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Veïns de Gàrzola exigeixen que els 
arribi aigua potable a les cases 
La que tenen actualment conté nitrats i només hi ha una font apta per al consum 
al poble li Vilanova preveu la construcció d'un nou pou com més aviat millor 

M. CODINAS 
1 GÀRZOLA 1 Una associació de 
veïns del nucli de Gàrzola, al 
municipi de Vilanova de Meià, 
exigeix a l'ajuntament la cons
trucció d'una canonada que con
necti la xarxa d 'aigua potable 
de Vilanova de Meià amb un 
nou dipòsit que proveeixi les 
cases del poble i solucioni l'ac
tual problema de la contamina
ció per nitrats que n'impedeix 
el consum. L'any 2008 ja es va 
construir una planta d 'osmosi 
al poble per potabilitzar l'aigua 
i de la qual tots els veïns tenen 
una clau, però exigeixen des de 
fa anys que l'aigua potable els 
arribi a casa, ja que els resu lta 
incòmode haver de carregar-la 
sempre atesa l'avançada edat de 
molts d'ells. 

La solució de la canona
da proposada per l'associació 
de veïns tindria un cost d 'uns 
60.000 eu ros i és, segons Jo
an Latorre, un dels membres 
de l'associació, "de realització 
fàcil, tant per l'import d'inver
sió com de dificultat tècnica,", 
però l'ajuntament de Vi lanova 
de Meià considera que "és mi
llor que cada poble tingui el seu 
pou d'aigua perquè el destini als 
serveis o finalitats que desitgi". 
Per aquest motiu, el consistori 
preveu la construcció d'un pou 
a cinc-cents metres de profun
ditat per portar aigua al dipòsit 
actual de Gàrzola, la qual co-

La plataforma de veïns de Gàrzola durant una protesta en l'encreuame nt de Vilanova de Meià. 

MUNICIPIS PROJECTES 

sa representaria una inversió 
de 281.999,23 eu ros. El mes 
de desembre del 2016, l'Agèn
cia Catalana de l'Aigua (ACA) 
va atorgar una subvenció de 
174.000 eu ros per a les obres 
del nou pou. 

El termini per fer les obres 
i poder rebre l'ajuda de l'ACA 
acabava el 2018, per la qual cosa 
l'ajuntament va haver de dema-

Sort invertirà 464.000 
euros en el parc del Riuet 
per integrar-lo al centre 
1 SORT I Sort podrà remodelar 
el parc del Riuet gràcies a una 
ajuda del Pla de Foment del Tu
risme . És un parc emblemàtic 
ubicat al mig de la població que 
des que es va construir, l'any 
1921, no ha estat objecte de cap 
remodelació integral. Ara es vol 
atansar aquesta zona d'esbarjo i 
escenari d'esdeveniments cultu
rals i lúdics al centre del poble i 
a l'eix comercial. Baldó Farré, 
edil d'urbanisme de Sort, va de
tallar que entre les principals ac
tuacions hi ha la millora de l'en
llumenat del mateix parc i els 
carrers adjacents, l'adequació 
de l'espai per a esdeveniments 
a l'aire lliure i la renovació de 
la zona de jocs. 

Aquest projecte està va lorat 
amb 464.000 eu ros i compta 
amb una subvenció del SO per 

cent del pla de Foment deTuris
me. En aquest espai antigament 
passava el riu Noguera Palla
resa. L'any 1911 es va decidir 
desviar-lo i, finalitzada aquesta 
obra, l'antic curs del riu va que
dar com a espai de joc i lleure. 

Farré va explicar que es trac
ta d'un espai que "forma part de 
la identitat de les persones de 
Sort i de la comarca del Sobirà" 
i va assenyalar que són molts els 
turistes que gaudeixen d'aquest 
espai. Va recordar que durant la 
legislatura passada es va cele
brar un procés de participació 
ciutadana per decidir el futur 
del parc del Riuet. Segons Far
ré , va ser una proposta que va 
sorgir al marge de l'ajuntament, 
però que el consistori es va com
prometre a estudiar i ten ir en 
compte per executar. 

nar una pròrroga per portar-hi 
a terme les actuacions. A dia 
d'avui el projecte continua para
litzat ja que, segons va explicar 
l'alcalde de Vilanova de Meià, 
Xavier Terré, "estem pendents 
d'una modificació del POUM". 
Alhora, el termini per finalit
zar les obres del nou pou sense 
perdre la subvenció de I'ACA 
finalitza a començaments del 

2020, per la qual cosa l'ajunta
ment està pendent de reunir-se 
amb l'ACA per sol·licitar una 
nova pròrroga. 

Nova línia d'ajuts de I'ACA 
Recentment l'ACA ha con

vocat una nova línia d'ajuts per 
a la millora dels proveïments 
municipals amb una dotació de 
quinze milions d'eures. 

MEDI AMBIENT PROJECTES 

La Seu redueix fins a un 
50 per cent l'ús de bosses 
de plàstic als comerços 
I LA SEU D'URGELL I El projecte per 
substituir les bosses de plàstic 
d'un sol ús per altres de com
postables, que s'aplica a totes 
les cadenes de supermercats de 
la Seu d'Urgell i a una cinquan
tena de botigues de la ciutat, 
ha aconseguit reduir-ne a la 
meitat la presència a la plan
ta de compostatge que hi ha a 
Montferrer i Castellbò. Des de 
l'Agència de Residus de Cata
lunya (ARC), apunten que no 
serà necessari estendre a més 
mun icipis la prova pi lot que 
es va implantar fa un any a la 
capital perquè, segons va ex
plicar el director, Josep Maria 
Tost , aquest pas es durà a ter
me "amb normalitat" abans de 
1'1 de gener del2021, quan ha 
d'entrar en vigor el decret que 
prohibirà les bosses de plàs-

tic lleugeres no compostables. 
Tost va afirmar que el sector 
de la distribució i el comerç 
farà un pas "natural" cap a l'ús 
de bosses compostables, tenint 
en compte que cada vegada hi 
ha més consciència ambien-

AG~NCIA DE RESIDUS 

L'ARC no ampliarà la 
prova pilot de la Seu 
d'Urgell abans de la 
prohibició prevista el 2021 

tal per part de la població. Va 
explicar que no està previst 
portar a terme una altra prova 
pi lot a Catalunya abans de la 
prohibició de les bosses pre
vista el 2021. 

SEGRE I 
Divendres, 22 de novembre del2019 

INICIATIVES 

Campanya per 
recollir fons i 
reparar l'accés 
aAulàs 
I TREMP I Els veïns del nucli 
d'Aulàs, a Tremp , porten 
a terme una campanya de 
crowdfunding o microme
cenatge per finançar les 
obres d'accés a la població. 
Es tracta del camí que dóna 
accés a l pàrquing de la zo
na nord-est del poble i a la 
plaça Major. Al principi, els 
treballs estaven pressupos
tats en 1.500 eu ros encara 
que ha estat necessa ri recór
rer a maquinària pesant per 
fer les obres, per la qual cosa 
la inversió final és de 2.600 
euros. Per sufragar aquesta 
despesa s'ha abordat aques
ta campanya en què es pot 
participar a través de l'en
llaç: https:/lwww.gofundme. 
comlf/mejorando-aulas. AI 
poble viuen 60 persones, 20 
de les quals són nens. 

El99"/o d'ens locals 
s'adhereix al PUOSC 
I LLEIDA I La convocatòria 
de sol·licituds del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalu
nya (PUOSC) per al període 
2020-2024 va acabar diven
dres passat i la Generalitat 
ha rebut 2.794 peticions del 
99% de les corporacions lo
cals de Catalunya. Del total 
de sol· l icituds, 2.546 són 
d'ajuntaments, 65 de consells 
i 183 d'EMD. 

La Seu acollirà el2020 
el Congrés de Fires 
I LA SEU I La Seu d'Urgell aco
llirà el Congrés de Fires de l 
2020. Així ho va anunciar 
ahir la Federació de Fires 
de Catalunya. Les Borges ja 
va acoll ir aquest congrés el 
2017. 

Preixana ja prepara 
la fira gastronòmica 
I PREIXANA I Preixana vol fo
mentar el consum de pro
ductes de proximitat i per 
aquesta raó organitza la fira 
De Prop els d ies 14 i 15 de 
desembre. El certamen es 
completarà amb la carrera 
i caminada Entre Cabanes, 
informa Segre Tàrrega. 

Col·laboració de FGC 
i espais naturals 
I LLEIDA I La secretària de Me
di Ambient, Marta Subirà, i 
el president de FGC, Ricard 
Font, firmaran avui dos con
venis de promoció de la natu
ralesa, l'esport i les activitats 
a l'aire lliure al Parc Nacio
nal d'A igüestortes, el Parc 
Natural de l'Alt Pirineu i les 
estacions d'Espot i Port Ainé. 
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POLÍTICA CULTURAL BALANÇ 

Cultura SEGRE I 
Divendres, 22 de novembre del 2019 

Lleida, un territori per excavar 
Ponent suma aquest any 42 campanyes d'investigació arqueològica, només darrere de Barcelona, 
amb 48 li Tres fòssils de dinosaure i una pedra de molí andalusí, entre les troballes destacades 

J.B. 
I LLEIDA I Les comarques de Lleida 
han acollit en el que va d'any un 
tota l de quaranta-dos campa
nyes d'investigació arqueolò
gica, només darrere de la pro
víncia de Barcelona (amb 48) i 
davant de Tarragona (39) i de 
Girona (28). 

Entre les intervencions amb 
resu ltats més destacats, val a 
esmentar la de l jaciment pa
leontològic de les Gavarres, a 
Suterranya (Pallars Jussà), on 
van aparèixer tres espectacu
lars fòssils pertanyents a un di
nosaure sauròpode q ue havia 
de mesurar aproximadament 
vint-i-tres metres de longitud; 
la del jaciment andalusí del Pla 
d 'Almatà de Balaguer (dels se
gles VIII-Xl), on es va excavar 
una sala de modelatge d'un ta
ller de terrisseria en la qua l es 
conservava una pedra de molí 
reaprofitada com a base per al 
torn; l'excavació de la planta 
de l'església del convent sant
joanista d'Alguaire, el que va 
ser el principal monestir femení 
de l'orde de l'Hospita l de Cata
lunya, construït a mitjans del 
segle XIII; i l'estudi del conjunt 
de gravats medievals desco
berts l'any passat per uns veïns 
en unes roques a Saurí, a la va ll 
d'Àssua (Pallars Sobirà). 

La consellera de Cultura, Ma
iàngela Vilallonga, va presentar 
ahir al Palau Marc de Barcelona 
el balanç de les campanyes ar
queològiques i paleontològiques 
d'aquest 2019 a Catalunya pro
mogudes des del departament, 
amb una inversió directa de 2,2 
milions d'eures. 

A més de les 157 interven
cions d'investigació científica, 
s' han desenvolupat 861 exca
vacions preventives (aquelles 
obligatòries en projectes d'obres 
o en actuacions que podrien 
afecta r restes arqueològiques 
o paleontològiques) i set d'ur
gència (aquelles en llocs en els 

quals no es coneixia l'existència 
de jaciment). 

Excavacions preventives 
En el cas de les excavacions 

de caràcter preventiu, Ponent 
se situa a la cua a Cata lunya 
amb una seixantena d'in ter
vencions, molt lluny de les més 
de tres-centes a Barcelona (a 
causa que és la zona més urba
nitzada, sobretot en àrees de 
les ciutats de Barcelona, Sa-

badell i Granollers) o les més 
de dos-centes a Tarragona, on 
destaca l'antiga ciutat romana 
de Tarraco. A Lleida, en canvi, 
aquest tipus d'actuacions pre
ventives deriven bàsicament de 
tasques agrícoles i de planeja
ment urbanístic. 

D'altra banda, es va anunciar 
una nova campanya d'excavaci
ons abans d'acabar l'any al jaci
ment ibèric del Molí de l'Espígol 
de Tornabous (Urgell). 

Sis nous espais protegits a 
l'Urgell, Solsonès i Segrià 
• Fins a fina ls de setem 
bre, el departament de Cul
tura havia declarat aquest 
any a Lleida sis nous espais 
de protecció arqueològica, 
llocs que no compten amb 
el segell d'interès nacional 
però en què, per evidències 
materials, per antecedents 
històrics o per alt res indicis, 
es presumeix l'existència de 
restes arqueològiques o pa
leontològiques. Es tracta del 
tossa l de Solibernat, a Tor
res de Segre (Segrià); el con-

junt de Castellvell , a Olius, 
i el Collet de Sui la Pera , a 
Pinós (Solsonès); i les viles 
romanes del Reguer, a Puig
verd d'Agramunt , i del Vil et, 
a Sant Martí de Riucorb (Ur
gell). Des d'anys anter iors, 
també compten amb aquesta 
figura de protecció enclava
ments com la Cova Gran de 
les Avellanes i Santa Linya 
(Noguera); la vila romana de 
Llorís, a Isona (Pallars Jussà) 
o el jaciment dels Estinclells 
de Verdú (Urgell). 

PRESENTACIONS HISTORIA 

Els orígens del'conflicte' 
a Catalunya, en un llibre 
1 LLEIDA 1 La llibreria Caselles de 
Lleida va acollir ahir la pre
sentació del llibre Catalunya 
dins l'Espanya centralista. 
1626-2019 (UdL) a càrrec de 
l'autor, el lleidatà Quintí Casals 
Sergés, que va debatre sobre 
aquesta obra amb els catedrà
tics d'Història Contemporània 
de la UAB, Borja de Riquer 
Història mundial de Catalunya 
(2018, Edicions 62)-, i la UdL, 
Manel Lladonosa, en un col·lo
qui moderat per la periodista 

de SEGRE Anna Sàez. El ll ibre 
analitza com han estat les rela
cions polítiques entre els cata
lans i els governants espanyols 
des de mitjans del segle XVII 
fins als nostres dies. Així doncs, 
ofereix al lector una visió his
tòrica, de llarg termini , sobre 
la voluntat de dià leg per part 
de Catalunya per reconèixer el 
seu caràcter nacional. A més, 
pretén donar respostes a com 
pot resold re's la confrontació 
en un futur imminent. 
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