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MUNICIPIS ALCALDIES 

Areu escull alcalde 
sis mesos després 
de les eleccions 
E. F. 
1 LLEIDA 1 L'entitat municipal 
descen tra litza dn (EM D) 
d'Areu, a A lins, e legira dema 
el se u a lcalde pednni, sis me
sos després de les e leccions 
mu nicipals en les quals no hi 
va ha ver candidals. Aquesta 
és In dntn que va fixa r I' Es
tat per celebrar unes noves 
eleccions en to ts els ens lo
cals d'Esponya que es troben 
en aquesta situació. A dife
rl:ncia de l que va passar e l 
mes de maig passat, aquesta 
vegada hi ha dos cand idats a 
d irigir aquesta EM D del Pa
lla rs Sobira. 

Els dos candidnts pcr pre
s idi r I'EMD són lu Escola, 
d'ERC; i Xavier Marco, de 
Jx Cnt. L'ent itat va inic iar 
e l manda! sota In tutela de 
l'ajuntament d 'Aiins,l'alca l
de del qua!, Manci Pérez, ha 
cxercil coma gestor fins a In 
convocatoria de les noves 
e leccions a Are u. Val a re
cordar que I' EMD d 'Asnurri, 
a les Va lis de Valim, va ten ir 

LESCLAUS 
.--- -

Votacions a Areu 
1 Els veYns de I'EMD d'Areu 
eleglran dema a !'alcalde 
pedanl de l'entltat m me· 
sos després de les elecclons 
municipats del mes de maig. 
quan no s' hi va presentar 
cap candldat. 

Alcaldessa a Asnurri 
1 Fa un mes Maria Slnfreu 
d'ERC va ser e legida a leal· 
dessa de I'EMD d'Asnurri. a 
les Valls de Va lira, després 
que Roser Salvador dlmltfs 
del c~rrec al malg. 

una novn a lcaldessa ped~mia 
!'octubre pnssal, a l ser e legi
da Maria Sinfreu (ERC) com 
a presidenta de l'ent ital. Va 
succeir Roser Salvador, que 
es vo presentar amb una llis
ta independenl, pero que poc 
després de ser e legida va di
mitir del c&rrec. 

INFRAESTRUCTURES CARRETE RES 

La variant de la Granja 
es licitara el2020 
1 LAGAANIAO'ESCARPi Ln conse
IJcria de Territori preveu li
citar la varia ni de la Granja 
d'Escarp e l 2020 i comem;at· 
o construir· la el 2021. Aques
ta circumvaHnció tindrll uns 
sis-cents metres de longit ud. 
Unirii la carretera del Baix 
Segrc (LP-7041) amb el Ca
mí del MoJi i pennetra evita r 
el p~s de cami ons pe! nucli 
urbn. 

L'alcalde, Manci Solé, es 
va reunir la setmana possa
da amb el directord'lnfraes· 
t ruchH'eS de Mobilitat, Xa
vie r Flores, i va apuntar que 
la Generalital cedi ra aquest 
any o e l que ve e l Lra m urba 
de 3 00 me t res de I'LP-7041 
a l'ajuntament. Pet· la scua 
part, clconsistori traspassarll 
al Govern In can elera muni
cipal a Mequinensa, l'A-2414. 

EQUIPAMENTS SALUT 
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Almenar adquireix terrenys 
per construir un nou CAP 
L'actual és "vell i precari" i el municipi ocupa sol pera un altre 
11 SaJut preveo licitar l'obra el 2020, segons el consistori 

X. R./ M . MOLINA 
1 AlMENAR 1 Almenar ha donat 
el primer pas per const ruir un 
nou centre d 'atenció primaria 
(CAP) a lo loca lita t. L'actua l 
equipament és ~vell" i " preca
ri" i "la genl es queixava que 
eslava en males condic ions", 
segons va explicar ah ir !'alea 1-
dessa, Teresa Malla. J>eraques
ta raó, l 'ojuntament t reballa 
" des de fa dos a nys" per te
nir-ne un de nou. Amb aques
ta finalitat, el pie va aprovar a 
comen¡¡amcnts d'octubre ocu
par una f inca de tnés de 1 .300 
rnelres quadrats propera a la 
carretera N-230. Es trocla de 
sol que la planificació urbanís
tica reserva per a equipaments 
públics, en una zona encara per 
desc.nvolupar urbanísticamc.nt. 

Malla va apuntar que una 
vega da l 'acord del ple sigui 
ferm i acabi el termlni de dos 
m esos d'exposició pública, e l 
consistori inscriura aquests 
terrenys al Registre de la Pro
picta t. Aquest és el pas preví 
a la cessió de 1 a parceHa a la 
Generalitat, que haura de cons
truir el nou cenlresanitari. La 
prtmera edil va apuntar que 
Salul s' ha compromes a cons· 
truir aquesl cquipa ment i vo 
nssegura r q ue la pr cvisió és 
treure a concurs les obres e l 
2020. El projecte preveu edi
ficar el CAP al carrer Horta, 
a l'encreuament amb el carrer 
Pompeu Fabra. 

FAUNA PEIXOS 

La Generalitat adjudica les obres 
del centre de salut de la Seu 
• L'nju ntament de la Seu 
d'Urgell va anuncia r o. co
men~amenls d 'aquesla sel
mana que les obres de cons
trucció del nou CAP de la 
ciutat comcnc;a ran d'aq11Í a 
un termini maxim de t res 
mcsos (vegcu SEGRE de:di
mecres). Els rreballs s'han 
adjudica! de nou després 
que !'empresa que va gua
nyar el primer concurses 
retirés a principis d'aquest 
ony. Aquestes obres su111en 

un any i mig de re ta rds i part 
d'aqucsta demora es deu a 
l'aplicació de l'article 155 de 
la Constit ució a Cntalunya. 
Aixo va paralitzar diversos 
conlractes re lacionats amb 
aquest projecte. 

Aro, la construcció :mira 
a carrcc de la UTE José An· 
lo tlio Romero Polo, SAU & 
Papsa Infraestructuras, SA, 
que va guanyar e l nou con
curs del CAP de la Seu per 
més de 3,2 mil ions d'euros. 

Rescaten 186 truites abans de buidar per obres el canal de Gavet 
1 TREMPI Endesa ha portal a ter
me e l buidntge periOdic del ca
nal hidroclcctric de Gavet, n In 
comarca del Pallars .luss(l, per 
[cr e l manten imenl d 'aques-

ta infraestructuro. Abans se 
n' ha rescatat la fauna piscícolo 
i a l tres especies que habiten 
aquest ecosistema. En concret, 
s'han recupera! 186 exemplars 

de lruitn comuna i un de gra· 
nota comuna, que han tornnL 
a l rncdi aqui\tic mitjan¡¡onlun 
diposit d'aigua a mb sistema 
d 'oxigenaci6. 

rcolomina
Resaltado



SEGRE 
Oissabto.l6dl!novembrcdcl2019 

BALAGUER 
Consd CDmarco1 .. .. .. .. • • 91344 8913 
Ajuno.ment •.. .•. .. •.. • .• ..•. 913 <14 52 00 
CAP . .. . • .. ........... . 91344 n 14 

Ulf}6rr<i.,mtdiqu., ....... 97344 6028 
Farmkies ....... .. Sala .97344 5087 
............. G•rd.lAidavt\ .. 973450214 
... ... .. .. .. • .. .. .. M.>rch •• 973 44 52 80 
... .... ........... .. Clavrr •• 97344 5184 

Towis ....... P,olzqulerdo •. 660 H 6160 
....... ..... .... ..... VIdao •. 973445683 
• ... • • JoseMarl•CDrtf• .. 97}438202 
F11ncrsco Sobo. • . . • . . •• •. 97144 63 OS 

EMERGENCIES INVERSIONS 

Noguera 
................. s.n . .. 606105223 
.. • • • • • . ... .Auto ta:ds .. 971 44 50 22 

(Otr•us....... . .. .. ........ 91l44 58 26 
Lapon.....,,. ............... 97345 IS$5 r..... ...... ... .. ........ 97344 52 52 
INEM ............ .... ...... 973441271 
Bombors ... ....... .... ...... 973 44 50 80 
Gulrdl• UfboM . .. ........ 973450000 
Mono• d'E<quadro .. . ....... 97345 7700 

CAMARASA 
Ajunllmont .... ..... . .. 97H20009 
ALGERRl 
Ajunumo01 ............... 973426013 
Con,.lori mtdic .. ......... 97342 60 27 
PONTS 
Ajunt•rnent ... ........... .... 97] 46 00 01 
8omber• .. . .. .. .. • .. .. 973 46 08 17 
Mossosd'Esquidn ..... ... 97145 0080 

lnversió d'un milió per reformar 
el pare de bombers de Balaguer 
Un edifici obsolet que requereix millares per adaptar-lo a les necessitats actuals 
E.FARNELL 
1 BALAGUER 1 Després de deu 
anys de reclamacions Bala
guer veurlt l'any que ve la re
formo del pare de bombers de 
la capital. L'empresa pública 
lnfraestruclures.cat ha tret 
a concurs per un valor· d'1,2 
milions les obres per adequar 
!'actual pare, que podrien co
men~ar a cornen~amenls de 
l'an¡ vinent. 

E. projcctc es limita a millo
rar l'ediricija existent , ubicat 
a !'aren de Proteeció Arque
ologica del Pla d'Aimnta, ca
ta logada coma Bé C ultural 
d'lnteres Nacional. Aixo limi
ta l'abast de la intervcnció en 
cls cspais exterior&. La refor
ma se centrara cxclusivament 
en l'immoble pero respecta
ra el vol u m de la construcció 
actual. 

L'actual pare aquesta sil ua t 

en un solar de 7.735 metros 
quadrats, on també s'ubica 
una helisuperfície, que és ln 
principal base deis helicoptcrs 
bombardersque es fan servir 
per extingir incendis. 

TRANSPORT FERROCARRILS 

Usuaris del tren de la 
Pobla, en bus al Pallars 
E. F. 
1 BALAGUERI Ferrocarrils (FGC) 
inte r·rompra avui i dema el 
servei de tren de la línia de 
la Pobla de Segur al tramen
tre Balagueri e l PallarsJussa 
i habilitara un servei de bus 
alternatiu por a aqucst tram. 
Ho faril perdura terme tre
balls de rcnovació de la vi a i el 
drcnatge en a lguns deis tünels. 

Es preve u que el bus pn ri a 
lotes les estacions del recorre
gut, encara que a les de Gcrb, 
San! Lloren~ de Montgni, Vi
Innova de la Sal i Santa Linya, 
el servei per carretera es fara 
sota la demanda d'usuoris. 
L'autobüs sortira de In ciutot 
de 'Balague r a les 8.15 i a les 
15.31 horcs cap a la Pobla de 
Segur. 

1 LLIIDA I: 
LA COPA D'OR · 

GRANS DESCOMTES ON-UNE 
www.lldrcoftallano.com 

L'edifici es va construir 
l'any 1984 i té una superffcie 
total de 776,81 metres qua· 
dratsen una planta baixn, deis 
quals 300 corresponen a les 
cotxeres i elsalt1'es 476 metres 

estan rcpartits en construcci
ons annexes. 

A causa de l'evolució del 
servei des d'aleshorcs, l'actual 
pare no s'adequa a les neces· 
s itats actuals ni a ls rcquisits 
de la direcció genera 1 de Pre
venció, Extinció d'incendis i 
Sa lvaments. Falta espni en un~ 
instal·lació concebuda pera 
menys pe1·sonal que e l que hi 
treballa actualmcnt. 

Les obres hauran de millo
rar la salubritat, l'h¡¡bitabilitat, 
la (uncionaliiat i la seguretat 
d'aquest equipament. A més, 
es preveu que la reforma no 
afecti l'activitat normal del 
par·c. En cap cas no es duran a 
tcrme aquests treballs durant 
la campanya foresta l. El parc 
de Bolaguer té actualment 
una dotació d'una trentena de 
bombers professiona ls i una 
dotzena de voluntaris. 

Una de les lites de contenldors a Balague r. 

COMARQUES 15 1 

CAP ...................... 9024610 00 
ARTESA OE SEGRE 
Afunt•.....,.nt. ............ .... . 97340 00 U 
Bomb<n .. .. .. • .. ....... 973 40 OS 36 

~~~~1-.. ;¡,;;I.Í~d;;:: ::::.:: ~:~: ~~ 
AGER 
A¡unta...,nt. ... • .. .. .. • 973 45 50 04 
ConSO<d do! Mont.sK.. .. .. . . 971 45 50 96 

SERVEIS 

Montgai amplia els 
dipasits d'aigua 
1 MONTGAI) Montgai ha apro
vat ampliar e ls diposits 
d'aigua del nucl i de 13\Jtsc
nit per augmentar la capa
citat d'emmogatzemament 
duraot cls tancamcnts del 
canal. L'alcalde, Jau me Gi
labert, va apuntar que es fa
ro amb ajuts del PUOSC. El 
PSC, a l'oposició, va dem¡¡
nar acabar amb els talls noc
turns de subministrament. 

PROMOCIÓ 

Balaguer instal·lara 
una pista de gel 
1 BALAGUERIBalaguertornara 
a instaJ.lnr una pista de gel 
o la pla~n Mercad al aquest 
Nada l. La Paeria ha tret a 
concurs la instaHació, que 
pr•eveu una invcrsió total de 
36.000 euros. 

El consistori espera que 
entr i e n servei el proper 
pontde la Purísima. La pis
ta tindra més de300 metres 
quadrats. 

RESIDUS 

Nonnalitzada 
la recollida de la 
brossa a la comarca 
1 BALAGUERI la recollida d'es
combrarics a la comarca 
s'esta normalitzant des de 
d.imecres passal, qua 11 la 
plantilla de trebnlladors de 
Fomento de Construcciones 
y Contratas va desconvo
car la vaga que vn durar una 
sctmana. A Balogucr ja no 
hi ha contenidors coJ.Iapsats 
i tampoc n'hi ha als altrcs 
municipis de In comarca. 

-
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Cercle 
Participa-hi i guanya: Tocats del bolet 

Ola fructlfer. "Mai no havia vist tants rovellons juntsl" assegura 
el Ruben lbáo'tez, que els va trobar en un vlatge a SOrla. 

Has anata plegar bolets? 
Envla'ns fotos a cerde@segre.com, al 
cJ del Riu, 6 de lleida o puja-les al 
web fins a122 de novembre. 

Podras guanyar un fantllstlc cap de 
se tmana pera dos persones 1 

I' Hotel Can Sobe de Peramola. 

GUIA 37 1 

O u• ti C•rc l1 l Un punt df trobada ~nttt looors 1 lefeesptctadors de SEGRE 1 Utjd¡ TV. 
Tamb' t ns pots trobar ,1 progn~mJ Coftfnock:Ueíd1 TV. 
Com pW1idpar•hl1 Tria lll stcd6 que m~s l'agredi 1 enria.'ns falos. f~l1d1a un rami111.r o amkf panfcipa 1 guanya en concur~oi ... 1 fins i tot 
pou~rel pro1agonls1adel repof1atgeque tu matelx:tn~ proposls.le-'feiJdtAdoru. s.'hand'..et1vi.uambl dltsd'antelad6aiA data delasev.t 
public•dó, com • mlnlm, Kompany•des de laldenoiflcacló dt la peuona que r .. env,.lnonudr~a. DW 1 ttiHon dtcontacte), 

e /deiR~.~ 2'i0Nlll1d· G FR97 246031 Cl) mclt IP911 C'lm O www S4' re • ..m 

Aran Clivlllé Mateu 
Projecte: Dlbuixar. 

Objectius: Participar - i guanyar- el concurs de Cercle I'Estiu en Colors. 

Premi per a un petit artista 
Qui és? Aran Clivillé Mateu (5 anys), d'Alco
lctge, vn resultar ser un deis gunnyadors del 
Participa i Guanya de Cercle l:Estiu ell Co· 
lors, en que es convoca nens i nenes d'entre 3 
i 12 anys porque dibuixinles se u es va canees 
estiuenques. L'acolorida imatge que ens va 
fer arribar l'Aran mostra els animalets que 
apareixco a l'esliu: papallones, caragols, rna· 
nctcs, etc., i que titula, molt cncortadament, 
A.l'esl iu tota cuca vir1. 

El projecte. L'Arnn va gaudir del seu prerni, 
entrades pcr a tota In familia a PortA venturo 
Park genti lesa del Patronal de Turisme de 
Salo u aquest cap de setmana passat junta
ment amb els seus pares, l'Alícia i !'Albert, 
i el seu gerrna petit Alguer, que jusi el di a 
que van visitar el pare complia un any. Els 
nens van gaudirmoltdc la decornció especial 
de Halloween ¡no van parar de fcr·se fotos 
entre carabasses i esquelets, a més de pujar 
a toles les atraccions a les quals, perla seua 
edat, podien accedir. 

Dad es d' interes. Cercle posa en m o rxa, 
des deja fa diversos estius, aquest concurs 
de di bu i x dest i nat als més petits de la casa. 
En poden prendre part ncns i nenes d'entre 
3 i 12 anys cnviant dibuixos que iHustrin 
les seues vacances. Aquest an)•, I'Aran va 
resultar guanyador de la categoría d'entre 
3 í 6 nnys. 

Com cada any. ens he m trobat els amlcs de I'Esplal (local parroquial de Sant Joan) per recordar els partlts de 
futbol, b~squet i actlvitats culturals en una bonlca testa de relrobament. 

Feli<;os 14 anys, Alex! Tola la teva familia et desitgem que els gaudelxis 
molt mentre et fas gran 1 vas mirant elscotxes que t'agradenl 
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