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Subhasten 64.375 tones de 
fusta per 2,9 milions d'euros 

Almacelles amplia la flota de vehlcles de la brigada 

1 ALMACElLESI A lmacelles ha adquirit tres vehicles peral se u 
pare mobil, que es destinaran a la brigada d'obres i serveis. 
Es tracta d 'un petit cami6 idos furgonetes. Amb aquests 
nous vehicles, la flota passar:l a te ni r set automobils. L'ob
jectiu d'aquesta mesura és facilitar i ngilitzar els trcballs de 
despla~ament i transporl deis operaris i dotar de més eines 
a lgunes a rces que han incremental les necessitnts, com és 
el cns de la de jardincria. 

De 3.000 hectarees forestals de nou comarques del Pirineu 11 

r:explotació forestal crea 645 llocs de treball aquest any 
Nova edició de la setmana del turisme industrial 

1 LlEIOA 1 La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunra orgn
nitza la quarta se! mana delturisme industrial de 2 a l 10 
de novembre. Una de les activilnts del programa és el bus 
a cegues, una ruta sorpresa pcr di verses localitats. El 2 de 
novembre sortiril de Lleida la Ruta de 1'0/i i la Pedrn, i de 
Balaguer partira la Ruta de la Llum de Cataluuya. 

Milloren la carretera de Puigverd a Torregrossa 

1 UEIDA t La Diputació hn donnt llurn verda ni projccte actualit
zat de millora del ferm de lo carretera LV-7022, de Puigvcrd 
de Lleida a Torregrossa. Aquesta acluació compta amb un 
pressupost d'un mi lió d'euros. 

Un moment de la subhasta presidida perla consellera JordA a l'ajuntament de Montferrer. 

C. SANS 
1 MONTFERRER 1 CASTELLBÓI La con
selleria d'Agricultura va sub
bastar ah ir 64.375 tones de 
fusta per un valor de 2,9 mili
ons d'euros en " l'actc més im· 
porta ni peral sector forestal 
de Catalunya", segons la con
sellern d'Agricultura, Teresa 
Jorda, que va prcsid ir la jor
nada celebrada a l'ajuntamenl 
de Montferrer i Caste llbo. La 
fusta venuda és e l resulta! de 
la gcstió forestal de 3.000 hec
ta re es de hoscos públics. Jo r
da, que es va encarregar de la 
clausura de l'ncte, va destacar 
que es crearan fins a 645 !loes 
de treball, deis quals "150 són 
persones que treballann di
rectament al hose i la iodús
tr.ia de la fusta, mentre que les 
495 rcstants es beneficiaran de 
forma indirecta". 

Des de les 11 del m a tí i du
ranl més de dos hores es van 
subhastnr 52 lots de fusta entre 
23 empreses intercssades que 
van ser presents en l'acte. Els 
lots subhnstnts van ser de fusta 
procedent de nou comarques 
(Ah Urgell, Alta Ribagor<¡a, 
Bergued~. Cerdanya, Nogue
ra, J ussil, Sobira, Segriñ i Sol
sones) i 42 municipis i enlitats 
locals. Les que va n apOi'lar 
més volum van ser l'Ait Vrgell 
(27 per cent), Ccrdanya (15 
per cent) i el Berguedil (28 per 
cent). 

Jordil va reivindicar " la 
necessitat de dura terme l l na 
bona gestió deis boscos davant 
el dcbat de sectors ecologis
tas"."Avui vcnem fusta pero 
també es compra gestió fores
ta l i prevenci6 d'incendis", va 
concloure. 

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL 

Es convoquen els senyors voca:s de la Junla de Govem d'aquesla Comunilat 
General de Regants deis Canals d'Urgell. els dol seu Jural de Reos i els de les 
Junles Rectores de les 21 Col·lec11VIIals de Reganls, a la Junta General ordinaria 
que tlnd~ lloc en el domlciH social de la Comunltal General ~Av. Jau me l. n6m. 1 de 
Mollorussa). el diumenoe 27 d'octubre prOxim. a les 10.30 horas en p~mera 
convocatórta, 1 mll]a hora després en segona, si no asslsleiKen represenlants de la 
majona d'hectMees pera Jer· la en primera, d'acord amb el següent ordre del dla: 

1. Nomenamant d'lntarventors par a l'aprovacló de l'acta d'aquesta sessió. 
Z. Aprovació de racta de la Junta General ordiMria dei2Hl2-20t9 
3 Examen! aprovació. si escau, del pressupostd'lngressos 1 de despases del2020. 
1 determlnació deis lermlnls 1 fracclons peral pagament de derrames. 
4 Llquldaclons d'a~a 1 de balxa d'aprofilamenls per al 2020 
S. Sol ücltud a la CHE d'amphacló de la zona concesslonal, en relació amb aquellas 
autorituclons atorgades. fins a la datl, tora de dlla zona. 
6. Informes de Presldéncla. 
7. Tom obert de paraules. 

El presiden! de la Comunitat 
Amadeu Ros Farré 
Mollerussa. 8 d'octubre de 2019 

Pla estrategic per 
revaloritzar la 
materia primera Fonnacló pera arquitectes de la Segarra 

• Jorda vn fer referen
cia al pla est rategic fo
restal de Catalunya que 
prepara la consclleria i 
que busca "valoritzar i 
dinmnitzar encara més 
e l productc del bosc pú
bl ic i privot". Va defensar 
"la construcció a través 
de L'ús de la fusta" coma 
fórmula per revaloritzar 
aquesta materia primera. 
"Noestem inventan! res 
jaque ja existcixen molts 
pa'isos que apasten per 
aixo pero ens obsessio
na molt aquest t ipus de 
construcció ",va insistir. 

1 CERVERAI La Segnrra ha orgnnitzat un curs pera arquitccles 
i urbanisles perque apliquin la normativa d'accessibilitat en 
cdificis i espais públics. A la sessi6 van assistir una desena 
de professionals d'admini st racions locals. 

Estudis sobre la Pedra 
Seca a Balaguer 
IBALAGUERi Balaguer estud ia 
incloure cursos de forma
ció sobre la tecnica cons· 
lructiva de In pedra seca 
dins del programa Trebail 
als barris, i posar en rclleu 
aquest ofici constructiu de
clara! Patrimoni lmmaterial 
de la Humanitat. 

COMUNITAT DE REGANTS DE L'ALT URGELL 
CI M•sden Coom t 9POL INO LA CANALETA 25300TARREGA 

La Comunllat do Reganls de l'all Urgell de nlrrega convoca a tots els reganls 
de le Comunitel, a la respectiva ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 
es celebrarll el proper dia 29 d'octubre de 2019. a les 19:30 en primera con
vocalória 1 ml~a hora després en segona. si no asslsteocen la majona absolula 
de heclarees de la Comunital pera rer·ho en primera a la SALA D'ACTES DE 
L'EOIFICI IPSUM, POLIGON LA CANALETA C/ MAS O'EN COLOM 
NÚIVERO 19 DE TARREGA. d'acord amb el següent 

ORDRE DEL OlA 
1. Leelura 1 aprovacló, si s'escau, de l'acta de Assemblea General anterior. 
2 Examen 1 apro•ació. si s'escau, do la momófia semestral presentada 

per la Junta do Govem. 
3 Examen i apro•acló, si s'escau, del pressupost ordinari por l'any 2020 
4 Proposla de reUrar el nomenamenl de pe~one non grata a 

sr. Josep M Jo'lé Areslé 
5. 1nformacló de lea obres do mlllora do la xerxe do distribució por1den1s 

d'execular Allel·Bosearró. 
6 Informe de la pntsidbncia, 
7. Tom obert do paraula. 

24 de selembre de 2019. GUILLEM VALLS t RAMON PRESIOENli 

Controls de substancies 
radioactives a l'aigua 
1 LLEIDA 1 La Unitat d 'Aigücs 
de In Dipulació ha inicial 
aquesta setmann e ls con
trols analít ics de la rad io
aclivita l de l'oigua de boca 
deis municipis de Lleidn, a 
través de 4 laborntoris de 
les comarques llcidatanes. 
Aquests controls t ind rnn 
una vigencia de cinc anys. 

Ultimen la Marxa perla 
Uibertat de Tarrega 
1 TARREGA 1 L'ANC de Tar
rega ultima la Mnrxa per 
la Llibertat que sortirii di
mecres des de la capital de 
I'Urgell i que se sumara a les 
que sortiran de Berga, Vic, 
Tarragona i Girona. Aques
tes protestes con(luiran 
a Barcelona. 

Curs pera la gestió de 
confllctes a la Noguera 
1 BALIIGUER 1 El consell de la 
Noguer3 i e l departament 
de Justicia han o rganitzat 
un curs de gestió i preven
ció de conflictes d irig it a 
profcssionals del sector pú
blic d'arees com educació, 
salut i joventut. 
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Fi ra del Mostillo 

Oiumenge Llimiana 

Desena edició de la Fira 
del Mostillo (postres tra
dicionals derivadcs del 
most del vi), amb parades 
de productes a rtesans del 
Pa llars , csmorzar popu
lar i degusta ció de plals 
e labo rats amb mostillo. 

FESTAMAJOR 
CASTELL DEL REMEI 
Dlumengo.Desdeles 10, 
mercal ac!lvitats lúdlques. 
visites gulades. exposoclons, 
puntal res i food uucla. 

FIRA MASCOTA lES BORGES 
Dlumenge.A la pi. Europa, de 

Coma apcritiu, dema 
s'inauguraril una exposi
ció fotografica de Jaume 
Elies (19.00), nmb música 
de Ribatronics (19.30). 
Diumenge (11.00), inau
guració i lrobada també 
d'artesnns de In forja, a 
mésde ball amb Country 
Pallars (12.30). 

10.00 a 1330, amb espect3Cie 
eqilt>stre i demoslraclons de dog 
dancing 1 dJK dog. 

FE STA MAJOR ROS SEllÓ 
Dv. a dg. Tremendos (avul, 0.301. 
Oem~.la Selvatana (20.00 1 
23.30) i Band the Cool (24.00). 
Dlumenge,loren (20.001. 

La festa de 
l'astronomia 
Divulgació. El Pare Astronomic del Montsec 
celebra des d'avui i fins diumenge la sisena 
edició del feslival que atansa la ciencia de 
!'astronomía al públic amb activitats lúdiques 

La sisenn edició del Festival 
d'Astronomia del Montsec, 
des d'nvui i fins diumen

ge, manté !'aposta pel turisme 
cultural atansant la ciencia de 
l'nstronomia a l pú'blic nmb ncti
vitats l(tdiques, també cspccial
ment per als més pet its. A més 
de les diverses visites prcvistes 
cadnjornndn al Centre d'Obscr
vació de I' Univers (COU), com 
les d'avui divendres (E/ cel de 
la tardar, 2 0.00 i 22.00, 10,5 
euros), val a dest~car activitats 

Dissabte 
Solsona 
CJtedral 

Diumenge 
Agramunt 
Església parroquial , 

com la sessió d'cxperimcnts ci
entiücs a cilrrec de Da ni Jimé· 
ncz, presentador del programa 
Diniimiks de TV3 (dissabte, 
17.00 hores); l'animació musical 
Ir~tcrcstcJ./ar, de MisceHania 
Teatro (dissabte, 18.30 hore>); 
e l concert sota les es1 re/les de 
Pa tricia McGill & Javier Juan· 
co Qunrtet (dissabtc, 22.00, 15 
euros); o la g imcana per equips 
El.>· e11igmes de les es/ re/les (diu· 
mcngc, 11.00 i 12.30, 45 euros 
per equip). 

Colofó coral del 
Musiquem Lleida! 
La Coral Shnlom posara el co
Jofó al XIV Festival Musiquom 
.Lleida!, celebra! a la capita l del 
Segriñ el cap de setmana pns
sat, nmb els conccrts de m a a 

la Catedral de Solsonn (17.30) 
i diumenge o l'esglésin parro
quial d'Agramunt (19.00), en 
els quals tornarii a interpretar 
l'oratori Jsaics, una estrcnn a 
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Dissabte 
Ager 
Pare Astronomic 

JAZZ 
Temps de Pedrolo 

P. McGIII 1< J. Juanco Qu.rtet 

22.00 h. Preu: 15 € 

' 

Europa d'aquesta pe~a del com
positor nord-amcricil Stephen 
Anderson (a In loto, e l recital 
d iumenge passat a I'Auditol'i 
Enrie Granados). La coral llci
datana actuara acompanyada 
de la soprano Marga Cloquell 
i l'orquestra del festival, amb 
Enrie Prió al piano, i sota la di
recció de Robert Faltus. També 
interpreta ran !'obra Papt1lloua, 
del mntcix Faltus. 
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