
L’Associació Provincial Empresa-
rial de Transport de Mercaderies 
per carretera (AsotransLleida) 
ha convocat una marxa lenta 
per al proper 11 d’octubre a les 
17.00 hores per expressar el seu 
rebuig amb la resolució que pro-
hibeix la circulació del trànsit pe-
sat per la N-240 i el desviament 
obligatori per l’autopista de 

peatge AP-2. La marxa lenta co-
mençarà a Lleida amb una con-
centració al Polígon Industrial El 
Segre davant l’aparcament de 
camions per tal de continuar per 
la N-240 fins a les Borges Blan-
ques i un cop allí tornar al punt 
de concentració. Asotrans de-
nuncia l’augment dels costos per 
l’empreses de transport.

Convoquen una marxa 
lenta de camions l’11 
d’octubre a Lleida

Endesa rescata peixos 
abans de buidar el 
Canal de Balaguer
La companyia realitzarà diferents 
treballs de millora i manteniment
D’aquí uns dies la companyia durà a terme el buidatge 
del Canal de Lleida, que es troba aigües avall. També 
previament rescatarà la seva fauna piscícola.

Balaguer
REDACCIÓ
Endesa, mitjançant la seva divisió 
d’energies renovables Enel Green 
Power Espanya, ha començat el 
buidatge periòdic dels canals de 
Balaguer i Térmens, a la Nogue-
ra, amb l’objectiu de realitzar-hi 
diversos treballs de manteniment 
i millora. El buidatge progressiu 
d’aquests dos canals industrials 
va començar dilluns i d’aquí uns 
dies es farà també al canal de Llei-

da, al Segrià, que es troba aigües 
avall. Abans de buidar-los com-
pletament, però, s’està rescatant 
la fauna piscícola i altres espècies 
que habiten en aquests ecosiste-
mes.

El conjunt d’aquestes actua-
cions, que es realitzen cada dos 
anys, tindrà una durada de cinc 
setmanes  i suposa l’aturada tèc-
nica de les centrals de Balaguer, 
Térmens i Lleida, ja que les tres 
instal·lacions s’alimenten de l’ai-

FOTO: Endesa / Operaris d’Endesa efectuant ahir el rescat de fauna piscícola al Canal de Balaguer
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gua que circula per aquestes in-
fraestructures situades en casca-
da. Així, els canals es tornaran a 
omplir el proper 12 de novembre. 
En concret, es millorarà el revesti-
ment de formigó armat de les pa-
rets laterals i solera dels canals, 
així com reparacions de petites 
esquerdes i també l’estabilització 
i condicionament dels camins de 
servei. Gràcies a la bona qualitat 
de l’aigua que circula durant tot 
l’any per aquests canals, hi proli-
feren i hi viuen nombrosos exem-
plars d’espècies tant de fauna au-
tòctona com de fauna al·lòctona 
(invasora). 

El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, va mantenir ahir 
una reunió de treball amb l’alcal-
de de Maials, David Massot, per 
conèixer les necessitats d’aquest 
municipi del Segrià. L’alcalde va 
explicar al subdelegat del Govern 
la necessitat de millorar la xarxa 
de camins locals que envolten el 
municipi.

Maials demana 
a Crespín la 
millora de 
camins locals

FOTO: Subdelegació/ L’alcalde es va reunir ahir amb el subdelegat

Una delegació de deu empresa-
ris/es dels Pallars, encapçalats 
pels Presidents dels dos Con-
sells Comarcals, el del Jussà, 
Constantí Aranda i el del Sobirà 
Carles Issus, han participat en el 
seminari “Experiències de mobi-
litat per un turisme sostenible”  
celebrat a Tautavel, França,  en 
el que han assistit un centenar 
d’actors provinents de cinc te-
rritoris. Aquest projecte impulsa 

actuacions en tots els territoris, 
mitjançant la creació i difusió 
de productes turístics i trobades 
d’intercanvi d’experiències, en-
tre els quals s’hi troben el Parc 
Natural i Regional dels Pirineus 
Catalans, la Valle D’Agly, la Va-
lle de Gave, el Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà. El projecte supo-
sa 2 milions d’euros, dels quals 
repercuteix un 35% al Pallars 
Jussà.

Empresaris pallaresos 
participen a un seminari de 
turisme sostenible a França

FOTO: CC Pallars Jussà/ La delegació pallaresa que es va desplaçar

Aquest diumenge 7 d’octubre 
serà l’últim dia del mercat d’An-
tiquaris, Brocanters i Col·leccio-
nistes de les Borges, després de 
tres anys d’activitat a la plaça 
Europa de la capital de les Ga-
rrigues, on s’hi va  instal·lar l’any 
2015, quan es va retirar del com-
plex de Masia Salat. L’Ajunta-
ment, que havia trobat una nova 
ubicació per la vuitantena de pa-
radistes que acollia el mercadet, 

lamenta la decisió de l’empresa 
gestora i confia que en un futur 
pugui acollir noves propostes en 
benefici del municipi. Cal recor-
dar que el mercadet mantenia 
uns 3.000 visitants de mitjana 
setmanals i ajudava a dinamitzar 
l’economia de la zona i, malgrat 
algunes queixes veïnals per les 
molèsties que generava la seva 
ubicació a la plaça Europa, era 
ben acollit pels comerciants.

El mercat d’antiquaris i 
brocanters s’acomiada 
diumenge de les Borges

cfarre
Resaltado
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