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Indignació a la Granja per la
tala d’arbres a l’entrada del poble

Després de més de mig segle al peu de la carretera, treballs de manteniment viari de la
Generalitat els eliminen || L’ajuntament exigeix plantar-ne d’altres per substituir-los
r.r.

❘ lleida ❘ La desaparició dels arbres a l’entrada del municipi de
la Granja d’Escarp ha provocat
indignació entre els veïns i veïnes i l’ajuntament. Després de
més de mig segle al peu de la
carretera, operaris els van talar el 21 de gener passat, en el
marc de treballs de conservació
d’aquesta via propietat de la Generalitat de Catalunya. L’ajuntament ha exigit explicacions al
Govern per aquesta actuació i
li ha reclamat que planti nous
exemplars per substituir els que
ha eliminat.
“Han talat uns arbres majestuosos que formaven part d’un
lloc de referència i de la memòria històrica de molts veïns
i veïnes de la Granja d’Escarp
des de feia molts anys”, lamenta
l’alcalde, Manel Solé (PDeCAT),
en una carta al responsable dels
serveis territorials de Carreteres de la Generalitat a Lleida,
José Luis Lacruz. En aquesta
missiva, es queixa del fet que
no s’informés el consistori i demana “en la mesura possible,
replantar la zona per tornar a
fer-la acollidora ambientalment
i paisatgísticament”, per “tornar
a embellir l’entrada del nostre
municipi”.
Els arbres havien estat durant
dècades un lloc on citar-se, en
el qual buscar ombra durant un
passeig i la referència de fins

on les famílies permetien als
nens i nenes petits allunyar-se
sols del poble. Alguns estaven
deteriorats i, a mig quilòmetre
d’aquesta zona, la caiguda de
branques d’altres arbres sobre la
carretera havia obligat els Bombers a intervenir per retirar-les
en dos ocasions. Tanmateix, el
consistori considera desproporcionat el fet de suprimir tots els
arbres de la zona per evitar nous
incidents.
A més d’indignació, la tala ha
despertat suspicàcia entre veïns
de la Granja. Els arbres eren en
terrenys pròxims al traçat de

referència del poble

Els arbres eren un lloc on
citar-se, passejar o el límit
de fins on nens i nenes
podien allunyar-se
la línia de molt alta tensió de
400 kV que el grup Forestalia
projecta per portar a Barcelona
energia procedent de centrals
solars i eòliques de l’Aragó. Malgrat que el projecte és encara
lluny d’estar aprovat, l’ajuntament ha demanat a Carreteres
de la Generalitat “la certesa que
la seua actuació no té res a veure amb la línia que Forestalia
projecta en el nostre terme” i
contra la qual han al·legat.

Junts obté opinions
per millorar Mollerussa
❘ mollerussa ❘ Junts per Mollerussa, amb Romy Balagué
i Raúl Aguilar com a coordinadors locals, han iniciat
visites a diferents punts de
Mollerussa per obtenir opinions sobre la ciutat i com
millorar-la, a poc més d’un
any per a les eleccions locals.
Ahir es van instal·lar a l’avinguda del Canal i van rebre
peticions veïnals de més neteja i una cura més gran dels
espais públics, informa Joan
Gómez.

Més premis del Jussà
a joves emprenedors
❘ tremp ❘ El consell del Pallars
Jussà ha convocat la 19a edició del premi Jove Emprenedor, que aquest any dobla la
seua dotació. Al primer premi de 1.500 euros se sumarà
un segon de 1.000 euros i un
tercer de 500.
Els arbres al peu de la carretera abans de la tala.

Demanen més protecció
per a la Pallaresa
❘ lleida ❘ En Comú Podem demana al ministeri de Transició Ecològica que declari
reserva natural fluvial la
capçalera del riu Noguera
Pallaresa i implementi més
mesures de control de captació d’aigües en diversos cursos del Pirineu català.

Obtenen propostes
de veïns a Vall de Cardós

El mateix tram ara, ja sense els arbres.

❘ lleida ❘ Els veïns i veïnes de
Vall de Cardós podran formular i votar propostes perquè l’ajuntament hi inverteixi un màxim de 1.500 euros
aquest any.

comerç promoció

Mercats de
rebaixes
a Balaguer
i Mollerussa

paeria balaguer

joan gómez

El de la Noguera
canvia d’ubicació
Joan gómez

❘ balaguer i mollerussa ❘ Les capitals de la Noguera i el Pla van
celebrar ahir els seus mercats
de rebaixes, que van rebre un
nombrosa assistència de públic. L’Associació de Comerciants de Balaguer va organitzar la 28a edició del Mercat de
les Rebaixes, que va coincidir
amb el mercat setmanal. Tal
com en l’edició d’estiu de l’any
passat 2021, la ubicació és diferent de l’habitual a causa de la
pandèmia.
El Mercat de les Rebaixes se
celebrava, normalment, a la
part alta del passeig de l’Estació, però en aquesta ocasió s’ha
ubicat una altra vegada entre

La nova ubicació del Mercat de les Rebaixes de Balaguer.

el pont Nou i la plaça del Morter amb la finalitat de complir
les mesures de seguretat per la
Covid i facilitar espai per mantenir la distància entre parades i
clients. Un altre dels canvis destacats per donar un valor afegit
al mercat setmanal és la celebració el dissabte, que ha comportat una afluència de públic

més gran. Hi han participat una
vintena de parades amb descomptes en roba, complements,
calçat i articles esportius i de la
llar. Totes les parades eren de
l’Associació de Comerciants de
Balaguer ACB 2021, en el marc
d’una iniciativa que té com a finalitat impulsar el comerç de
proximitat. El pròxim dia 9 se

El mercat de Mollerussa va omplir els carrers del centre de la capital.

celebrarà el Mercat de la Ganga
al centre històric.
Per una altra banda, desenes
de veïns de Mollerussa i del Pla
d’Urgell van comprar productes
d’ocasió al Mercat de Rebaixes
d’Hivern que va organitzar l’associació Mollerussa Comercial.
Durant tot el matí, una trentena
de parades van vendre roba, cal-

çat i complements, entre altres
articles,al centre de la ciutat, a
les places Major, Manuel Bertrand així com als carrers Vilaclosa i Jacint Verdaguer.
L’associació de comerciants
va posar, d’aquesta manera, en
marxa una iniciativa per dinamitzar el comerç a la capital del
Pla d’Urgell.
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Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

institucions educació

c.c.a.r.

La impressora 3D que el consell usa per a finalitats educatives.

Nova campanya de promoció
turística comarcal a la primavera
n El consell posarà en marxa
aquesta primavera una campanya de promoció turística
que consistirà a crear una
marca local i un eslògan que
acompanyi totes les activitats
planificades i que incidirà en
la garantia de qualitat i seguretat. Fins ara la comarca no
disposa de cap logotip que
la identifiqui com a destinació turística i promocioni els
tres municipis (la Vall de Boí,
Vilaller i el Pont de Suert).
Altres novetats que es duran
a terme és l’edició de vídeos,
la creació d’aplicacions i el
reforç de les campanyes exteriors que ja fan Ferrocarrils

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

El pressupost de Tremp
serà de 5,9 milions a
l’espera de sumar ajuts

L’han utilitzat en projectes com recrear una pròtesi de mà
❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça ha posat una
impressora 3D, un dron i material per a tallers de robòtica
a disposició dels escolars de la
comarca amb finalitats educatives. A través del Punt TIC
ofereix aquests instruments,
adquirits gràcies ajuts de la
conselleria de Polítiques Digitals i Territori i que ja usen
els estudiants.
Un exemple és una alumna
de l’INS El Pont de Suert, el
treball d’investigació de la qual
es basa en el disseny i la recreació mitjançant impressió en
tres dimensions d’una pròtesi
de mà per entendre les realitat
de les persones que les utilitzen. Unes altres dos alumnes
del centre també han sol·licitat
utilitzar el Punt TIC per a un
experiment. Consisteix en un
petit contenidor amb dispositius per a la presa de dades que
serà llançat a l’espai mitjançant un coet. Aquest projecte
s’emmarca en un concurs en
què participen diversos centres
educatius.
La presidenta del consell
comarcal, Maria José Erta,
va afirmar que “és gratificant
veure els alumnes utilitzant
aquestes eines, totalment gratuïtes, per incentivar el seu esperit creatiu i que atansen la
tecnologia a l’entorn educatiu”.
El Punt TIC es va inaugurar el
2020 i ja s’hi han dut a terme
tallers de disseny i impressió,
robòtica, pilotatge de drons i
edició de vídeos digitals. La
seua oferta abans se centrava en tallers i ara s’obre als
estudiants.

19

ple municipal

Una impressora 3D, en mans
dels escolars de l’Alta Ribagorça
m. molina

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

de la Generalitat i l’empresa
de transports Alsa.

Noves problemàtiques
D’altra banda, els Serveis
Socials del consell estan elaborant un pla de treball per
incidir en problemàtiques
com la salut mental, l’alimentació saludable, l’estalvi energètic i l’educació financés, de
cara a fer parar l’atenció en
aquestes matèries a la ciutadania. Segons Erta, “en l’actualitat i arran de la Covid,
hi ha noves problemàtiques
que requereixen un nou enfocament dels professionals
de l’organisme”.

r.r.

❘ lleida ❘ El ple de Tremp votarà demà el pressupost municipal per al 2022, que ascendeix a 5,9 milions. Tanmateix, l’equip de govern d’ERC
i JxCat esperen veure incrementat el capítol d’inversions
al llarg de l’any, amb subvencions sol·licitades a la Generalitat i amb aportacions de la
UE per a projectes que opten
a fons Next Generation.
L’any passat, el consistori va aprovar un pressupost
similar al que es debatrà en
el ple, però finalment va
executar obres per valor
d’un milió d’euros per sobre
de les previsions, a l’anar
incorporant ajuts d’altres
administracions.
“No incloem a les nostres
previsions cap ajuda fins
que no hi hagi una resolució
oficial que ens l’atorgui”, va

explicar l’alcaldessa, Pilar
Cases (ERC).
D’altra banda, el ple debatrà un canvi als estatuts del
consorci per a la gestió de
l’aigua en el qual participa
al costat d’altres municipis.

l’any passat

Va executar més
d’un milió d’euros en
inversions no previstes
en el pressupost inicial
La modificació pretén regularitzar aquest organisme després de sentències judicials
en contra. En un altre ordre,
el consistori formalitzarà la
cessió temporal al consell
d’un pis municipal que des
de finals de l’any passat acull
una família desnonada.

municipis actuacions

Rialp talla un dels accessos a
Escàs per reparar la carretera
❘ rialp ❘ L’ajuntament de Rialp tallarà demà dilluns una
de les carreteres que porten
al nucli d’Escàs i en què invertirà més de 20.000 euros
per reparar clots, consolidar
murs i millorar el ferm. Així
ho va explicar l’alcalde, Gerard Sabarich. Està previst
que els treballs durin, a tot
estirar, una setmana, encara que els veïns tenen rutes
alternatives per arribar a la

localitat. Sabarich va indicar que l’ajuntament anirà
reparant progressivament
els desperfectes a la xarxa
viària local.
També a Escàs està previst
emprendre millores al dipòsit
d’aigua potable per evitar que
baixi tèrbola.
D’altra banda, al nucli de
Caregue s’han invertit uns
altres 15.000 € per consolidar
l’escullera del cementiri.

