10 COMARQUES

DILLUNS 3 DE DESEMBRE DE 2012

LA GENERALITAT AVALA L’ANUL∙LACIÓ D’UN ACORD

CURSA DE LA DONA
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Tarraco Eòlica ha de
pagar més de 2 milions
d’euros a la Granadella
L’Ajuntament preveu destinar aquests ingressos a un projecte
destinat a crear nous llocs de treball fomentant l’oliturisme
REDACCIÓ
LA GRANADELLA

La comissió jurídica assessora de la Generalitat ha avalat
l’anul·lació del conveni entre
l’Ajuntament de la Granadella
i l’empresa Tarraco Eòlica pel
qual es fixava una compensació
de l’1% del cost de la construcció dels parcs eòlics del municipi. L’actual equip de govern va
suspendre l’acord i ara, amb la

La mesura podria establir
un precedent per a altres municipis.
L’Ajuntament de la Granadella preveu destinar aquests
nous ingressos al projecte Oleoturisme i economia del coneixement dedicat a crear llocs de
treball a la zona amb noves empreses destinades a la promoció turística basada en el sector
de l’oli.

ratificació per part del Govern,
podrà aplicar les compensacions del 4% que fixa l’impost
sobre construccions.
Això significa que Tarraco Eòlica haurà de pagar els
2.270.000 euros a l’Ajuntament
en el termini de 8 dies. A més,
l’empresa haurà d’assumir
l’augment de taxes per quilovat
instal·lat fins als 300.000 euros
anuals.

ÉS OBRA D’ALBERT FITÓ

Llibre del patrimoni popular de Tàrrega
REDACCIÓ
TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega publica aquesta setmana el pri-

TEMPERATURES

Tercera nit
seguida de
fortes glaçades
a l’interior de
Catalunya
ACN
LLEIDA

El fred s’ha instal·lat amb força
a Catalunya, sobretot al Pirineu
i les comarques de l’interior on
ahir es va registrar la tercera
nit consecutiva de glaçades
fortes. Els termòmetres es van
tornar a moure entre els -5ºC i
els -9ºC al Prepirineu, Ponent,
la Catalunya Central i interior
de les comarques de Girona.
Segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC), destaquen
els -9,2ºC de Vielha, els -8,3ºC
de Sant Pau de Segúries, els 7,5ºC d’Oliola, els -6,5º de Vic,
els -6,4ºC de Raïmat, els -5,4ºC
de Mollerussa o els -5ºC de
Fornells de la Selva.
Paral·lelament, el Servei
Meteorològic de Catalunya ha
emès un avís per risc de nevades en les properes 24 hores
que poden acumular més de 20
centímetres per sobre dels 1.200
metres al Pirineu Occidental
(Val d’Aran, Alta Ribagorça i
Pallars Sobirà).

temps. El volum du per títol La
Festa Major de Tàrrega: Història,
entremesos i elements folklòrics i
el seu autor és Albert Fitó.

mer llibre que detallarà tots
els exponents del patrimoni
folklòric de la ciutat així com
la seva evolució al llarg del

Algunes de les participants en aquesta prova

600 dones corren contra
la violència de gènere
REDACCIÓ
BALAGUER

600 dones van prendre part
ahir al matí en la primera
Cursa de la Dona de Balaguer,
una prova que va servir per
commemorar el Dia Internacional de la Violència contra les
Dones. Les participants van
cobrir amb una hora aproximadament el recorregut de 5
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

NETEJA

A BELLVEÍ

Recullen 850
de brossa del
Parc de la Serra

Xerrada sobre
sexualitat en
l’edat madura

REDACCIÓ
MOLLERUSSA

Un centenar de persones
van participar ahir a la
primera operació neteja d’un entorn natural
del Pla, que va tenir lloc
al Parc de la Serra de
Mollerussa. Es van recollir 850 quilos de brossa,
especialment envasos.

quilòmetres, ja sigui corrent o
caminant, i amb moltes ganes
i bon humor.
El caràcter intergeneracional i popular de la prova va
fer que moltes participants
correguessin amb família i
amb grups d’amigues. Abans
de donar el tret de sortida l’atleta balaguerina Carmen Millán va llegir un manifest.

REDACCIÓ
BELLVEÍ

Un centenar de persones van participar ahir en aquesta iniciativa

ENCAREN LA TEMPORADA AMB OPTIMISME

ACTIVITATS

Les estacions d’esquí volen
recuperar la Setmana Blanca
ACN
NAUT ARAN

L’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de
Muntanya preveu una bona
temporada -després que la
darrera fos nefasta-, tant pel
que fa al nombre d’esquiadors com per l’estat de la neu,
agafant com a referència els
primers dies d’obertura de les
estacions de la Masella, la Molina o Baqueira Beret.

En declaracions a l’espai
L’entrevista de Catalunya Informació, el director de l’entitat,
Joaquim Alsina, va instar les
administracions a recuperar
l’anomenada Setmana Blanca, que considera “decisiva”
perquè les estacions puguin
arrodonir la temporada. A la
vegada, lamenta que es confongui aquesta activitat amb
una “setmana de vacances pagades”.

Una vintena de veïns de
Bellveí i d’altres nuclis de
Torrefeta i Florejacs van participar dissabte en la xerrada Sexualitat i maduresa, a
càrrec del doctor Pere Font,
psicòleg i director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat
i la Parella.

Joaquim Alsina va recalcar
en la conversa radiofònica de
Catalunya Informació que és
una “molt bona notícia” que ja
hi hagi tres estacions obertes
des d’aquest cap de setmana.
Pel que fa al Pont de la Puríssima, Alsina està convençut
que “totes” les estacions estaran llestes i que “obriran bé”,
amb una mitjana de més del
50% de les instal·lacions en
marxa.

L’encesa dels
llums enceta el
Nadal a la Seu
REDACCIÓ
LA SEU D’URGELL

Els carrers i places de la
Seu d’Urgell van quedar
il·luminats pels llums de
Nadal després que aquest
cap de setmana se celebrés
una cercavila conduïda pels
Minairons i acompanyats
per la música del Grup de
Diables de l’Alt Urgell, acte
que va inaugurar la programació nadalenca de El Món
Màgic de les Muntanyes.

