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La passarel·la de Mont-rebei es
manté tancada després de dos
mesos per manca de seguretat
Les institucions implicades es reuniran dimecres
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Ferrocarrils millorarà més de
quatre quilòmetres de via a
la línia de la Lleida-la Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat engega el 2019 amb noves actuacions, com ara la superestructura de via i el drenatge als túnels
en un tram de 4.748 metres.
Aquesta nova superestructura
estarà composta de travesses de
formigó i carril amb barra llarga. Cal destacar que, durant el
2018, a la línia de Lleida-la Pobla, es van finalitzar les obres
de renovació de 2.871 metres

de via a diferent túnels de línia
i es van iniciar les actuacions de
renovació de la superestructura
de via i drenatge a d’altres, amb
un abast de 2.274 metres. D’altra banda, també es va suprimir
el pas nivell de Vilanova de la
Barca que va comportar la millora i eixamplament del camí que
circula paral·lel a les vies i que
connecta amb el pas a nivell número 9.

Ja fa dos mesos que el
pont penjant del Congost
de Mont-rebei està tancat
al públic i, de moment, no
hi ha prevista una data de
reobertura.
Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
I precisament amb la voluntat de
desencallar les obres i poder tirar endavant amb l’obertura de
la passarel·la, el consell comarcal
de la Noguera i de la Ribagorça es
reuniran aquest dimecres al matí.
Així ho va explicar ahir la presidenta del Consell Comarcal de la
Noguera i alcaldessa de Térmens,
Concepció Cañadell, que va assegurar que ambdues institucions
mantenen contacte per gestionar
la situació. Cañadell explica que a
la reunió hi assistiran representants de les institucions catalanes
i aragoneses i dels ajuntaments
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dels municipis afectats. Així mateix, se’ls presentarà el projecte
de manteniment de la passarel·la
que s’ha fet des de la Ribagorça.
Cal recordar que es van desprendre unes clavilles de la passa-

Demanen el posicionament de la Tàrrega explica la història
Direcció General d’Energia per del poble a través d’un cicle
la zona minera del Baix Pallars
de conferències gratuïtes
L’Associació de Veïns i Veïnes lo
Pedrís del municipi del Baix Pallars sol·licita a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial que es personi “in
situ” a la zona afectada per la
sol·licitud d’investigació minera
que va emprendre Cobalt Rock
SL. També volen que la institució “s’assabenti del que pen-

sen i com es posicionen davant
aquesta sol·licitud”. Així mateix, consideren que “per part
d’aquesta Direcció General fora interessant i necessari saber
l’opinió de l’equip d’investigació
de l’estany de Montcortès de la
UB” i que vagin al municipi i “ens
expliqueu, valoreu i justifiqueu
el vostre posicionament”.

Mollerussa celebra vint anys
de formació d’auxiliars de
fires amb un nou curs

Un total de 40 nois i noies, de
Mollerussa i altres poblacions
veïnes, participen avui en la jornada de formació d’auxiliars de
fira organitzada per l’ens Fira de
Mollerussa. La convocatòria, que
arriba a la seva vintena edició, té
per objectiu preparar els inscrits
perquè puguin treballar als certàmens firals que es realitzaran
a la capital del Pla d’Urgell l’any
2019. El director de Fira de Mo-

llerussa, Poldo Segarra, va visitar
ahir al matí el desenvolupament
del curs i va saludar els joves participants.
En la seva intervenció, Segarra
els ha transmet la importància de
la seva feina en tasques no només d’atenció a l’expositor, jornades tècniques i realització d’enquestes, entre altres, sinó també
“com a primer contacte moltes
vegades en la relació entre el visi-

rel·la a principis de novembre, fet
que va posar en dubte la completa seguretat de l’estructura i es va
decidir tancar-la per millorar-la. A
hores d’ara, però, encara no hi ha
data de reobertura.

i se centrarà en la temàtica de:
“Fa 30 milions d’anys: de l’oligocè a la prehistòria.” La segona es
farà el 31 de gener i tindrà com
a nom “Les primeres colonitzacions. Ibers, grecs, romans, gots i
musulmans.”
El 14 de febrer tindrà lloc la 3a
i que tindrà coma eix “El castell,
la muralla, la vila nova, l’alijama,
la sinagoga, els monestirs i els
convente: cristians i jueus.”Les
posteriors xerrades seran el 28
de febrer, el 14 de març i el 28 de
març, que es clourà amb un cicle
de franquisme i república.

La Soll impartirà un cicle de conferències a càrrec de l’historiador
local Jaume Ramon Solé a partir
del 17 de gener. Sota el nom de ‘6
històries targarines’, els col·loquis
tindran com a objectiu oferir una
pinzellada a diferents moments
de la nostra història local i comarcal d’una forma amena i propera.
Les conferències seran gratuïtes i

obertes a tota la societat targarina interessada i tindran lloc al local de La Soll situat a la Plaça de
les Nacions a partir de les 20.30h.
Es recomana enviar un correu
electrònic a lasolltarrega@gmail.
com per entrar en un butlletí on
s’informarà de les pròximes xerrades. La primera conferència tindrà lloc el dijous dia 17 de gener

tant i Fira de Mollerussa”.
El programa inclou una part
teòrica, amb l’explicació de temes com què és una fira, tipus de
certàmens firals i d’organitzadors
firals; i una altra de pràctica on
es tracten les principals tasques
a realitzar com a auxiliars de fira
així com alguns aspectes relacionats amb aquest treball com el
protocol, els punts d’informació,
les jornades tècniques o les enquestes.
El curs, impartit per Joaquim
Fabrés, dedica una part important a la Fira de Sant Josep, el certamen més important de la capital del Pla d’Urgell.
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