ciutadana de la 
Memòria de les Borges Blan-
ques va organitzar ahir una ruta 
guiada pels espais de les Borges 
que van patir el bombardeig 
més devastador que es produí a 
la capital de les Garrigues durant 
la Guerra Civil, segons informa 
Ràdio Borges. 

Precisament avui dia 2 d’abril 
es compleixen 80 anys d’aque-
ll bombardeig, que tingué lloc 

l’any 1938. La ruta va estar co-
mentada per Jordi Satorra, un 
dels impulsors dels panells que 
conformen la ruta “Les Borges 
sota les bombes”, que es van 
instal·lar el 2008 a la capital de 
les Garrigues.

Satorra es també coautor 
del llibre “Les Borges Blanques 
sota les bombes: 70 anys 1938-
2008”, juntament amb l’historia-
dor cervianenc Josep Rubió.

Ruta guiada per les Borges 
pel 80è aniversari del 
‘bombardeig devastador’

FOTO: / Els participants, ahir a la Plaça del Terrall de les Borges

El dijous 5 d’abril tindrà lloc la 
presentació de llibre de Pep Coll, 
Al mateix riu d’Heràclit, al Casal 
Cultural de Tremp (2a planta de 
la Biblioteca Maria Barbal). In-
tervindran Enric Beck, professor 
de filosofia de l’IES Tremp i l’au-
tor Pep Coll. Es tracta d’una ba-
rreja de novel·la biogràfica, his-
tòrica i d’acció a través de la qual 

es vehiculen les idees d’Heràclit 
i també la lluita d’un esclau per 
la seva llibertat. Molt recoma-
nada pels amants de la filosofia. 
Manuscrit trobat (a la Barcelo-
na universitària i convulsa del 
1972) amb la biografia del mític 
filòsof Heràclit d’Efes escrita, a 
canvi d’obtenir la llibertat, pel 
seu esclau Eleudos.

Pep Coll presenta el seu 
nou llibre el dia 5 d’abril al 
Casal Cultural de Tremp

Els veïns de Vilaller, a la comar-
ca de l’Alta Ribagorça, van parti-
cipar divendres en la tradicional 
Processó i Via Crucis de Setmana 
Santa, que es van fer al matí i a la 
nit, des de l’ermita de Riupedrós 
i fins a l’esglèsia de Sant Climent, 
pels carrers i entorn del poble. 
Nombroses persones van seguir 
aquestes traducions.

Vilaller viu la 
tradicional 
Processó i      
Via Crucis

FOTO: N.C / Molts veïns de la població van seguir la tradició
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