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L’Associació
Estel rep 390
euros d’un
acte de ioga a
la Noguera
L’esdeveniment 108 salutacions al sol que es va fer a l’embassament de Sant Llorenç de
Montgai va recaptar un total de
390 euros per l’Associació Estel
en un certamen on hi van participar una vuitantena de persones. La trobada va comptar
amb la col·laboració del Càmping La Noguera, el restaurant
El Mirador, l’Ajuntament de Camarasa i el Consell Comarcal de
la Noguera. La iniciativa va sorgir de la professora balaguerina
de ioga Anna Paüls, formada en
diferents estils de ioga i especialitzada en ioga suau.

Tremp celebra
una visita
teatralitzada
a ‘La Rebotiga
de l’Arxiu’
L’Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà va organitzar una visita teatralitzada adreçada
específicament als comerciants de la ciutat a l’exposició La Rebotiga de l’Arxiu.
Atès que un dels objectius
d’aquesta exposició és contribuir a reivindicar el paper del comerç local a la
societat, amb aquesta convocatòria s’ha volgut oferir
al comerç de Tremp la
possibilitat de conèixer de
prop els seus continguts,
alhora que presentar-los
una activitat cultural de la
comarca.

La Diputació destina més
de tres milions als consells
en cooperació municipal
El ple aprova incrementar l’aportació al Patronat
del Geoparc Conca de Tremp fins a 200.000 euros
El penúltim ple de la
Diputació de Lleida d’aquest
mandat va aprovar ahir
aportar 3.590.000 euros
als consells comarcals en
matèria d’assistència i
cooperació municipal.
Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Aquesta quantitat econòmica
queda repartida en 2.230.000 euros pel Servei de Cooperació i assistència als municipis i 1.360.000
euros pel Servei d’Assistència Tècnica per les funcions públiques
necessàries a les corporacions locals. “Aquest conveni ha augmentat significativament per atendre
les necessitats que tenen i que
van directament als municipis”,
va assegurar Perelló en declaracions després del ple.
D’altra banda, també es va
donar llum verda a l’aportació de 200.000 euros pel Patronat de promoció econòmica a
l’Associació Geoparc Conca de
Tremp-Montsec. Aquest fet suposa un augment de 50.000 euros. En aquest sentit, la presidenta Rosa Maria Perelló va afirmar
que “és una necessitat per impulsar que tinguem aquest reconeixement del Geoparc i que des de
la Diputació ens hi sentim implicats”.
En aspectes de carreteres, els

Inversió de 300.000 euros per
millorar l’enllumenat de la
comarca de la Segarra
El Consell Comarcal de la Segarra
ha tramitat un ajut per a municipis de la comarca, amb una inversió de més de 300.000 euros
en enllumenat. Concretament,
s’ha aprovat una inversió total de
337.662,68 amb una subvenció
de 168.811,33, el 50% del total.
La Diputació, a la vegada, finançarà el 25% de la inversió. D’aquesta
manera, els municipis beneficiaris d’aquests ajuts assumeixen el

25% de la inversió total.
Cal tenir en compte que els
municipis que es van acollir a la
subvenció són els de Tarroja de
Segarra, Ivorra, Massoteres, Estaràs, Montornès de Segarra i Sant
Guim de Freixenet. En aquests
municipis s’actuarà en 869 dels
913 punts de llum existents,
substituint les actuals per llums
de LED més eficients que afavoreixen l’estalvi energètic i fent al-
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Reconeixement a la tasca de tots
els regidors i alcaldes del mandat
Tot i que el d’ahir no va ser l’últim ple de la Diputació d’aquest
mandat, el portaveu del Partit
Socialista, Enric Colom, va demanar fer un reconeixement
a la tasca feta per tots els regidors i els alcaldes durant
aquest mandat, ja que el ple va
coincidir, precisament, amb el
dia abans de la constitució dels
ajuntaments. En aquest sentit,
la presidenta Perelló va explicar
gunes inversions en quadres de
llum per adaptar-los a la normativa vigent. Amb aquestes inversions es calcula que s’aconseguiran
uns percentatges d’estalvi mitjans en consum d’un 60%.
El Consell Comarcal de la Segarra, a través de l’Àrea Tècnica i
Territorial, continuarà oferint assistència tècnica a tots aquests
municipis en el desenvolupament de les inversions i justificació dels ajuts. La finalitat de la
subvenció a la qual el Consell Comarcal s’ha acollit és l’eficiència
en les infraestructures i serveis
públics, a partir de la renovació
de les instal·lacions de l’enllumenat públic.

que “no es pot fer més que tot
el reconeixement als alcaldes
i regidors que estan al servei
dels nostres municipis, perquè
sabem que molts dels municipis són petits i és una feina,
generalment, molt altruista”.
El proper ple se celebrarà al juliol i tancarà el mandat actual.
Posteriorment, els nous diputats i diputades prendran possessió del càrrec.

diputats també van tirar endavant ahir el projecte constructiu
de condicionament, eixamplament i millora de la carretera
LV-7031 de les Borges Blanques
a Cervià de les Garrigues, en el
tram entre l’Albi i Cervià de les
Garrigues, redactat pel Servei
de Vies i Obres. Ara s’iniciarà la
tramitació administrativa tot i
que encara no hi ha una previsió per poder licitar els treballs,
que tindran un cost estimat de
2.155.635 euros, entre l’execució
i l’expropiació de terrenys.
Altres convenis que també van
veure el vist-i-plau del ple van ser
el de col·laboració amb el Consorci del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.
MARXA DEL DOCTOR MUSIC
Finalment, la presidenta de
la Diputació va lamentar ahir la
suspensió del Doctor Music Festival, que s’havia de celebrar a
Montmeló després de ser cancel·
lat a Escalarre. Rosa Maria Perelló considera que va ser un error
que “l’empresa organitzadora no
tingués clar com ho havia de fer
i no presentar terminis dels projectes quan calia”. De cara al futur
del certamen, creu que “el Pallars
té capacitat suficient per fer un
festival i buscar les complicitats
necessàries i professionals per
fer-ho”.
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La Generalitat licita millores
en carreteres de Lleida per
import de 45,7 milions
Es faran actuacions de conservació a l’àrea de
Lleida, Tremp, Esterri d’Àneu, Ponts i Solsona
Mollerussa
REDACCIÓ
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià
Calvet, va anunciar ahir al Parlament de Catalunya que el Departament de Territori ha iniciat la
licitació, per un import de 45,7
milions d’euros, de cinc contractes per a la millora continuada
de la xarxa de carreteres de les
comarques de Lleida. Aquests
contractes s’emmarquen en els
17 que el Departament ha obert
per a tot Catalunya i corresponen
als primers dels 52 que impulsarà
fins a finals d’any pel valor total
de prop de 430 MEUR.
Ara es liciten els contractes
que corresponen a conservació
d’obra civil, senyalització vertical
i barreres de seguretat a les carreteres adscrites als 17 àmbits
de conservació (parcs de carreteres) en què està dividit el territori, cinc dels quals a les comarques de Lleida. Pel que fa a les
comarques de Lleida a l’àmbit de
conservació de Lleida s’inevrtiran
12,8 milions d’euros; al de Tremp,
7,4; al d’Esterri d’Àneu, 10,7; al
de Ponts, 7,3; i al de Solsona,
7,4. “Engeguem un nou model
de conservació de la xarxa viària
basat en la millora continuada i la
modernització i dupliquem la dotació pressupostària: 107 milions
d’euros anuals”, exposà Calvet.

Un os mata una
ovella d’un ramat
agrupat a Alòs i
Isil, al Sobirà
Poques hores després de
conèixer l’atac de l’os Goiat a
un ramat del Pallars Jussà, concretament al nucli de Rivert, un
ramader d’Isil, al Pallars Sobirà,
ha denunciat un atac al ramat
agrupat d’Alós i Isil, amb el resultat d’una ovella morta a Moredo, a un agrupament del PirosLife.
L’atac es va produir el dia 9
de juny i en aquest cas ni els
tres gossos de vigilància ni el
tancat elèctric van evitar que
l’os matés una ovella.

Les Borges
inaugura dissabte
la temporada
de piscines
Les Borges Blanques obrirà avui
les portes de les piscines municipals, donant el tret de sortida a la temporada d’estiu que
s’allargarà fins al 30 d’agost de
2019. Així mateix, demà l’Agrupació Sardanista de les Borges
ha organitzat la primera de les
tres ballades a la fresca.

El Gremi de Constructors celebra la Festa
Patronal en honor a Sant Antoni de Pàdua
El Gremi de Constructors de les Terres de Lleida va celebrar ahir la 42ena. edició de la seva Festa
Patronal en honor a Sant Antoni de Pàdua. La jornada va tenir com a acte central la visita guiada a
l’exposició del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Tot seguit, els assistents es van desplaçar
al Restaurant La Boscana de Bellvís. Enguany els actes van comptar amb l’assistència del conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet; el delegat del Govern
a Catalunya, Ramon Farré i el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, a més de
personalitats de l’àmbit social i institucional. / FOTO: Josep Anton Pérez

Els espais naturals
de Ponent,
escenaris d’actes
culturals
Els espais naturals de Ponent
es converteixen en escenaris
de propostes de caire cultural
durant tot l’estiu. Les propostes
comencen aquest diumenge a
l’estany d’Ivars i Vila-sana i finalitzaran el 30 d’agost a l’espai
natural de Plans de Sió. S’han
programat concerts amb música d’autors locals i espectacles
de teatre familiar.

