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ALFARRÀS. L’Ajuntament Alfarràs torna a demanar a l’ICF que tapïi els accessos de l’antiga fàbrica
de Mitasa. L’alcalde, Kleber Esteve, vol evitar que
hi puguin entrar persones, segons ‘Ràdio Lleida’.

ACTEL. Els conreus de préssec de Ponent obtindran
una reducció d’un 15% en la prima de gelada i
quallada. És una de les dades que es donaran en la
Jornada Anual de la Central d’Assegurances.

D’INFORMÀTICA

L’EQUIP DE GOVERN HO NEGA

Cursos de franc a Guissona
REDACCIÓ
GUISSONA

L’Ajuntament de Guissona,
en col·laboració amb la botiga d’informàtica La Formiga,
inicia el 2013 oferint cursos
d’informàtica gratuïts, que
s’impartiran al llarg de tot
l’any. L’Ajuntament ha ad-

MONTGAI. Va celebrar la passada setmana la primera Setmana Cultural amb una quinzena d’activitats. L’organització valora com tot un èxit aquesta
primera edició de les jornades culturals.

quirit 10 ordinadors portàtils,
que estaran a disposició de
l’equip de formadors de La
Formiga per fer cursos en diferents espais de la vila. Amb
aquesta mesura el consistori
pretén fer front a l’elevada
demanda de cursos d’informàtica a Guissona.

URBANISME I PAISATGE
AJUNTAMENT D’ALMACELLES

Crítiques als comptes
del 2013 a Albatàrrec
El PP reclama explicar per què la partida de personal laboral
fix creix quan la plantilla té menys gent i amb sous congelats
REDACCIÓ
ALBATÀRREC

El grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament
d’Albatàrrec exigeix a l’equip
de govern que clariﬁqui les
presumptes irregularitats que
conté el pressupost per a l’any
2013. El regidor popular, Mariano Biela, demana saber com
és possible que la partida des-

TURISME

Les Borges es
promociona a
Sant Pol de Mar
REDACCIÓ
LES BORGES BLANQUES

Almacelles poda els xiprers
de la carretera d’Alfarràs
Amb la idea de millorar l’entorn del Tossal de les Santes Creus
d’Almacelles i d’una de l’entrada al municipi per la carretera
d’Alfarràs, l’Ajuntament ha endegat els treballs de poda dels
xipresos que emmarcaven el mur de contenció.

Una delegació de l’Ajuntament
de les Borges Blanques es va
desplaçar el passat cap de setmana a la Fira de Sant Pau de
Sant Pol de Mar, on va disposar
d’una carpa cedida pel consistori barceloní per a promocionar, entre d’altres, l’Espai Macià, o els atractius de la zona.

DOS DETINGUTS

tinada a personal laboral ﬁx
hagi registrat un increment,
quan compta amb una persona
menys en plantilla i els sous estan congelats per llei.
Aquesta anomalia, explica
el regidor del PP, ja es detecta
al pressupost de 2012, quan
la partida es va incrementar a
340.000 euros, quan paradoxalment es comptava amb una

persona menys que al 2011,
amb un pressupost, curiosament més baix, de 318.879 euros. Biela demana que per al
2013, la partida es rebaixi a
318.000 euros.
Per la seva banda, l’equip de
govern nega aquest increment
i sosté que s’ha mantingut en
318.879 euros, igual que en
l’any 2012.

SEGARRA-GARRIGUES

Reunió per concentrar
les parcel∙les de Tàrrega
REDACCIÓ
TÀRREGA

El director general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, Miquel
Molins, va aﬁrmar diumenge
a Tàrrega que en relació al Canal Segarra-Garrigues cal un
canvi de mentalitat per part
del regant, quant a entendre
que no tot es basa en el preu

de l’aigua i que cal acceptar
la necessitat d’aquest nou
reg. Segons avançava ahir
Ràdio Tàrrega, en relació a la
concentració parcel·lària del
Canal Segarra-Garrigues al
municipi, procés que es troba
aturat, Molins va aﬁrmar que
s’asseuran properament amb
l’ajuntament, sindicats i regants per desencallar-lo.

MOBILITZACIONS

Robatoris en naus agrícoles
REDACCIÓ
BELLVÍS

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dĳous una dona de 29
anys veïna de Bellvís i divendres un home de 45 anys sense
domicili conegut, tots dos de
nacionalitat espanyola, com a
presumptes autors de dos ro-

batoris en ﬁnques agrícoles del
Segrià.
Els fets van tenir lloc al novembre. En tots dos casos, els
detinguts van forçar les portes
d’accés i es van endur un motocultor, talla-rajoles, una radial
i diverses eines agrícoles més,
valorat tot en uns 1.800 euros.

Els detinguts també serien
els autors d’un furt a Bellvís,
on una veïna va denunciar que
li havien robat una motosserra,
una radial i un GPS del seu garatge.
Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs després de
declarar.

Imatge d’una de les xerrades que es van fer el cap de setmana

‘ENS ESCRIVIM’

Pla intergeneracional a la Seu L’oposició al ‘fracking’
REDACCIÓ
LA SEU D’URGELL

La Regidoria de Gent Gran
de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, juntament amb el Pla
Educatiu d’Entorn i els Serveis
Educatius Alt Urgell-Cerdanya
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ende-

garan aquest febrer el projecte
Ens escrivim, activitat intergeneracional que protagonitzaran
10 persones grans i 10 alumnes
de la Unitat d’Escolarització
Compartida (URC).
La Regidora de Gent Gran,
Montserrat Bonet, ha explicat
que els objectius de l’activitat

són afavorir la comunicació entre els avis i els alumnes, tot establint una comunicació entre
ells i poder conèixer les seves
respectives realitats. D’aquesta
manera, afegeix Bonet, s’augmenta l’autoestima de les persones grans i es promou la solidaritat entre generacions”.

s’estén per tot Ponent
REDACCIÓ
TORREFETA / SOLSONA

La Plataforma Aturem el
Fracking va celebrar durant
el cap de setmana un seguit
de xerrades simultànies donant a conèixer l’amenaça que
sobre el país planteja la frac-

tura hidràulica. Se’n van fer a
Bellpuig i Solsona i van aplegar unes 150 persones.
D’altra banda, el darrer ple
de l’Ajuntament de Torrefeta i
Florejacs va aprovar per unanimitat declarar-se municipi
lliure de fracking.

