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SEGRE TÀRREGA
❘ VERDÚ ❘ L’ajuntament de Verdú 
ha aprovat de forma inicial el 
projecte per reformar la plaça 
Major. Suposarà una inversió de 
75.929 euros, dels quals 54.000 
seran finançats per la Diputació 
i la resta pel consistori. L’alcal-
de, Josep Mas, va explicar que 
“la plaça està molt deteriorada”. 
L’última millora que s’hi va dur 
a terme va ser a la dècada dels 
anys seixanta.

Les obres hauran d’iniciar-se 
a finals d’aquest any i inclou-
ran la renovació de les rajoles i 
dels bancs del passeig central. 
També està previst habilitar dos 
rampes d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda i millorar 
les voreres. 

La plaça Major de Verdú és 
un dels espais més coneguts 
del poble. A la part central té 
un passeig per als vianants en-

Verdú reformarà a finals d’aquest 
any el centre de la plaça Major
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El centre de la plaça Major de Verdú.
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voltat d’arbres amb bancs i una 
font d’aigua que data de l’any 
1899. A la perifèria hi ha una 
zona asfaltada per la qual cir-
culen vehicles i finalment hi ha 

les cases que delimiten la pla-
ça. L’estructura de la major part 
d’aquestes són porticades, amb 
pòrtics de diferents èpoques i 
diverses tipologies.
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❘ GUISSONA ❘ El departament d’En-
senyament ha tret a concurs 
l’ampliació de l’escola Ramon 
Faus de Guissona, inaugurada 
fa tot just onze anys. Les obres 
l’hauran de dotar de 2,5 línies i 
cinc noves aules, en un moment 
en què els tres centres públics 
del municipi, dos col·legis de 
Primària i un institut de Se-
cundària, es troben al límit de 
capacitat. 

L’ajuntament i la conselleria 
treballen també en altres pro-
jectes per donar resposta al 
fort creixement de la població 
d’aquest municipi de la Segarra, 
que frega ja els set mil habitants 
i el cens del qual augmenta a un 
ritme de més de 150 nous veïns 
a l’any.

La licitació de les obres de 
l’escola Ramon Faus, a través 
de l’empresa pública de la Ge-
neralitat Infraestructures.cat, 
té un pressupost de 752.636 eu-
ros i un termini d’execució d’un 
any. L’adjudicació està prevista 
a partir de la tardor que ve, per 
la qual cosa les noves instal·la-
cions podrien entrar en servei 
per al curs 2019-2020. 

Val a recordar que aquest col-
legi, inaugurat el 2007 i amb 
capacitat per a quatre-cents 
alumnes, ja va quedar col-
lapsat tan sols un any després 
d’obrir. Això va obligar a posar 
de nou en servei l’antic centre 

Ramon Estadella, construït el 
1969 i que havia de quedar en 
desús a l’obrir el Ramon Faus. 
Des d’aleshores ha continuat 
obert i també ha estat objecte 
d’ampliacions.

D’altra banda, l’ajuntament 
va apuntar que ja està aprovat 
el projecte d’ampliació de l’ins-
titut de Secundària, que també 
va quedar petit el mateix any 

que es va inaugurar, el 2002. 
Des d’aleshores el consistori 
havia reivindicat ampliar-lo i, 
de fet, l’any passat es va instal-
lar a l’institut un nou barracó 
provisional. 

En aquell moment el centre, 
construït per acollir tres-cents 
estudiants, superava els cinc-
cents. L’alcalde de Guissona, 
Xavier Casoliva, va avançar 

que responsables del departa-
ment d’Ensenyament “ens han 
comunicat que es plantegen 
construir un nou centre que in-
tegri els cursos de Primària i de 
Secundària”, atès que malgrat 
les ampliacions dutes a terme re-
centment i les que estan projec-
tades “continua sense haver-hi 
prou espai per donar cabuda a 
tots els alumnes”.

L’escola Ramon Faus de Guissona.
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Més places escolars a Guissona a 
causa del fort augment de població
Surten a concurs les obres per ampliar el col·legi Ramon Faus onze anys després 
d’inaugurar-lo || Mentre ajuntament i Ensenyament plantegen nous projectes

ENSENYAMENT CENTRES

Camp de treball 
internacional a Talarn
❘ TALARN ❘ Quinze joves pro-
vinents de Mèxic, Rússia, la 
República Txeca, Itàlia, el 
Japó, Turquia, Bielorússia i 
Catalunya participen en la 
sisena edició del camp de 
treball internacional Rea-
ding life in the rocks a Ta-
larn. Durant dos setmanes, 
portaran a terme una sèrie 
de treballs de manteniment 
del patrimoni en municipis 
com Salàs de Pallars, Talarn i 
Tremp. Així mateix, aquesta 
iniciativa pretén divulgar el 
nou Geoparc Mundial Conca 
de Tremp-Montsec.

Actes sobre danys de la 
fauna a la ramaderia
❘ VIELHA ❘ Unió de Pagesos ini-
cia avui a Vielha el primer 
dels quatre actes que organit-
zarà al Pirineu de Lleida per 
tal de plantejar actuacions de 
protesta i proposar un seguit 
de mesures que redueixin els 
danys que espècies de fauna 
salvatge com óssos i voltors 
ocasionen a la ramaderia de 
muntanya. Tindrà lloc a les 
20.00 hores a l’Aula de For-
mació del Conselh Generau 
i el seguiran altres a la Pobla 
de Segur el dia 13; a Vila-
ller el 21, i a Llavorsí el 28 
d’agost.

Pla per portar la fibra 
òptica a Gimenells
❘ GIMENELLS ❘ L’ajuntament de 
Gimenells i Pla de la Font ha 
donat l’aprovació inicial a un 
pla per al desplegament de 
la fibra òptica al municipi, a 
fi de posar a disposició dels 
veïns una connexió a internet 
d’alta velocitat.
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El carrer de Santa Maria de Tàrrega.

Tanquen quatre dies dos carrers 
de Tàrrega per obres a l’Escola Pia
❘ TÀRREGA ❘ Obres a la façana de 
l’Escola Pia de Tàrrega obliga-
ran a tallar el trànsit dels car-
rers de Santa Maria i Sant Jo-
an des d’avui i fins divendres 
vinent. Així ho va anunciar 
l’ajuntament, que va explicar 
que els treballs requeriran l’ús 

de maquinària que ocuparà la 
calçada. 

Així mateix, el consistori 
va apuntar que els vehicles 
que hagin de sortir dels apar-
caments particulars d’aquests 
dos carrers podran circular en 
direcció a la plaça Major.
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