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Protestes avui
al Pallars per
defensar el
‘Doctor Music
Festival’

Interior facilita la instal·lació
de càmeres de lectura de
matrícules a l’Alt Urgell
El Departament d’Interior oferirà
als municipis que no disposin de
Policia Local, la possibilitat d’instal·lar sistemes de videovigilància a través d’un conveni entre
ambdues administracions. Així
es va acordar a la reunió dels alcaldes de l’Alt Urgell, on també
hi van participar la directora dels
Serveis Territorials d’Interior a
Lleida, Montserrat Messeguer i
la presidenta de la Diputació de
Lleida, Rosa Maria Perelló.
Es tracta d’un acord que permetrà la instal·lació de càmeres
de lectura de matrícules, amb
una funció preventiva i dissuasiva, i que permetrà també identificar possibles il·lícits administratius i penals. En aquest moment,

Als municipis
que no
disposin de
Policia Local
des de la Direcció General de la
Policia s’està estudiant quina és
la millor manera d’implementar
aquesta iniciativa ja que requereix una processos complexos
tant pel que fa al sistema, com a
la contractació. Per aquest motiu primer es farà una prova pilot
que determini la forma més ràpida i eficaç de posar-ho en marxa

salutació

Benvolguts/benvolgudes,
El proper 31 de març celebrarem la 16a edició de la Fira de
l’Oli i la Pedra de Vinaixa. Enguany tornem a les dates habituals, coincidint amb l’entrada
de la primavera. Com ja sabeu,
és la Fira en què volem promocionar i donar a conèixer arreu
els dos productes més preuats
i reconeguts que tenim al nostre poble, el nostre Oli Extra
Verge i la reconeguda Pedra
Natural, i sumar-nos al reconeixement de la Pedra Seca,
que ha estat reconeguda Patrimoni Mundial per la UNESCO.
A més, la Fira també ens serveix per mostrar altres aspec-
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Alcalde de
Vinaixa

tes interessants de Vinaixa.
Així, hi haurà exposicions diverses, tallers i rutes sobre la
història del nostre poble.
Us convido el proper 31 de
març a visitar la Fira de l’Oli i
la Pedra i a participar en l’esmorzar, en les parades i en els
diversos actes culturals. En definitiva, us animo a gaudir de
totes les activitats programades per aquest dia tan especial.
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arreu de Catalunya.
L’acord, al qual es podran subscriure els municipis, quan existeixi una necessitat de seguretat
ciutadana, determina que seran
els ajuntaments qui adquireixin
i instal·lin els dispositius fixos de

videovigilància, mentre que l’emmagatzematge, custòdia i visionat
de les imatges correspondrà a la
Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra. El Consell d’Alcaldes
de l’Alt Urgell es reuneix cada dos
mesos de forma itinerant.

La Plataforma Àneu Activa’t organitza una manifestació per
avui a les quatre de la tarda al
Parc del Pinell de Tremp. Els
vehicles aniran a Escalarre i al
passar per cada poble (Pobla
de Segur, Gerri de la Sal, Sort,
Rialp, Llavorsí, la Guingueta
d’Àneu) la gent s’anirà sumant
a la caravana. En arribar a Escalarre hi haurà la lectura del manifest i recollida de signatures.
Posteriorment se celebrarà un
concert, que posarà punt i final
a una jornada de protesta a favor del Doctor Music Festival.

XVI FIRA DE L’OLI I LA
PEDRA DE VINAIXA
dissabte, 30 de març
09.00 Caminada Popular per
les Pardemunts, organitzada
per AEE. Vinaixa i Amics de
l’Ermita de Sant Bonifaci.
Esmorzar per als participants.

actes

12.30 Tast de Vins a càrrec del
Celler Tomàs Cusiné. Tindrà lloc
al Casal d’Avis.

allioli, una copa de gelat, cafè i
gotes. Les inscripcions es poden
fer a l’Ajuntament de Vinaixa.

14.30 Dinar Popular. El menú,
per un preu de 18 euros, inclou
amanida catalana, fideuada amb

18.00 Concert de gòspel a càrrec
de Gòspel Lleida. Tindrà lloc a
l’Església de Vinaixa.

20.00 Teatre: de la Font del
Xirineu a la Font del Gat.
Obra a càrrec de Rellotge de
Sorra Garriguenc.

diumenge, 31 de març
09.00 Esmorzar a la
Cooperativa. Degustació
gratuïta d’arengades,
botifarra a la brasa i pa
torrat, tot sucat amb l’oli
verge extra produït a la
cooperativa. | Cooperativa
del Camp de Vinaixa. Fins a
les 11.00 hores.

www.pedresmagami.com

10.00 Tirada de bitlles.
10.30 Inauguració de la Fira.
10.45 Visita guiada pel nucli
antic i l’església.

FOTOS: Aj. de Vinaixa / Una de les parades, a la Fira de l’any passat

11.00 Inauguració
d’exposicions: Exposició de
pintura, exposició de cotxes
clàssics i Festa i Fusta, jocs
per a la mainada. Tindrà lloc
al Centre Cívic i de Serveis.
Durant el matí, a més, hi
haurà una batucada a càrrec
d’Els Tabalats.

TALLER DE PEDRA NATURAL

Xemeneies
Façanes · Balustres
Escales · Restauració
Planxes i rajoles a mida
magami@pedresmagami.com
Av. Estació s/n Vinaixa (Lleida)
Tel. 973 175 490
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Agricultura
paga 444.564
euros en ajuts
directes
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de
Catalunya va fer efectiu ahir el
pagament del saldo pendent
del 10% dels imports dels ajuts
directes associats agrícoles a
l’arròs, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat i tomàquet per a la indústria, per un
import total de 444.564 euros
a 7.387 beneficiaris. Un cop
el Fons Espanyol de Garantia
Agrària (FEGA) ha establert els
imports unitaris definitius per
hectàrea per a l’any 2018, es
paga la resta dels imports.

El Jussà
participa en la
jornada sobre
la reforma
horària
La vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Maria Pilar Cases ha
assistit a la jornada “Els municipis motor dels canvis en
la reforma horària” impulsada pel Departament de la
Presidència de la Generalitat, amb la col·laboració de
l’FMC, l’ACM i la Xarxa de
Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària.A la jornada,
celebrada dijous a Barcelona, es van exposar accions
i estratègies en usos del
temps fora de Catalunya.

Vielha destinará
el superàvit de
2018 a inversions
sostenibles
L’Ajuntament de Vielha e Mijaran podrà utilitzar el superàvit
de 2018 per a finançar Inversions Financerament Sostenibles per a aquest any. Aquest
dijous el Ministeri d’Hisenda
va emetre un comunicat oficial
a les Entitats Locals per a confirmar que l’administració estatal treballa en l’aprovació de
la norma legal que permetrà
una pròrroga de la destinació
d’aquest superàvit a les administracions locals. Vielha e Mijaran tancà l’exercici 2018 amb
un superàvit de 677.129,34€.

Adjudiquen per 3,6 milions
els acabats de la presa de
l’embassament de l’Albagés
Contemplen la millora dels accesos, un edifici per
l’administració i el sistema de sirenes d’emergència
La presa de l’Albagés, al
pantà de cua del canal
Segarra-Garrigues, ja està
pràcticament acabada.
Ahir es van adjudicar els
darrers treballs que han de
permetre la seva posada en
funcionament aviat.
Albagés
S.M.
El Consell d’Administració d’Acuaes, empresa pública que gestiona
les obres del Canal Segarra-Garrigues, va aprovar ahir l’adjudicació de les obres complementàries i els acabats de la presa del
pantà de l’Albagés que han de
permetre donar per finalitzada
aquesta construcció. Amb més
de 3,6 milions d’euros, aquestes
darreres obres, que tenen un
termini d’execució de 12 mesos,
contemplen actuacions com la
millora del accessos i la instal·lació de barreres i controls, l’execució d’una pantalla de control
de filtracions a la galeria perimetral, la construcció d’un edifici per
l’administració de la presa i mesures de correcció de l’impacte ambiental amb la revegetació de la
zona, entre d’altres.
Una part important que també preveu aquesta darrera fase
de les obres i de posta a punt de
la instal·lació és la implantació

FOTO: T.A. / Imatge des del cim de la presa de l’Albagés on ja es comença a acumular una mica d’aigua
d’un pla d’emergència de la presa
amb un sistema de sirenes d’avís
a la població i un sistema de comunicacions. Les obres s’han adjudicat a la UTE Elecnor SA-Obras
y Servicios SA (OSEPSA).
Cal recordar que l’embassament de l’Albagés tindrà un volum
de 79,8 hectòmetres cúbics i una

superfície inundada de 390,98
hectàrees.
La construcció de la presa s’inclou dins el conjunt d’obres que
Acuaes executa en relació al Canal Segarra-Garrigues que preveu
la transformació en regadiu de
65.000 hectàrees de la demarcació de Lleida, de les qual més de

11.300 ja es troben actualment
adherides al sistema de reg. Poc
a poc el regants de les comarques
afectades es van sumant al Canal
que té totalment operatius els
seus 82,4 quilòmetres des de l’any
2015. La presa de l’Albagés ha de
ser el punt i final de les obres de
d’aquest sistema de reg.

La Fira del Playmobil de
Tàrrega tindrà un concurs
de diorames artístics
El proper dissabte 6 d’abril la Fira del Playmobil de Tàrrega organitzarà el clàssic concurs de diorames de clicks obert al públic en
general. Enguany tindrà una novetat destacada i és que la temàtica haurà d’estar relacionada
amb el món de l’art. D’aquesta
manera els participants hauran
de recrear amb Playmobils algun
tema relacionat amb un pintor,
una obra artística o alguna crea-

ció original sobre aquest món.
El concurs es farà al Pavelló
del Club Natació i els participants disposaran d’un espai de
50×50 per poder-hi fer la seva
creació que restarà exposada
durant tot el certamen entre
dissabte i diumenge. El jurat
que seleccionarà el guanyador
del millor diorama estarà format per membres de Somos
Clicks.
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