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Les Garrigues veuró enllestida la 
seva histórica reivindicació per 
1' Arxiu Comarcal en un any i mig 
La presidenta del Parlament posa la primera pedra del futur 
equipament, les obres del qual van comenc;ar al mes de mar<; 
Les Borges Blanques 
ANNA BERGA (ACN) 

L'Arxiu Comarcal de les Garrigues 
estara enllestit en un any i mig, 
segons va explicar ahir !'alcalde 
de les Borges Blanques, Enrie Mir. 
Les obres van comen~ar a princi
pis del mar~ passat i la previsió és 
acabar-les en un termini de 16 a 
18 mesos. El tutur equipament 
tindra dues plantes, una planta 
baixa on es concentrara l'activitat 
arxivística i estara obert a la ciu
tadania i el primer pis, on es con
servara el patrimoni documental 
de la comarca. Ahir, la presidenta 
del Parlament, Laura Borras, va 
posar la primera pedra del tutur 
ediftci en un acte que també ha 
comptat amb bona part deis al
caldes de la comarca. Les Garri
gues, juntament amb I'Aita Riba
gor~a, són les úniques comarques 
que encara no disposen d'un ar
xiu comarcal propi. 

Borras diu que 
el control al 
Govern es fara 
a través de les 
comissions 

La presidenta del Parlament, 
Laura Borras, va afirmar que "és 
un goig" poder posar la primera 
pedra a un edifici que ha estat 
llargament reivindicat a la comar
ca. 1 més, va ategir, ter-ho dos di
es després de la commemoració 
de la proclamació de la República 
Catalana per part del president 
Francesc Macia, ftll de les Bor
ges Blanques, i a l'espai que an
teriorment ocupava la caserna de 

FOTO: ACN/ La presidenta del Parlament, Laura Borras, amb la primera pedra de l'arxiu comarcal de les Garrigues 

La presidenta del Parlament, 
Laura Borras, va explicar ahir 
des de les Borges Blanques 
que el control al Govern esta
ra a través de les comissions 
parlamentaries mentre no 
s'investeixi un president i es 
constitueixi un nou Govern. 
En aquest sentit, Borras va in
dicar que parlara amb tots els 
grups polítics en la Junta de 
Portaveus del dimarts per ta! 
que aquestes comissions es 
comencin a posar en marxa. 
D'altra banda, la presidenta 
del Parlament deixa en mans 
deis diputats que Vox pugui 
tenir senador per designació 
autonómica. 

la Guardia Civil de la capital gar
riguenca. "És un doble moment 
de justicia poetica", va expres
sar. També es va mostrar satiste
ta que la seva teina al capdavant 
del Departament de Cultura hagi 

Normalitat al servei de tren 
entre Balaguer i la Pobla 
després de 1' esllavissada 
El servei de tren entre Balaguer i 
la Pobla de Segur es va restablir 
ahir amb tota normalitat després 
d'estar tancat des del12 de mar~ 
per una esllavissada. Des de lla· 
vors, els passatgers feien el tra
jecte en tren des de lleida a Ba
laguer i el completaven ftns a la 
Pobla en autobús. La via, pero, es 
va poder obrir totalment aques
ta setmana després de ter les 
últimes comprovacions del tram 

afectat, la qual cosa va permetre 
iniciar amb normalitat els trajee
tes turístics del Tren deis llacs en
tre Lleida i la Pobla. 

Els treballs per a recuperar la 
circulació van consistir en una 
inspecció inicial per part d'FGC i 
de l'lnstitut Cartografíe i Geológic 
de Catalunya (ICGC) per poder ter 
les tasques previes que garantis
sin la seguretat en la zona d'actu
ació. Posteriorment es va prote-

"culminat", finalment, ambla ma
terialització del projecte. 

Perla seva banda, !'alcalde de 
les Borges Blanques, Enrie Mir, va 
indicar que amb I'Arxiu Comarcal 
la comarca recuperara "molt pa-

gir el tren per poder treballar al 
vessant sense malmetre'l mentre 
es feia l'estabilització de la paret, 
primer a cota 100 i posteriorment 
a cota 20. 

Un cop estabilitzada la vessant 
es va procedir a la retirada del 
material del despreniment al vol
tant del tren i seguidament es va 
poder encarrilar i retirar la unitat, 
per mitjans propis d'FGC, i es va 
encaminar cap a Pla de Vilanove
ta per a ter la inspecció del tren i 
la seva reparació. Pel que fa a la 
unitat de tren, es va procedir a 
l'avaluació deis danys i a la definí
ció del procés de reparació, amb 
una primera inspecció. 

trimoni documental que ara esta 
escampat pels pobles" i que, aixó, 
permetra "encarar millar el tutur 
amb un coneixement més precís 
del que és la historia ancestral" 
de les Garrigues. La construcció 

de l'arxiu era una reivindicació 
histórica de les Garrigues. Les 
obres tenen un cost de 2.416.968 
euros, aportats pel Departament 
de Cultura, i la previsió és que 
sigui una real itat durant el 2022. 

FOTO: FGC/ El despreniment va tenir lloc el passat 12 de mar~ 
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Sanejament 
. de la fa<;ana 
d'un edifici 
de Balaguer 
Els Bombers de la Generalitat 
van realitzar añir un saneja
ment de fa~ana en un edifici 
del carrer Urgell de Balaguer. 
Pel que fa als fets, a les 13.29 
hores l'ajuntament de la capi
tal de la Noguera va informar 
a emergemcies que del citat 
immoble havia caigut part de 
l'arrebossat a la vía pública i es 
van despla~ar dues dotacions. 

Els Bombers apaguen 
incendis de canyes a 
Mollerussa i Bellpuig 

Un .incendi va cremar ah ir una 
superficie de 200 metres qua
drats de canyes a Mollerussa. Els 
serveis d'emergencies van ser 
alertats a les 13.58 hores que 
s'estava duent a terme una cre
ma controlada i que les flames 
s'havien escampat. A més, els 
Bombers també es van despla
~ar"a les 18.43 hores al quilome
tre 498 de I'A-2, a Bellpuig, per 
un altre foc on van cremar 100 
metres quadrats de canyes. 

Inauguren dema un mural en homenatge a 
les Dones Treballadores del Palau d'Anglesola 
El mural en homenatge a les Dones Treballadores del Palau d'Angle
sola s'inaugurara dema. La pintada, rea litzada per !'artista Peon Prisa
mata, ha comptat ambla col·laboració de l'alumnat de l'escola Arnau 
Berenguer i deis vei"ns i vei"nes que han volgut realitzar la seva pinze
llada feminista a la paret de 120 metres quadrats. 

Un tractor arrenca diversos cables de la 
llum al correr Ravaleta de Sant Ramon 
Un tractor va arrencar ahir diversos cables de la llum que hi havia 
al carrer Ravaleta de la localitat de Sant Ramon. En aquest sentit, 
els serveis d'emergencies van ser informats de la situació a les 17.11 
hores i fins allloc es van despla~ar efectius deis Bombers de la Gene
ralitat i tecnics de la companyia de la llum. 

Rescaten ferit un borne de 
94 anys de !'interior d'un 
séquia a la Sen ti u de Sió 
Els Bombers van rescatar ahir 
un home de 94 anys que havia 
caigut a !'interior d'una séquia 
d'aproximadament un metre de 
profunditat a la Sentiu de Sió. 
Segons van informar fonts del 
cos, emergencies va ser aler
tada a les 16.00 hores que una 
persona es trobava en una sé
quía prop de carretera que va de 

Balaguer a la Sentiu de Sió. Fins 
al lloc es van despla~ar diverses 
-dotacions, els Mossos i el SEM. 
Va resultar ferit menys greu, 
amb un cap al cap i policontu
sions, i va ser traslladat a I'Arnau 
de Vilanova. D'a ltra banda, els 
Bombers van rescatar un excur
sionista al Coll de la Gelada, a Vi
laller, que no podía avan~ar. 

Balaguer programa 30 
activitats paral·leles a 
la Fira Q que enguany 
seró en format virtual 
Algunes novetats seran un concurs de 
cuina infantil o un 'showroom' de moda 
Balaguer 
REDACCIÓ 

El proper cap de setmana arren
cara una nova edició de Fira Q en 
format digital. Només caldra fer 
un clic pe~ estar dins la Fira en 
qualsevol dispositiu mobil, tablet 
u ordinador. Per tal de veure els 
120 expositors que la configuren, 
els seus vídeos de presentació 
i les seves ofertes i promocions 
caldra entrar al web www.jíraq. 
cat. Paral·lelament, i seguint l'es
sencia de Fira Q que la fa dife
rent, durant els dos dies del cap 
de setmana s'han programat més 
de 30 activitats deis diferents sec
tors presents a Fira Q s'aniran de
senvolupant en diferents franges 
horaries i despres quedaran pen
jades al web per tal de poder-les 
visionar durant tota la setmana, 
és a dir, des del 24 d'abril fins 1'1 
de maig. 

Cal destacar, entre la progra
mació, el primer Concurs de cuí
na infanti l condu"it per dos joves 
balaguerins, en Jan Molins i Vidal 
i en Jordi Molins Vídal, experts en 
el món culinarí. Una altra activitat 
nova sera la mostra Moda 25600 
BLG, un showroom amb diferent 
comer~os de la ciutat que ens 
mostraran les darreres tendenci
es en moda. 

FOTO: Aj. Tremp / lmatge d'arxiu d'una edició anterior de la Fira 

Tremp preven uns ''tastets 
de fira'' pel 8 i 9 de maig 
L'Ajuntament de Tremp apos
ta per mantenir un programa 
d'activitats al voltant del cap de 
setmana del 8 i 9 de maíg, da
tes en que se celebraría la Fi ra 
Pal lars Terra de Corder . La tira 
es programa amb una edició 
especial i adaptada a la realitat 
sanitaria. Es tractara de petites 
accions que ajudin a manten ir i 

refor~ar la vitalitat d'aquest es
deveniment, al hora que servei
xin de revulsiu pera !'economía 
local. Les activitats s'iniciaran 
durant la setmana abans amb 
els aparadors agermanats, una 
acció en la que el comer~ acolli
ra als seus aparadors una mos
t ra de productes agroalimenta
ris i d'artesania. 

Dissabte 
24 d'abril 

20.30 h 

La cabra, o 
qui és Sylvia 
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