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el 2013, ha guanyat activitat 
des d’aleshores. Al mig miler 
d’aspirants a sergent de cada 
promoció, se sumen els cursos 
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al Pallars Jussà.
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L’acadèmia de suboficials de Talarn dóna formació a més de mil militars a l’any. El centre, que va esquivar el 
tancament el 2013, ha guanyat activitat des d’aleshores. Al mig miler d’aspirants a sergent de cada promoció, se sumen 
els cursos que s’imparteixen durant tot l’any i les maniobres anuals que duen a terme aquesta setmana al Pallars Jussà.

L’acadèmia de Talarn forma més de mil 
militars a l’any després d’evitar tancar
Cursos tot l’any sumen ja més alumnes que el tradicional ensenyament a sergents

EXÈRCIT FORMACIÓ

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Més de mil militars 
reben formació cada any a l’aca-
dèmia general bàsica de subo-
ficials (AGBS) de Talarn, cinc 
anys després d’esquivar el tan-
cament per retallades del minis-
teri de Defensa. Les promocions 
d’alumnes que aspiren al grau 
de sergent s’han estabilitzat a 
l’entorn d’unes 500 persones, 
que acudeixen al Pallars Jussà 
entre els mesos de setembre i 
desembre. Tanmateix, cursos 
durant la resta de l’any reunei-
xen ja un nombre major d’ins-
crits, que pot arribar a 800. Així 
ho van explicar fonts del centre, 
que aquesta setmana mobilit-
za 700 efectius per a l’Exerci-
ci Minerva: les maniobres que 
precedeixen l’entrega de des-
patxos a nous sergents (vegeu 
el desglossament).

L’acadèmia ha implantat 
aquests cursos de forma pro-
gressiva durant els últims cinc 
anys, després que la mobilitza-
ció del territori i les institucions 
del Pallars Jussà i del conjunt 
de Lleida dissuadís Defensa de 
clausurar un centre que consi-
derava infrautilitzat. La decisió 
de mantenir-lo obert va coinci-
dir a més amb la implantació de 
l’actual pla d’estudis, pel qual 
els alumnes obtenen titulacions 
civils juntament amb la seua for-
mació militar.

Unes 400 persones s’han ins-
crit aquest any en el curs per ac-
cedir al grau de brigada, mentre 
que el de cap major n’atreu al 
voltant d’un centenar. Unes 40 
cursen el d’ascens a suboficial 
gran i mitja dotzena de cursets 
d’idiomes sumen uns 240 alum-
nes. Part d’aquesta formació 
combina l’ensenyament a dis-
tància a través d’internet amb 
professors de Talarn amb classes 
presencials.

Ningú no espera el retorn de 
les grans promocions de ser-
gents que superaven els mil 
alumnes. L’abolició del servei 
militar obligatori va donar pas a 
un exèrcit amb menys personal 
i més tecnificació i necessitat 
de formació. Això últim sembla 
allunyar futures amenaces de 
tancament de l’acadèmia, que 
té un fort impacte econòmic a 
la comarca: ocupa civils i té en-
tre els seus proveïdors firmes 
locals. 

Així mateix, alumnes i perso-
nal lloguen pisos, fan compres 
i consumicions en establiments 
de la zona i contribueixen a sos-
tenir serveis públics.

Una patrulla simula haver-se exposat a contaminació radioactiva per cesi a l’acadèmia militar de Talarn.

Els dos helicòpters que es fan servir a l’Exercici Minerva.L’exercici culmina amb una descontaminació real.

LLEONARD DELSHAMS

LLEONARD DELSHAMSLLEONARD DELSHAMS

n Una patrulla amb vestits 
aïllants i màscares simula ha-
ver-se exposat a contaminació 
radioactiva i acudeix a una es-
tació de descontaminació. Allà 
els indiquen com desfer-se de 
la roba de forma segura abans 
de passar pel procés real de 
neteja. La preparació davant 

de riscos nuclears, químics i 
biològics forma part de l’Exer-
cici Minerva, que mobilitza 
des de dilluns i fins demà uns 
700 efectius a l’acadèmia de 
Talarn, Salàs de Pallars i Con-
ca de Dalt. 

Els protagonistes són el mig 
miler d’alumnes que van inici-

ar la seua formació al Pallars 
Jussà fa tres anys i que, des-
prés de cursar les respectives 
especialitats, rebran el dia 9 
els despatxos com a nous ser-
gents. Les maniobres inclo-
uen setanta vehicles, inclosos 
dos helicòpters de l’acadèmia 
d’aviació de l’Exèrcit de Ter-

ra, creada aquest mateix any. 
Els organitzadors destaquen 
que no simulen un escenari bè-
l·lic. En lloc d’això, estableixen 
exercicis on els futurs sergents 
donen a conèixer les seues es-
pecialitats a la resta i exerciten 
el seu lideratge al capdavant 
de grups.

Preparació davant de contaminació nuclear, biològica i química

1ed629d80de288524c53b277eb5ff6eb17033
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Puigverd compra terrenys per a 
equipaments a una congregació

p. 17
Castelldans suprimeix un símbol 
franquista de la creu de terme

p. 18

El restaurant Font de Goters, on projecten habilitar el centre.

FACEBOOK/RESTAURANT FONT DE GOTERS

X. RODRÍGUEZ
❘ NAVÈS ❘ L’associació de familiars 
de malalts mentals i drogode-
pendents Sol del Solsonès pro-
mou la construcció d’un centre 
amb vint places per oferir te-
ràpies de desintoxicació a dro-
godependents a Navès. Aquest 
equipament s’ubicaria a l’antic 
restaurant Font de Goters, que 
actualment es troba en desús i 
que segons consta al projecte 
l’entitat el considera un equi-
pament “adequat” perquè “se 
situa en un enclavament salu-
dable, enmig d’un entorn natu-
ral i tranquil beneficiós per als 
futurs usuaris”. 

L’alcalde de Navès, Josep 
Maria Casafont, va explicar 
ahir que de moment des de 
l’ajuntament han demanat a 
Urbanisme que “els terrenys 
passin a estar classificats com a 
urbans, perquè ara són rústics” 
i que aquest seria un centre 
“per acollir persones que ha-
gin d’acabar el seu tractament 
per sortir del món de les dro-
gues”. Casafont va apuntar que 
aquest és el “primer pas” per-
què Navès compti amb aquest 
equipament, que ocuparia una 

Projecten un centre amb vint places per 
desintoxicar drogodependents a Navès
En un restaurant en desús i ocuparà una superfície de més de 13.000 m2 i comptarà amb un hort, pista 
poliesportiva i zona de lleure || L’ajuntament tramita el canvi de classificació del sòl

DROGODEPENDÈNCIA RECURSOS

superfície de 13.158 metres 
quadrats. L’actuació preveu 
una futura ampliació de la re-
sidència per allotjar fins a una 
trentena de pacients i l’habili-
tació d’un immoble annex al 
que existeix actualment, que 
permetria habilitar-hi un gim-
nàs i un taller d’activitats. En 

aquest sentit, el projecte preveu 
la construcció d’un hort d’uns 
200 metres quadrats, una pis-
ta poliesportiva i una zona de 
lleure de més d’11.000 metres 
quadrats d’extensió perquè les 
persones que s’allotgin a l’equi-
pament puguin estar en contac-
te amb la naturalesa. 

La comunitat terapèutica de 
Torreblanca, al terme municipal 
de Ponts, també ofereix allot-
jament i teràpia per a drogode-
pendents (vegeu el desglossa-
ment), mentre que entitats com 
Arrels disposen d’un progra-
ma per poder atendre aquests 
casos.

Torreblanca rep 
cada any més de 
80 persones amb 
addicció a la droga
n La comunitat tera-
pèutica de Torreblanca 
(Ponts) rep cada any en-
tre 80 i 100 persones que 
busquen superar la seua 
addicció a les drogues. 
Els usuaris arriben deri-
vats dels serveis públics 
de salut i resideixen les 
24 hores del dia al cen-
tre, on cadascun dels pa-
cients té un pla d’atenció 
individualitzat. Així ma-
teix, l’ONG Projecte Ho-
me Catalunya vol obrir 
un altre centre contra 
les addiccions a partir de 
l’any vinent, que s’afegi-
ria al que ja van posar en 
marxa al Centre Cívic 
Tarraquet de Tremp fa 
tres anys. Aquesta enti-
tat va atendre 48 lleida-
tans l’any passat (vegeu 
SEGRE d’ahir).

LES CLAUS

Sol del Solsonès
z L’entitat que promou el centre 
de Navès treballa amb perso-
nes que pateixen una malaltia 
mental o una addicció i els seus 
familiars.

Equipament
z El centre allotjaria 20 perso-
nes i preveuen construir-hi un 
hort, una pista poliesportiva i 
una zona de lleure per estar en 
contacte amb la natura.

Ajuntament
z El consistori de Navès ha de-
manat a Urbanisme que classi-
fiqui com a urbans els terrenys 
del restaurant Font de Goters.
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Busquen les restes de l’antiga 
església medieval de Tàrrega
Sondeig arqueològic a la plaça Major, abans de les obres de 
remodelació || Els vestigis es documentaran i es taparan

MUNICIPIS PROJECTES

Els primers treballs a la plaça Major de Tàrrega per buscar les restes de l’antiga església medieval.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Un sondeig arqueolò-
gic permetrà esbrinar si exis-
teixen estructures de l’antiga 
església de Tàrrega. Aquests són 
uns treballs previs a la reforma 
de la plaça Major, que comen-
çaran al setembre després de 
FiraTàrrega. El director tècnic 
del Museu Comarcal de l’Urgell, 
Oriol Saula, va explicar ahir que 
“el sondatge es portarà a terme 
en un tram de 19 metres de llarg 
i 2 metres d’ample al costat del 

costat oest de l’església de Santa 
Maria de l’Alba”. Saula va apun-
tar que “volem comprovar si 
es conserven restes de l’antiga 
estructura romanicogòtica del 
temple i del cementiri així com 
del traçat urbanístic de l’època 
medieval”. Segons Saula, l’ob-
jectiu és “demostrar la hipòtesi 
que defensava mossèn Serret i 
Alberto Velasco segons la qual 
l’església tenia una orientació 
diferent de l’actual i en aquesta 
zona que s’analitzarà hi hauria 

l’absis”. Una màquina es va en-
carregar ahir de retirar la vore-
ra per poder iniciar els treballs, 
que es prolongaran fins al 20 
d’agost. En cas que apareguin 
restes, es documentaran i es 
tornaran a tapar. La reforma 
de la plaça Major de Tàrrega 
permetrà transformar-la en un 
espai de plataforma única que 
faci més còmode el trànsit de 
vianants i la previsió és que les 
obres acabin abans de la festa 
major del maig del 2019.

Balaguer aprova 
anomenar 
Primer d’Octubre 
el poliesportiu

PLENS

❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer 
va aprovar ahir amb els vots 
a favor dels grups d’Esquerra, 
PDeCAT, la CUP i Balaguer 
Ara Sí batejar com a Primer 
d’Octubre el pavelló polies-
portiu municipal, en home-
natge al referèndum sobre la 
independència de Catalunya. 
Segons va explicar l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, el Comitè 
de Defensa de la República 
de Balaguer i diverses enti-
tats de la ciutat van recollir 
fins a 1.300 firmes uns me-
sos enrere per posar aquest 
nom a l’equipament. Durant la 
sessió, es va donar llum verda 
també a les normes de funcio-
nament de l’escola municipal 
de música, que regulen (entre 
altres aspectes) el nomena-
ment del director o directora 
del centre.

Obres retarden 
l’obertura de les 
piscines a Vielha  
i Gausac

EQUIPAMENTS

❘ VIELHA ❘ L’ajuntament de Viel-
ha ha iniciat obres aquesta set-
mana a les piscines d’aquesta 
localitat (a l’exterior del Pa-
lai de Gèu) i de Gausac per 
millorar el sistema de filtres, 
cosa que ha impedit obrir-los 
fins ara. El consistori espera 
estrenar la temporada de bany 
en aquests dos equipaments 
el proper mes de juliol, va 
apuntar que treballa amb la 
major rapidesa possible i va 
demanar disculpes als usuaris 
pel retard respecte a la data 
d’obertura habitual al mes de 
juny. El regidor d’Esports, Al-
berto López, va afirmar que 
“volem que veïns i visitants 
gaudeixin de les nostres ins-
tal·lacions amb la millor qua-
litat possible i per això hem 
hagut de retardar l’obertura 
les piscines”.

Agricultura 
millora zones  
per a la pesca               
a Lleida

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El departament d’Agri-
cultura porta a terme millores 
en zones de pesca controlada 
per facilitar l’accés als pesca-
dors i habilitar-les per a com-
peticions. Entre les més des-
tacades es troben reparacions 
en un camí d’uns 600 metres 
a Alfarràs que condueix a la 
zona de pesca intensiva sense 
mort. 

També s’han dut a terme ac-
tuacions a Camarasa i Aitona 
i en trams del riu Cardener 
al Solsonès, mentre que se’n 
tramiten d’altres al Segre al 
seu pas per Balaguer, Alòs de 
Balaguer i Utxesa. 

La conselleria té altres pro-
jectes en curs a la Noguera 
Pallaresa a Tremp i l’Ebre a 
Almatret, i vol facilitar que els 
discapacitats puguin pescar al 
Canal de Gavet.
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Transporten un tractor al 
telefèric de la Vall Fosca
Per buidar la fossa sèptica del centre d’informació d’Estany 
Gento || Les aigües residuals aniran a la depuradora de Tremp

EQUIPAMENTS SERVEIS

Imatge del tractor que va transportar el contingut de la fossa sèptica al telefèric de la Vall Fosca.

X. RODRÍGUEZ
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’ajunta-
ment de la Torre de Capdella 
va buidar dimarts passat per 
primera vegada en uns vint 
anys la fossa sèptica que recull 
les aigües residuals del centre 
d’informació i de serveis de 
l’Estany Gento. 

Per fer-ho, un tractor amb 
un dipòsit va haver de pujar a 
la plataforma del telefèric de la 
Vall Fosca fins a quatre ocasi-
ons per transportar els 15.000 

litres d’aigües residuals, apro-
ximadament, que s’havien acu-
mulat en aquest equipament, 
que es van anar abocant al seu 
torn en un altre recipient amb 
més capacitat que es trobava 
a peu del telefèric per després 
traslladar el contingut de la 
fossa a la depuradora de Tremp 
per poder tractar-lo.

Segons va explicar ahir l’al-
calde d’aquesta localitat del 
Pallars Jussà, Josep Maria 
Dalmau, les aigües residuals 

es netejaven dins de la mateixa 
fossa sèptica amb unes bom-
bes i a través d’uns drenatges 
especials passaven al subsòl 
una vegada ja havien quedat 
netes de nou. 

No obstant, després de tant 
de temps “en dies de calor 
detectàvem pudors” i des del 
consistori van prendre la de-
cisió de buidar la fossa sèptica 
completament i traslladar-ne 
el contingut a una planta de 
tractament.

L’escola de 
Montferrer passa a 
ser ‘independent’

ENSENYAMENT REIVINDICACIONS

X.R. / SEGRE TÀRREGA
❘ MONTFERRER I CASTELLBÒ ❘ L’esco-
la Rosa Campà de Montferrer 
i Castellbò deixarà de formar 
part de la Zona d’Escolarit-
zació Rural (ZER) de l’Ur-
gellet el pròxim curs 2018-
2019. Fonts de l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes 
(Ampa) van explicar ahir que 
el centre compta amb noran-
ta alumnes, la qual cosa su-
pera els vuitanta que mar-
ca la Generalitat per poder 
tenir un centre independent 
d’una ZER. Ara tindran “un 
projecte educatiu propi” i no 
hauran d’adaptar-se “al de 
la zona d’escolarització”. 
També comptaran amb dos 
professors més i arribaran 
als deu mestres. Aquesta és 
una reivindicació de l’esco-
la, que ja va sol·licitar sor-
tir de la ZER el curs passat. 
La proposta va sorgir d’una 
consulta efectuada a famílies 
del centre educatiu i que va 
ser ratificada recentment pel 
consell escolar. 

Segons les mateixes fonts, 
una de les raons per les quals 
van demanar aquest canvi a 
la conselleria d’Ensenyament 
és la polèmica que es va viure 
a finals del curs 2016-2017 
quan el departament va ini-
ciar un procediment infor-
matiu contra la direcció del 
centre i que va acabar amb la 
imposició de dos faltes lleus 
i l’obertura d’un expedient 

disciplinari a la directora per 
suposades irregularitats en la 
gestió del centre. Les fonts 
consultades van assegurar 
que una altra de les raons és 
que “la distribució d’hores 
dels professors no era equi-
tativa” per a totes les escoles 
de la zona. Des de la conse-
lleria van assegurar que, a 
partir d’ara, el col·legi Rosa 
Campà “funcionarà com a 
escola independent”.

D’altra banda, el castell 
de Verdú va acollir dimarts 
la segona jornada d’escola 
rural en la qual van partici-
par un centenar de directors 
i docents dels 333 centres 
rurals de Catalunya. En un 
altre ordre de coses, la por-
taveu del PSC a la comissió 
d’Ensenyament del Parla-
ment, Esther Niubó, va as-
segurar a Lleida que “evitar 
el tancament i garantir la vi-
abilitat de les escoles rurals 
respon més a una qüestió de 
voluntat política i de creure 
en la igualtat d’oportunitats 
que no a la disponibilitat 
pressupostària”.

ENSENYAMENT
La polèmica per les 
suposades irregularitats 
a la gestió del centre,  
una de les raons

La carretera de 
Castell de Mur 
obrirà de forma 
imminent

OBRES

❘ LLEIDA ❘ La carretera de Cas-
tell de Mur a Sant Esteve 
de la Sarga (LV-9124) po-
drà reobrir al trànsit entre 
avui i demà, després del 
despreniment de 60.000 
tones de roques que la va 
tallar el 16 d’abril passat i 
que va provocar la mort de 
dos persones. Així ho van 
indicar fonts pròximes als 
treballs, que van apuntar 
que l’obertura podria variar 
en funció de les pluges pre-
vistes per als propers dies 
al Jussà. Per la seua part, la 
Diputació, titular d’aquesta 
via, encara no ha fixat una 
data per a la reobertura. La 
corporació va iniciar la reti-
rada de roques el 4 de juny 
passat i va avançar llavors 
que la via podria obrir a fi-
nals d’aquest mes.

Agramunt 
climatitzarà  
el teatre amb 
fons de la UE

EQUIPAMENTS

❘ AGRAMUNT ❘ La Sala del Te-
atre del Casal Agramuntí 
tindrà un nou sistema de cli-
matització mitjançant sòl 
radiant, que l’ajuntament 
sufragarà amb ajuts del fons 
Feader de la Unió Europea 
(UE). 

Així ho va avançar el 
consistori, que va indicar 
que el pressupost de l’obra 
ascendeix a 150.664 euros. 
D’aquesta xifra, la major 
part correspon a una sub-
venció de 99.995 euros, dels 
quals la Generalitat aporta 
56.997 euros i el fons Fea-
der 42.998. 

L’equip de govern va 
apuntar que el nou sistema 
de climatització serà més 
eficient que l’actual i s’ins-
tal·larà a partir del mes de 
setembre vinent.
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