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Les Borges modifica
el pressupost
per acabar obres
J .G.M . / X. S . / S.T.

Malestar entre els alumnes de
I'Ondara al perdre una aula
Estudiants de segon de Batxillerat de Tarrega

11 Denuncien

que els fan abandonar la classe principal a mig curs
X.S./ SEGRE TARREGA

ITARREGA 1Alumnes de segon de
Batxilleral de l'Escola d'A rl i
Superior de Disseny (EASD)
Ondara de Tarrcga van manifestar a h ir el seu "malestar"
perq ue la conselleria d'Educnció els "obliga a abandonar definitivament" la seua
aula nabitual. Aquesta sera
ocupada per est udiants d' un
nitre centre, e n el m are d'un
nou projecte d'integració vinculnt a la salut mental que esti1

previst q ue es posi en marxn
prox ima ment. Núrin N o ró,
representan! deis cstudiants,
va explicar que "no estem en
contra del projccte pero estcm
prcocupats pcr la desinformació i creiem que no esta ben
planificat, jn que po t afectar
el nostre reodi ment tenint en
compte que ens hem de preparar pcr a la Selectivitat." " No
volcm que e ns hipotequin el
futur i dema ne m que ens tinguin e n compte", va concloure.

Els alumnes també es queixen perque scran troslladnts a
la sala d'exposicions, una aula
petita pera una viote na d'cstudin nts. Pcr nqucst fet, I'EASD
Ondn ra es quedara sense sala
per mostrar cls seus t reballs.
Noró vo indicar que "en u o
bntxillcrat artístic és importan! poder e xposar". Segons
e ls alumnes, duran! aquest
c urs el projecte afectara els 22
alumnes del grupA de segon
de Batxille rat.
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El ministeri de
Defensa ven 4
pisos a Tremp
A preus de fins a
55.000 euros

El grup de Reus culmina
la compra del resort de
Boí i Port Ainé obre avui
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ITRfMP 1El ministeri de Defensa ha posal n In venda qualrc
pisos a Tremp, a preus que
oscil·len ent re els 52.000 i
els 55.000 e uros. Es tracta
d' habitatgcs que cstn n situa ts a l número 25 del ca rre r
Alcalde A ltisenl de la capital
del Jussa.
Són pisos de més do 125
metres quadrats de superficie, q ue anteriorment ocupaven militars i ara es !roben
deshabitats. S'ha de recordar
que I'Estat va treure a s ubhasta aques~ bnbitatges l'aoy
passntjuntament nmb altres
a Lleida capital. En el cas deis
habitatges de Trernp, l'adjud icació va quedar deserta i oro
Defensa ha inicial un procés
d'adjudicació directa.

grup de Reus ja ha
culmina t la compra del resorl
de Boí Taüll. El jutjat vn ratificar nbir l'odquisició per pnrt
d'Esqu iades.com, a través de
la societat Gestbof, de !'hotel
Ro mñnic, l'aparthotel La Solana i el contracte d'arrcndament de !' hotel Taüll. Aquests
establiments suposen aproximodament el SO pcr cent deis
llits del resort. L'empresa assu meix lambel els contractes
deis 53 emplents. El fundador
d'Esquiades, Rafael Fuertes,
va explicar que la Vall de Boí
és "una destinació t urística
sensacional". Va apuntar que
"hem realitzat un esfor~ importa n!, pero estem segut·s
que, al costal delterritori i cls
treballadors, l'exit de BoíTaiill
esta garantit ".El grup de Reus

ja wmptava amb la propic tat
de l'aparthotel Augusta.
D'nltrn bandn, Port Ainé estreno nvui In temporada nmb
16 pis tes que s ume n un s 20
quilometres. L'estació compta nmb gruixos de neu que
oscil·len e ntre els 20 i els 40
centímetres. D 'aquesta manera, les pistes de l'estació de
BofTaüll preveucn obrir dema
28 de les 42 pistes i 7 deis 11
remuntndors. Aquest domini
compta amb gruixos de fins a
un metre de neu.
El día d'obertura, el forfet
costad. 25 euros en !loe deis
39 peral forfet de d ia scncer
durant la temporad:t (el ma teix
preu que l'any passat}. Port del
Comte també obrirñ dem11 i
Baqueira java estrenar la campa n ya dissabte passat.

Borges vn apro·
va r a hir una modi ficació
del pressupost per valor de
123.000 euros per fin nlitzar obres com la reforma de
l'avinguda Francesc M acta.
Amb aquesta actualització,
mitjnn¡;nnt crcdit cxtraord i·
nari i s upleme nt de credit,
preveuen subvencionar activitats deis comer<;os, entre
altrcs actuacions. El ple va
debatre una moció per elaborar una orden:m~a de mo·
bilitat i obri r· ln n un procés
de particip(lció.
Pe rla seua part, Cervera
es va afegir a la plataforma
de Bellpuig per demanar
mi llores a la linia de tren de
Lleida n Barcelona per Man·
resa, a la qua! també s'han
adhe rit a !tres municipis Jleidatans. Aixf mateix, el PP i
ERC de Mollcrussa van crLI icar el ma l estal de les zones
verdes, en que s'acumu kn
excremeots d'ocells. L':llcnlde, Marc Solsona, va assc-
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Alcarras
1 Va sotmetre a aprovacló

la d«!claració d'utílltat pública de dos plantes de compostatge de dejecclons. Va
debatre una moratOria a
les lllcimcies a centres de
culte per regular la lnstallació de nous equipaments
religiosos.

Cervera
1 El pie va aprovar adherir-se

a la plataforma perdemanar
més lnversló a la llnia de
tren de Manresa.
gurar que són conscients del
problema i va recordar que
posaran un assessor per controlar e! servei de jardi neri~.
A Tarrega, el plc va desestimar un recurs de JxCat
per denunciar el critet·i pcr
repartir els t·egidors de cada
partit a les comissions.

Col·lectora Castelldans•

Castellda ns ha inicial aquesta setmana les obres de renovació del coJ.Iector d'aigUes residuals,
que costara 80.000 euros i que arn transcorre n ce! obert.

E~endesa
Corn<.nca a1s seus Cltents 1al pub6c en genera de les poblaCions a sota
lnclcaóes que. M\b la f!Mital de seguir lnve<tlnt 1mlllorant la qualltat del
8MV8I etectric. caldrillnterompre el 9lbtnr'Ostramenl d'Energia. ll! IIOC. lll
dia t es horas quo a oonlrlUOOió es deiO len:

CAMPO RR
Dla: 09 do -

mb,. do 2019

Hotorl: da 09:00 o 14-1)() h. (Rt f. 12!1759215)
Camon aiOQiats: LG. ComporJ'Óifo

Proguom quo eos discutpin lee mo'llstlos quo Ois puguom ocasionar.
Pe< a quaJsevol aciarlment poden trucar al 800 760 706
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