
12 comarques Segre 
Dijous, 2 de setembre del 2021

Dissabte 4
10.00-14.00 Inauguració 
oficial. Canvi lliure continu. 
activitats complementàries 
i animació infantil i juvenil.

Presentació oficial. Venda 
del segell commemoratiu 
del tercer any de la  
font de Fonz a la  
planta superior.

Inauguració de les 
exposicions. El tebeo 
femenino en el siglo XX, 
de Carlos Faro; Gomas 
de borrar, de telma isaiz 
Royo; adhesius: Ríos Vivos 
Pueblos Vivos, de Chorche 
Paniello; Parches de 
Agentes de protección de 
la naturaleza, de Damián 
Moreno.

17.00-20.00 Canvi lliure 
continu. Entrega de 
peces commemoratives 
(sobre sucre, placa cava, 
marcapàgines, calendari, 
pin). a l’oficina de la planta 
superior.

X Trobada internacional 
de Col·leccionistes de Pins, 
amb pin commemoratiu 
per als assistents.

Convocatòria de 
calendaris de butxaca, 
objectes cervesers, 

adhesius, pin, kinder, 
cartes, targetes 
telefòniques i altres 
objectes. 

DiuMenge 5
10.00-14.00 Canvi lliure 
continu.

XVII i XVII Trobada de 
Col·leccionistes de Plaques 
de cava, amb entrega de 
plaques commemoratives i 
venda de botella.

XVII i XVIII Trobada 
de Col·leccionistes de 
Marcapàgines, amb 
entrega de marcapàgines 
commemoratiu.

XVII-XVIII Replega
Montsó

La passió pel col·leccionisme ocupa 
Montsó el cap de setmana

Col·leccionistes d’arreu del 
país es donen cita aquest 
cap de setmana a Montsó, 

convocats per la XVII- XVIII 
Replega. Suspesa l’any passat a 
causa de la pandèmia, dissabte 
i diumenge torna a escena, si bé 
apostant per un espai amb més 
ventilació. Per aquest motiu, es-
trena nova ubicació al pàrquing 
de l’avinguda Corts d’Aragó, on 
es desplegaran més de 30 llocs 
especialitzats i hi assistiran 
40 associacions de Catalunya, 
Madrid, País Basc, Andalusia 
o Aragó.

En aquesta edició, els visitants 
poden aconseguir nous exem-
plars de col·leccions ja clàssics, 
com els sobres de sucre. Aquest 
any figuren escriptors i dinamit-
zadors del territori com Jorge 
Ballarín, Pilar Benítez i Chabier 
de Jaime. O si ho prefereixen, 
poden optar per les plaques de 
cava, dedicades a il·lustres ara-
gonesos com Lola Giménez Ban-
zo, Carlos G. Esteban i Joaquín 
Ruiz Gaspar.

Activitats com la X Trobada 
de Col·leccionistes de Pins, qua-
tre exposicions o, com a nove-
tat, uns tallers infantils, reforcen 
l’atractiu de la fira.

La fira canvia de seu.

Queixes en un poble de 
l’Urgell per 2 cases okupades
La Guàrdia d’Urgell, de poc més de 100 habitants || Els veïns 
denuncien sorolls i es declaren “impotents” i “molestos”

munICIPIs habITaTgE

Laia pedróS
❘ toRnabous ❘ Veïns de la Guàrdia 
d’Urgell, un nucli de Tornabous 
de poc més de cent habitants, 
es declaren “impotents” i “mo-
lestos” després que diverses 
famílies d’ètnia gitana proce-
dents de la Fuliola hagin oku-
pat de forma il·legal dos habi-
tatges del poble. Es tracta de 
dos cases adossades al carrer 
Major que són propietat d’una 
entitat bancària i que estaven 
buides.

Veïns de la localitat van ex-
plicar que l’okupació va tenir 
lloc dilluns. “Van arribar a les 
cases, van entrar en tres i rà-
pidament van estendre mantes 
a les finestres. Vam trucar als 
Mossos d’Esquadra i uns agents 
es van personar al lloc però no 
van poder fer res, ja que les fa-
mílies okupes van al·legar que 
portaven temps aquí. Només 
van poder desallotjar un dels 
tres habitatges perquè va saltar 
l’alarma”, van relatar.

Els veïns, que van dir que els 

okupes també van punxar el 
subministrament elèctric, te-
men que la seua arribada al po-
ble generi problemes veïnals, 
atès que “a la nit venen fins 
aquí molts cotxes i fan soroll”. 
“Són vehicles de gamma alta 
i això és una cosa que no ens 
quadra que tinguin la neces-

sitat d’okupar un habitatge”, 
van afegir. 

Per la seua part, l’alcalde 
de Tornabous, David Vilaró 
(CUP), va dir que “per a nosal-
tres és impensable que hi hagi 
cases buides però en aquest cas 
hi ha por pel tema de la convi-
vència amb els veïns”.

laia PeDRós

Les cases adossades que han estat okupades a la guàrdia d’Urgell.

La Seu crea un itinerari amb espècies de papallones
❘ la seu ❘ La Seu ha senyalitzat un itinerari de papallones al 
Pla de les Forques per oferir un recurs pedagògic i turístic a 
veïns i turistes. La proposta s’emmarca en el projecte La Seu 
Naturalment, segueix el camí que unia la Seu i Calbinyà, 
té 1 km, posa en relleu la importància de les papallones i hi 
són representades diverses espècies.

Demanen al Govern posicionar-se sobre línies de llum
❘ lleiDa ❘ Unió de Pagesos (UP) ha demanat una reunió amb 
el departament d’Acció Climàtica per demanar-li que es 
posicioni sobre els projectes per a noves línies de molt alta 
tensió previstes entre Aragó i Catalunya, una de les quals 
projectada al Pallars Jussà (vegeu SEGRE de dimarts passat).

Taller per afavorir la memòria a Alcarràs
❘ alCaRRàs ❘ Alcarràs i l’entitat Afalca oferiran aquesta tar-
dor un taller d’estimulació de la memòria. La inscripció es 
pot formalitzar a través dels Serveis Socials o al centre Lo 
Casino. L’objectiu és treballar la concentració, l’atenció, el 
càlcul, la memòria i ajudar a retardar la disminució de les 
capacitats de memòria vinculades a l’edat.

Solsona contractarà tres tècnics durant sis mesos
❘ solsona ❘ L’ajuntament de Solsona busca tècnics d’Educació, 
Transparència, Cultura i Habitatge per a un període de sis 
mesos. El SOC ha atorgat al consistori una subvenció per a 
la contractació a jornada completa de tres tècnics en pràcti-
ques a través del programa de Garantia Juvenil. L’oferta es 
dirigeix a majors de 30 anys amb titulació.

El grup Alba crea una guia de comunicació inclusiva
❘ tàRRega ❘ El grup Alba de Tàrrega ha elaborat una guia de 
comunicació inclusiva, que conté recursos per a l’ús del llen-
guatge quant a diferents categories i àmbits com el gènere, 
la raça, la discapacitat i la salut mental.
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