
Agramunt implantarà dues 
calderes de biomassa a Cal 
Mas Vell i l’Escola de Música
L’Ajuntament fa així una aposta per les energies 
renovables en els edificis de titularitat municipal
Agramunt
REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Agramunt aposta 
per l’ús d’energies renovables i 
ha decidit implantar sistemes de 
producció d’energia tèrmica a les 
instal·lacions municipals que uti·
litzin recursos renovables com 
per exemple la biomassa. Concre·
tament, s’instal·larà una caldera 
de biomassa a l’edifici de Cal Mas 
Vell i una altra a l’Escola Munici·
pal de música. 

Pel que fa a la instal·lació de 
la caldera a Cal Mas Vell, aquesta 
suposarà una important  reduc·
ció del consum elèctric. La nova 
caldera de biomassa serà l’en·
carregada de la calefacció de tot 
l’edifici i de la producció d’aigua 
calenta. Amb aquesta instal·lació 
la caldera actual de gasoil que·
darà de reserva i tot s’alimentarà 
amb aquesta caldera que serà la 
principal. 

A més amb la instal·lació de 
la nova caldera també es crearà 
una nova sala de calderes que 
es construirà al pati exterior de 
l’edifici i una sitja per l’emma·
gatzematge de la biomassa. Les 
obres ja s’han iniciat i està previst 
que durin fins a finals del mes de 
setembre. El projecte d’instal·
lació té un pressupost total de 
108.145,79€ i compta amb una 
subvenció de l’IDAE. 

FOTO: Aj. Agramunt / L’edifici de l’Escola Municipal de Música és un del que tindrà una caldera de biomassa

D’altra banda, i amb l’objectiu 
d’aconseguir una millora energè·
tica a tots els edificis municipals, 
l’Ajuntament d’Agramunt també 
instal·larà una caldera de biomas·
sa a l’Escola Municipal de Músi·
ca.  L’actual caldera de l’edifici té 
un consum d’energia molt elevat 
i ara que ha arribat al final de la 
seva vida útil, ha estat el moment 
en què l’ajuntament ha decidit 

apostar per les energies renova·
bles i més respectuoses amb el 
Medi Ambient. Per aquest motiu, 
també s’ha decidit substituir l’ac·
tual sistema de calefacció amb 
caldera de gasoil amb circuits uni·
formes sense sectorització per 
una caldera de biomassa que serà 
l’encarregada de la calefacció de 
tot l’edifici. D’aquesta manera es 
retirarà la caldera i el dipòsit de 

gasoil, i s’instal·larà una caldera 
automàtica i una sitja per emma·
gatzemar el pellet.  L’obra té un 
pressupost de 115.620,91€ i és 
una de les tres obres incloses al 
PUOSC 2020–2024 del qual l’Ajun·
tament d’Agramunt ha rebut l’im·
port màxim de la subvenció que 
són 250.000€ que es repartiran 
entre l’execució de les tres obres 
presentades. 
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Organitzen 
a Tremp un 
concurs per 
engalanar 
els balcons
L’Ajuntament de Tremp i el Co·
merç Associat de Tremp (CAT) 
han sumat esforços i s’han unit 
per col·laborar en l’organitza·
ció d’un concurs que té com a 
objectiu fer lluir els carrers de 
la ciutat de la capital del Pallars 
Jussà durant la celebració de la 
seva Festa Major.

Es tracta d’un concurs d’en·
galanar balcons obert a tota la 
ciutadania. L’únic requisit per 
participar és que la decoració 
tingui com a element predomi·
nant el color blanc.

Així, sota l’etiqueta #Trem·
penblancCAT, l’associació de 
comerciants de la localitat, el 
CAT, fa promoció del comerç 
local i posa de manifest el seu 
valor com a sector clau per a la 
vitalitat territorial.

Per tal d’animar la participa·
ció i aconseguir que la ciutat de 
Tremp llueixi ben blanca del dia 
5 a l’11 de setembre, l’associa·
ció destina un total de 300€ als 
guanyadors del concurs. El pri·
mer premi es valorarà en 200€ 
i també es concedirà una men·
ció especial dotada amb 100€.

Per tal de valorar de la ma·
nera més justa la qualitat de·
corativa dels balcons decorats, 
s’ha establert un sistema mixt: 
el 70% correspondrà a la deci·
sió d’un jurat d’experts (deco·
radors i artistes locals) i el 30% 
a la votació popular a través del 
perfil d’Instagram del CAT (@
cat.tremp).

Ja es poden consultar les 
bases i fer les inscripcions per 
poder participar a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament de 
Tremp.

rcolomina
Resaltado



Mor una motorista després 
de xocar amb la barrera de 
seguretat a l’N-230 a Vielha  
Un altre home va ser evacuat ahir amb helicòpter al 
topar la seva motocicleta amb un cotxe a l’Alt Urgell 
Vielha
REDACCIÓ
Una dona de 54 anys de nacio-
nalitat francesa va morir aquest 
diumenge a la tarda després de 
partir un accident amb la mo-
tocicleta amb la que viatjava 
al punt quilomètric 157 de l’N-
230, a Vielha, a la Vall d’Aran.  
Per causes que encara s’estan 
investigant, la motorista va xo-
car amb la barrera de seguretat 
de la via. Els Mossos d’Esquadra 
van rebre l’avís a les 19.13 hores 
i s’hi van desplaçar dues patru-
lles dels Mossos d’Esquadra i 

dues dotacions dels Pompièrs 
de la Val d’Aran.  La dona va ser 
traslladada a l’Hospital de Vielha 
on va morir durant la matinada 
del diumenge a dilluns. 

Un altre motorista va resultar 
ferit greu ahir al punt quilòme-
tric de la C-14 a Ribera d’Urge-
llet. El Bombers van rebre l’avís 
cap a les 17.32 hores de la tarda. 
Per acuses que encaa es desco-
neixen la motocicleta va topar 
amb un turisme i el conductor 
del vehicle de dos rodes va ha-
ver de ser traslladat a l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell.  FOTO: Pompièrs / Els Pompièrs van actuar a l’accident de l’N-230

Incendis de 
matolls a Tremp, 
Sanahuja i els 
Omellons

Els Bombers van extingir ahir 
tres petits incendis de vege-
tació a Tremp, Sanahuja i Els 
Omellons. Al migdia es va pro-
duir un incendi de vegetació al 
km 58,2 de la C-1412b a Tremp, 
que van cremar uns 200 m2 de 
camp erms. Una mica més tard, 
a las 13.43 hores, es va donar 
avís d’un incendi al km 1 de 
la carretera L314, a Sanahuja. 
Una dotació de Bombers va in-
tervenir per apagar el foc, que 
va afectar només uns 100 m2. 
Més tard, a les 17.30 hores, es 
va albirar una columna de fum 
al terme dels Omellons. Sis do-
tacions de Bombers i un heli-
còpter van intervenir, tot i que 
la cosa no va anar a més.

FOTO: Bombers / Incendi de 
camps erms prop de Tremp

La Guàrdia Civil comissa a la 
Noguera 16 plantes de ‘maria’ 
amagades en un camp de panís
Les van poder localitzar mitjançant imatges aèries

Balaguer 
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil ha comissat 16 
plantes de marihuana que es tro-
baven amagades a l’interior de 
camps de panís a la comarca de 
la Noguera. 

Segons apunta el cos policial 
en un comunicat, la troballa es va 
fer el passat dilluns 17 d’agost per 
part del agents  de la Guàrdia Civil 
de la comissaria de Balaguer des-
prés d’una investigació iniciada 
quan van tenir coneixement que 
hi podria haver plantes amagades 
de forma dispersa en diferents 
parcel·les de panís en algun punt 
de la comarca de la Noguera. 

Mitjançant imatges aèries van 
poder localitzar les plantes i ara 
estan investigant qui podria ser 
l’autor o autors responsables de 
les mateixes, ja que es tractaria 
d’un delicte contra la salut públi-
ca i elaboració de droga. FOTO: Guàrdia Civil / Imatge de les plantes amagades al camp de panís

UN CAMIÓ ES VA CREMAR A MONTCLAR D’URGELL 
al municipi d’Agramunt, segons van informar fonts dels Bom-
bers. Els fets van succeir poc després de les 3 de la tarda quan 
una tractora que portava una cisterna carregada de pinso es va 
incendiar per motius que no han transcendit. Quatre dotacions 
dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets, 
una granja al poble de Montclar, i van apagar les flames, que no-
més van danyar la tractora però no pas la cisterna ni la granja.
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Tiurana va 
celebrar el seu 
Festival de 
Contes el cap 
de setmana 
Tiurana va celebrar el seu Fes-
tival de Contes aquest cap de 
setmana, 22 i 23 d’agost. En la 
seva onzena edició es va decan-
tar per oferir una representació 
dissabte i una altra diumenge, 
per tal d’adaptar-se a la situa-
ció actual. Enguany es va ha-
bilitar un únic espai davant la 
plaça del Pou amb cadires i afo-
rament limitat i mesures com 
control d’assistents, presa de 
temperatura i aplicació de gel 
hidroalcohòlic, a més de l’obli-
gatorietat de portar mascareta. 
Van actuar les companyies Ani-
mamundi Teatre i El Pot Petit. 

EDICTE

L’empresa Ramaderia Guar-
diola, SCP ha demanat a 
aquesta Alcaldia llicència per 
l’ampliació d’una activitat ra-
madera de vaques de llet, al 
polígon 4, parcel·la 282 del 
terme municipal de Bellvís.
Atès el que disposen els arti-
cles 47 i 48 del DL 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urba-
nisme i l’article 23.1.b del D 
305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, s’exposa 
aquesta sol·licitud a informa-
ció pública durant el termini 
d’un mes, perquè qui es consi-
deri afectat, pugui efectuar les 
observacions i les reclama-
cions que cregui adients. Es 
podrà examinar l’expedient a 
la Secretaria d’aquest Ajunta-
ment durant l’horari d’oficina.

Bellvís, 24 d’agost de 2020
L’Alcalde, Joan Talarn Gilabert

Ajuntament
de Bellvís

rcolomina
Resaltado


	M202008251
	lm25
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm25.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	lm25.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40




