
L’entitat cultural 
Seny Major de 
Cervera renova la 
seva junta directiva

Torrefarrera inicia 
una campanya per 
fomentar el consum 
de l’aigua de l’aixeta 

Tremp aprova 
una moció contra 
l’Agència de 
Patrimoni Natural

L’Agrupació cultural cerverina 
Seny Major, formada per deu 
entitats de l’àmbit de la cultu-
ra popular i tradicional, va re-
novar la seva junta en l’assem-
blea general ordinària, que ara 
presideix Narcís Turull (Carran-
quers, Gitanes). El nou equip 
dinamitzador va assumir el rep-
te de continuar estrenyent els 
llaços amb les entitats populars 
i festives de Cervera. 

L’Ajuntament de Torrefarre-
ra anima els seus veïns a con-
sumir aigua de l’aixeta amb la 
campanya ‘Obre l’aixeta i om-
ple el gerro’, en què destaca 
que recórrer a l’aigua corrent 
municipal és més sostenible, 
econòmic i pràctic i igual de sa-
ludable que l’aigua embotella-
da. El consistori ha fet arribar 
un tríptic informatiu als veïns.

L’Ajuntament de Tremp va 
aprovar una moció  per aturar 
la tramitació del projecte de llei 
per crear l’Agència de Patrimo-
ni Natural, amb els vots a favor 
de CompromísxTremp i ERC. El 
PSC i UA han liderat les recla-
macions al Govern per aturar 
la creació de  l’Agència, com la 
moció aprovada en el darrer 
ple de la Diputació de Lleida.

Malestar en municipis del 
Parc de l’Alt Pirineu al no 
rebre ajudes del Govern 
Cinc consistoris i set EMD es plantegen deixar 
l’ens perquè no poden impulsar els seus projectes
Llavorsí 
ACN 
Cinc ajuntaments i set entitats 
menors descentralitzades (EMD) 
que formen part del Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu denuncien 
que no han rebut l’ajut que han 
sol·licitat a l’empara de la convo-
catòria de subvencions destina-
des als espais naturals de Cata-
lunya, als hàbitats i espècies per 
a l’any 2020, en detriment d’al-
tres entitats i col·lectius privats 
que rebran 227.106,50 euros 
en ajuts dins d’aquesta mateixa 
convocatòria. Les entitats han 

argumentat que aporten més de 
35.000 hectàrees al Parc Natu-
ral, que té una superfície total de 
79.317,21 hectàrees. Per aquest 
motiu algunes de les entitats es 
plantegen abandonar el Parc, ja 
que les expectatives que durant 
anys s’hi han dipositat han que-
dat totalment qüestionades. Les 
entitats no entenen com “es po-
den quedar sense rebre cap ajut 
i que hagin d’esperar a la prope-
ra convocatòria per intentar ti-
rar endavant els seus projectes”, 
alguns adreçats al manteniment 
de l’activitat ramadera. FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Pla general dels afores del nucli de Civís

L’Ajuntament de Tàrrega preveu 
iniciar les obres de renovació del 
carrer de Jacint Verdaguer a par-
tir del pròxim dilluns 8 de juny. 
El projecte, que ha patit diver-
sos ajornaments a causa de la 
pandèmia, avança així en la se-
va materialització. Són treballs 
de reurbanització, ja que el vial 
es refarà a la superfície i al sub-

sòl substituint paviments i xarxes 
de serveis bàsics. L’acció es durà a 
terme en tota la longitud del car-
rer i en un segment de l’avinguda 
de la Generalitat, amb un àmbit 
total d’actuació de 1.820 metres 
quadrats de via pública. Amb una 
inversió de 181.390 euros, les vo-
reres i la calçada quedaran a un 
sol nivell afavorint l’accessibilitat.

L’Ajuntament de Tàrrega 
inicia el dilluns la renovació 
del vial de Jacint Verdaguer

FOTO: Aj. Tàrrega / El carrer es refarà tant a la superfície com al subsòl
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