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Nova rotonda d’accés
a Ivars de Noguera
❘ lleida ❘ El secretari d’Infra·
estructures, Isidre Gavín, i
l’alcalde d’Ivars de Nogue·
ra, Josep Magrí, presentaran
avui el projecte per a la cons·
trucció de la nova rotonda
d’accés al municipi.

Demanen comissió sobre
la zona de parapent
❘ organyà ❘ ERC d’Organyà re·
clama de nou la creació d’una
comissió d’estudi i seguiment
de la zona d’enlairament de
parapent. Segons van infor·
mar ahir des del partit, el mes
d’agost passat van presentar
una moció per a la creació
d’aquest òrgan i l’equip de
govern es va comprometre
a impulsar-lo, motiu pel qual
van retirar la seua iniciativa.
Ara amb les obres ja comen·
çades a la zona de parapent,
ERC ha presentat de nou la
moció.

Solsona ja prepara la
Fira del Trumfo
❘ solsona ❘ La 15 edició de la
Fira del Trumfo, que se cele·
brarà els dies 9 i 10 de març,
posarà aquest any el focus
en els espectacles musicals i
en els tallers infantils. El cer·
tamen tindrà lloc a la plaça
del Camp de Solsona i s’han
programat diversos concerts
durant la celebració d’aques·
ta la fira, a banda de tallers
de maquillatge facial, cons·
trucció de titelles i il·lustració
de contes.

Programa d’orientació
laboral a la Segarra
❘ lleida ❘ El consell comarcal
de la Segarra ha iniciat una
nova edició dels Projectes
Singulars, un programa que
té per objectiu reforçar les
competències professionals
entre els joves. Aquesta ini·
ciativa es dirigeix especial·
ment a les persones desocu·
pades i que no estan cursant
estudis.

El Jussà dóna suport a
les cooperatives socials
❘ lleida ❘ El pre sident del
consell comarcal del Jussà,
Constante Aranda, i el vice·
president segon de la corpo·
ració, Martí Cardona, van
visitar ahir les cooperatives
socials Envall i Som Biomas·
sa, dos iniciatives avalades
per l’Ateneu Cooperatiu de
l’Alt Pirineu i Aran. Aranda
va destacar l’aposta del con·
sell per l’Ateneu.

FGC aprova la supressió
d’un altre pas a nivell
❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Ge·
neralitat de Catalunya ja ha
aprovat la supressió d’un al·
tre pas a nivel de la línia de
la Pobla. Es tacta del que es
troba al camí entre Sant Llo·
renç de Montgai i Vilanova
de la Sal.

A punt el corredor de bici de Lleida a
Cervera i en faran un altre a la Pobla
La via cap al Pallars es combinarà amb el tren al Jussà en un tram de 27 quilòmetres
òscar mirón

x. r.

❘ lleida ❘ El corredor ciclista que
unirà Lleida ciutat amb Girona
està llest en el primer tram que
connecta la capital del Segrià
amb Cervera. La conselleria
de Territori ha instal·lat ja la
senyalització en aquest recor·
regut d’uns 70 quilòmetres, que
coincideix en bona part amb el
Camí de Sant Jaume i transcor·
re per camins i carrers. El pro·
jecte ha suposat una inversió
d’uns 75.000 euros. Així ma·
teix, només ha estat necessari
executar obra en dos punts del
traçat (Alcoletge i Cervera) per
assegurar la connectivitat de la
ruta. El secretari d’Infraestruc·
tures, Isidre Gavín, va explicar
ahir que durant aquest any Ter·
ritori impulsarà la redacció dels
projectes de la resta de trams de
la via InterCatalunya. A més,
la Generalitat impulsa un altre
corredor cap al Pallars, aprofi·
tant camins de servei del tren
de la Pobla. Aquesta ruta, que
estarà senyalitzada aquesta pri·
mavera entre Lleida i Balaguer i

Gavín i els representants de consells i institucions, ahir a Lleida.

Salàs i la Pobla, comptarà amb
98 quilòmetres pedalables i uns
altres 27 que es faran amb tren
entre Sant Llorenç de Montgai
i Cellers. Gavín va apuntar que
aquesta part del recorregut “té
pendents molt forts” i “no seria
assequible” per a “tots els pú·
blics”. A l’acte de presentació

de les rutes també va participar
Joan Trull, president del consell
del Pla; Antoni Farré, conseller
de l’Urgell; Joan Queralt, edil de
Sostenibilitat de Lleida; el de·
legat de la Generalitat, Ramon
Farré, i representants de la Co·
ordinadora Catalana d’Usuaris
de la Bicicleta.

“Un potencial
cicloturista
que encara no
s’ha explotat”
■ El secretari d’Infraes·
tructures, Isidre Gavín, va
explicar ahir que “Lleida
té un potencial ciclotu·
rístic que encara no hem
explotat”. Gavín va asse·
gurar que per a aquestes
dos rutes que impulsa la
Generalitat s’ha estat col·
laborant amb les diputa·
cions, consells i ajunta·
ments. En aquest sentit,
va instar el territori a im·
pulsar rutes paral·leles a
l’eix Lleida-Girona i que
generin negoci al territori.
El director del Patronat de
Turisme de la Diputació,
Juli Alegre, va explicar
que “animaran el sector
privat a aprofitar aquesta
nova via de comunicació”.

serveis proveïments

Avalen la qualitat de l’aigua de Puigverd
i l’alcalde donarà explicacions al poble

m. molina

❘ puigverd de lleida ❘ L’alcalde de
Puigverd de Lleida, Josep Solso·
na, reunirà els veïns la propera
setmana per explicar totes les
actuacions que s’estan duent a
terme per millorar el sistema
de proveïment d’aigua potable.
Precisament, ahir els tècnics de
la Diputació, que s’encarreguen
d’avaluar el grau de potabilitza·
ció de l’aigua, van obtenir les

últimes analítiques amb resul·
tats positius que demostren que
l’aigua és de qualitat òptima per
sobre dels valors exigits, segons
va indicar Josep Maria Capde·
vila, responsable de la unitat
d’aigües de la corporació pro·
vincial, que va puntualitzar que
estan acreditats tots els índexs
de cloració, terbolesa i micro·
biologia. Solsona va remarcar
que ja s’han fet tasques per a

la neteja de les conduccions, el
dipòsit i totes les instal·lacions
de subministrament per elimi·
nar la capa blanca que s’aprecia
als filtres.
Dimarts passat l’oposició mu·
nicipal (Alternativa per Puig·
verd, Moviment d’Esquerres i
l’edil no adscrita) van reclamar
un ple per debatre la “mala”
qualitat de l’aigua, queixes que
van tornar a repetir-se ahir.

Els tècnics de la Diputació de
Lleida van remarcar que no hi
ha motius de preocupació i que
els fils blancs que s’aprecien i
s’acumulen als filtres, la qual
cosa provoca una baixada de
pressió, són del pantà de capta·
ció que està a la intempèrie i en
el qual també es preveu actuar
(vegeu SEGRE de dimecres). Les
mateixes fonts van ressenyar
que aquestes microfibres no són
nocives per a la salut. Per la seua
part, Solsona va garantir que ja
s’han aplicat tractaments per
eliminar aquesta capa blanca
i va animar els veïns que con·
sultin les analítiques, ja que són
públiques.
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Mil nens aprenen a esquiar
a les estacions de Lleida
De 22 centres de comarques de muntanya i Aran al Programa
Esport Blanc Escolar || Ahir es va inaugurar el curs a Port Ainé

Bassella adjudica, a la fi,
les obres de l’edifici
de l’ajuntament
c. sans

p. a.

Imatge d’arxiu del magatzem que acull l’ajuntament.
c. sans

Vint-i-cinc nens de l’Escola La Closa d’Esterri, ahir a Port Ainé, on es va presentar la campanya.
M. MOLINA

❘ RIALP ❘ Un total de 1.012 alumnes de tercer i quart de Primària pertanyents a 22 centres entre escoles públiques i
concertades de les comarques
de muntanya de Lleida i Aran
participen aquest any al programa Esport Blanc Escolar,
que arriba a la sisena edició.
El representant de la secretària
general de l’Esport a Lleida,
Joan Segura, va inaugurar ahir
a Port Ainé la campanya que es
va posar en marxa fa tres set-

manes. Durant el curs anterior
hi van participar un total de
909 nens. S’emmarca dins del
Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el principal
objectiu del qual és impulsar
els nens en la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern a les pistes lleidatanes. La
novetat d’aquest any és que hi
participen tant escoles públiques com concertades, com és
el cas de l’escola La Salle de
La Seu i Maria Immaculada de
Tremp. Consta de 8 sessions

municipis referèndum d’Independència

que es duen a terme durant el
segon trimestre del curs i està
integrat al programa d’educació física en horari lectiu. Es
divideixen en 3 d’esquí nòrdic,
3 d’alpí i 2 de snowboard.
Per segon any, tindrà lloc
la Graduació de neu, encontre de clausura en el qual els
joves de quart demostren tot
allò que han après. L’esquí és
assignatura obligatòria per a
2.481 alumnes de Catalunya,
incloent-hi Barcelona, Girona
i el Solsonès.

❘ bassella ❘ L’ajuntament de
Bassella ha adjudicat, després de tres concursos, les
obres de construcció de la
nova seu consistorial. Ho
ha fet per 459.195 euros i
després de veure’s obligat a
incrementar un 60 per cent
l’import inicial del projecte
i haver d’ampliar el termini
per poder executar les obres.
Els treballs aniran a càrrec
de la firma d’Oliana Ribalta
i Fills, S.A.
En la primera licitació,
el setembre de l’any 2018,
l’aju nt a ment va f i xa r el
pressupost del contracte en
299.996 euros i un termini
per poder construir l’edifici
en sis mesos. El període per
tenir llest l’edifici és ara de
vuit mesos. Malgrat tot, la
data per poder inaugurar el

nou edifici ha viscut un important retard que no permetrà a l’equip de govern
disposar d’aquest de cara a
les eleccions del proper mes
de maig, tal com preveien
en un primer moment. Un
magatzem cedit de manera

seu

Des de fa 20 anys, un
magatzem al costat
de la C-14 acull la
seu del consistori
gratuïta a peu de la carretera C-14 ha servit, durant els
últims vint anys, des que es
van iniciar les expropiacions
per a la construcció de l’embassament de Rialb, com a
seu del consistori.

j. gómez

La Fiscalia arxiva la
causa contra l’alcalde
de Solsona per l’1-O
❘ Solsona ❘ La Fiscalia Superior
de Catalunya ha arxivat les diligències obertes contra l’alcalde
de Solsona, David Rodríguez,
pel suport al referèndum de l’1
d’octubre. Segons l’escrit, amb
data el 4 de febrer, no es pot
demostrar una “col·laboració
activa de facto”, “ni tan sols
indiciàriament no acreditada”,
més enllà de les suposicions o
presumpcions. Tampoc no ha
quedat acreditada la presumpta comissió del delicte de desobediència, així com tampoc
“el més mínim indici” d’un
presumpte delicte de malversació de fons públics. El 28 de
setembre del 2017, l’alcalde de
Solsona va comparèixer davant
de la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya per la seua
condició d’aforat, ja que llavors

també era diputat. Rodríguez es
va acollir al dret a no declarar i
va acusar la Fiscalia d’“extralimitar-se en les seues funcions” i
d’estar “polititzada”. La investigació pel suport a la celebració
del referèndum ha afectat més

Mollerussa

El mes de novembre
passat, la Fiscalia també
va arxivar la causa
contra Marc Solsona
de 700 alcaldes catalans. El novembre passat van arxivar per
primera vegada les diligències
contra un alcalde per aquesta
causa, que va ser el de Mollerussa, Marc Solsona.

Mollerussa renova la seua policia ■ La nova cúpula de la policia local de Mollerussa va prendre
ahir possessió del càrrec. D’aquesta manera, es jubilen l’inspector Joan Martínez i el sergent Joan
Lozano. Les seues funcions les assumeixen els nous sergents Salvador Tuxans i Bruno Calero.
Quatre caps completen els càrrecs: Carlos Carrascal, Eloi Ollero, Isabel Puig i Míriam García.
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esquí de muntanya
JORDI SARAGOSSA

L’Open Vall
Fosca espera
prop de 300
esquiadors
Està previst per al
proper 16 de febrer

La prova d’esprint, que obria el Campionat d’Espanya que recala per segon any a Boí Taüll, va reunir més de cent esquiadors.

Podi lleidatà a
l’Estatal d’esprint
de Boí Taüll

JORDI SARAGOSSA

❘ La Torre de Capdella ❘ La tradicional travessia internacional d’esquí alpinisme Open
Vall Fosca, que cada dos anys
organitzen el Club d’Esquí
Pobla de Segur i l’ajuntament
de la Torre de Capdella, arribarà dissabte vinent, 16 de
febrer, a la quinzena edició
amb una previsió d’arribar
als 300 participants.
El recorregut, a l’entorn
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es definirà els dies previs de la carrera en funció de
la meteorologia i del perill
d’allaus. Com en les edicions anteriors, serà inèdit, i
els participants no el coneixeran fins al dia abans.
El 2017 es va marcar un
circuit de 22 quilòmetres i un
desnivell acumulat de 1.900
metres, que es va traçar per
una zona segura al voltant de
la Coma d’Espòs i Montorroio (2.862 metres). Aquesta
prova es disputa des de l’any
1995.

motociclisme

Júlia Casanovas es va penjar la plata darrere
de Clàudia Galícia, líder de la Copa del Món ||
La prova va reunir més de cent esquiadors

Pedrosa, operat
amb èxit de la
clavícula dreta

agències

❘ barcelona ❘ Dani Pedrosa, retirat la passada temporada
de MotoGP i ara provador
oficial de KTM, va ser intervingut ahir al Centre Mèdic
Teknon de Barcelona d’una
pseudoartrosi a la clavícula
dreta, que li va ser diagnosticada el passat mes de gener, i haurà de fer uns tres
mesos de rehabilitació abans
de poder tornar a pilotar per
a l’esquadra austríaca.

❘ boí ❘ El Campionat d’Espanya
absolut d’esquí de muntanya va
aixecar ahir el teló a l’estació
lleidatana de Boí Taüll amb la
disputa de la prova d’esprint,
en la qual la lleidatana Júlia
Casanovas es va proclamar
subcampiona estatal. La prova, disputada a la zona de les
Vaques, va comptar amb la participació de més d’un centenar
de competidors.

L’esquiadora de Bellver de
Cerdanya, que fa unes setmanes
es va penjar la medalla de bronze en la segona prova puntuable
per a la Copa del Món disputada
a Ordino, només va ser superada per la gran favorita, la barcelonina Clàudia Galícia, actual
líder del certamen mundialista
després d’acumular sis medalles
de plata.
El podi el va completar la
madrilenya Fátima de Diego.

Clàudia Galícia no va fallar i es va imposar en la prova de velocitat.

En categoria masculina es va
imposar un altre dels favorits, el
gironí Oriol Cardona, al davant
d’Íñigo Martínez de Albornoz,
de la Federació Basca, i Antonio
Alcalde, de la Madrilenya.
Avui es disputarà la prova
reina, la individual, pels voltants de l’estació de l’Alta Riba-

gorça, amb un recorregut llarg
que acumula pujades, baixades,
trams de grampons i molta altura. L’Open Vall Fosca, que per
segon any consecutiu és seu dels
campionats estatals, acabarà demà amb la cronoescalada, una
pujada ràpida d’uns 700 metres
de desnivell.

