Organizan una retirada masiva
de placas franquistas en Lleida
para el sábado 22 de abril | PÁG.10

TRAGÓ ‘RECUPERA’ SU CEMENTERIO.
Los vecinos de la población que inundó en
1962 el pantano de Santa Anna construyen
8 nuevos nichos con la ayuda de Os | PÁG.16
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Inhabilitados por el 9-N
Mas niega que la ley sea igual
“para todos” y Puigdemont ve
el “indulto” en el referéndum

El expresident, Ortega y Rigau
llevarán el caso hasta Europa
TEMA DEL DIA PÁG. 3-6 Y EDITORIAL PÁG. 7

Daños en
el antiguo
aeródromo
de Alfés
por un robo

Vuelca con su camión en
la Variante de Balaguer

Unos desconocidos forzaron
las ventanas que dan acceso a
la torre de control y al antiguo
local social para robar en unas
instalaciones que llevan dos
años cerradas. | PÁG.15

FOTO: Tony Alcántara / El camión se precipitó por el terraplén, el conductor resultó herido y una grúa retiró el vehículo al mediodía

Protesta en
la Vall Fosca
por el cambio
de ruta del
bus escolar
El alumnado de la Pobleta de Bellveí no acudió ayer a la escuela
como protesta por el cambio de
ruta del bus escolar, una parada
que hasta ahora se ubicaba en la
plaza y que ahora se ha trasladado a las afueras. | PÁG.17

FOTO: Marta Lluvich / Padres y alumnos se concentraron en la plaza

| PÁG.14

FORMARÁN EN
EL AEROPUERTO
DE ALGUAIRE A
LOS PILOTOS DE
DRONES | PÁG.9
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El Jussà forma
joves aturats
per entrar al
sector forestal

Els veïns de Tragó podran tornar
a ser enterrats en aquest nucli

El Consell Comarcal del Pallars
Jussà va iniciar ahir un projecte
de formació que té com a objectiu formar joves aturats en
gestió forestal i aprofitaments
fustaners.
Aquesta és la segona edició d’aquest projecte en què hi
participen 12 joves d’entre 18
i 29 anys inscrits al programa
Garantia Juvenil. Aquests joves
provenen de sectors molts diversos ja que hi podem trobar
des d’enginyers forestals, que
volen conèixer una nova vessant de la professió que han escollit, pagesos, ambientòlegs,
entre altres, la major part motivats pel treball en zones rurals
i en contacte amb el medi natural. Aquest projecte Singular,
subvencionat per part de Servei d’Ocupació de Catalunya, es
va realitzar per primer cop l’any
passat, amb uns resultats d’inserció laboral molt elevats. Per
aquest motiu s’ha tornat a presentar conjuntament amb dues
entitats de formació i participació de referència forestal.

Amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Os de
Balaguer s’han construït vuit nínxols
Els veïns del desaparegut
poble de Tragó de Noguera
podran tornar a ser
enterrats al seu lloc d’origen
55 anys després.
Tragó de Noguera
LAURA CORTÉS (ACN)
Els veïns del desaparegut poble
de Tragó de Noguera, inundat pel
pantà de Santa Anna el 1962 per
la construcció d’una presa, podran tornar a ser enterrats al seu
lloc d’origen després de 55 anys.
L’Associació Amics de Tragó de
Noguera, amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Os de Balaguer (municipi
del qual depèn), han construït
vuit nínxols al costat esquerre del
cementiri actual, inactiu des de fa
55 anys, quan es va construir per
traslladar les restes de l’antic cementiri, abans que desaparegués

LA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA, A FAVOR DEL CÀNON EÒLIC que afavoreixi

les iniciatives de desenvolupament econòmica i social en els municipis rurals que acullen una alta concentració de parcs eòlics.
A diferència de diverses comunitats autònomes, com Castella-La
Manxa, Castella-Lleó, Comunitat Valenciana o Galícia, Catalunya
encara no disposa de cap norma que reguli amb criteris compensatoris els impactes negatius dels parcs eòlics.

FOTO: Josep Lluís Caufapé / Estat actual del nínxols de Tragó de Noguera

sota l’aigua. Des de llavors no s’ha
enterrat ningú més perquè es va
construir amb nínxols molt petits
ja que les restes ocupaven poc i
no són compatibles amb les mides actuals requerides. Així ho
va explicar Josep Lluís Caufapé,

un veí de Balaguer de 66 anys,
que ha impulsat la construcció
d’aquests nínxols, després que un
veí d’Alfarràs li traslladés el seu
desig de ser enterrat a Tragó.
Dels vuit nínxols que s’acabaran de construir aquesta setma-

na, sis ja estan reservats per una
família que ara viu a Madrid, tres
d’Alfarràs i dues de Balaguer, una
d’elles la família Caufapé. Cada
nínxol costa mil euros i els diners
dels dos restants els ha avançat
l’Ajuntament d’Os, fins que algun
veí s’interessi per un d’ells.
Tragó de Noguera era un municipi “important” ja que ja als
anys 50 tenia dos molins d’oli,
una farinera, s’autoabastia de
llum amb un salt d’aigua i fins i tot
tenien un cinema. A més, comptava amb quatre pobles agregats;
Alberola, Boix, Canelles i Blancafort. Tragó es va inundar l’any
1962 perquè durant l’època del
franquisme calia l’energia elèctrica i es van construir molts pantans. “Va ser una de les poques
coses bones que es van fer, però
havia de tocar a algú i ens va tocar a nosaltres”, recordava Josep
Lluís Caufapé, que va marxar de
Tragó quan tenia 11 anys, en una
entrevista l’any 2012 amb motiu
dels 50 anys de la desaparició del
poble.

Una trentena de joves aturats
de Balaguer es formen per
poder treballar a Silicon Valley
Un programa ideat pel balaguerí Danny Mola

FOTO: Aj. de Cervera / Un del parcs infantils de Cervera

Cervera realitza millores
a tots els parc infantils
La Regidoria de Territori de
l’Ajuntament de Cervera està
treballant als parcs infantils de
la ciutat amb l’objectiu de deixar-los impecables de cara a la

primavera. Entre d’altres accions, s’estan pintant els bancs
i les fonts, revisant l’estat dels
elements infantils i netejant les
males herbes.

Balaguer
SALVADOR MIRET (ACN)
Un total de 32 joves aturats de
Balaguer, d’entre 19 i 30 anys,
participen des de ahir en el programa #YouthCanDoIt2020 de
l’empresa californiana Kolau, fundada pel balaguerí, ara establert
a San Francisco, Danny Mola, i
que ha estat seleccionada per a
ser soci estratègic de Google.
Els participants, als quals no es
demanava cap titulació especifica prèvia, hauran de dedicar 40
hores setmanals durant quatre
mesos a aquest curs per poder
aprendre programació informàtica amb l’objectiu de poder trobar
feina a distància en empreses de
Sillicon Valley, als Estats Units, o
bé poder muntar la seva pròpia
empresa de programació, ja que
es tracta d’un sector amb moltes possibilitats laborals. Un cop
acabats els quatre mesos de for-

FOTO: ACN / Danny Mola donant la benvinguda des de San Francisco

mació, els millors alumnes faran
dos mesos pràctiques remunerades. El curs, que també es porta a
terme en altres ciutats de l’Estat,
Mèxic i els Estats Units, l’imparteixen enginyers de programació

voluntaris i la formació es fa en
català, castellà i anglès. L’Ajuntament de Balaguer ha posat a disposició, sense ànim de lucre, les
instal·lacions del CEI Balaguer des
d’on s’imparteixen el curs.

MARTES 14 de marzo de 2017 | comarques 17

Els nens de la Pobleta de
Bellveí no van a l’escola
per protestar pel canvi
de la parada del bus
El Consell del Jussà afirma que no
variarà la ubicació que s’ha elegit
La Pobleta de Bellveí
MARTA LLUVICH (ACN)
Els veïns de la Pobleta de Bellveí,
al Pallars Jussà, es van concentrar ahir a la plaça del poble com
a mostra de protesta pel canvi
d’ubicació de la parada de transport escolar. El vehicle sempre ha
recollit els nens, per portar-los al
col·legi de la Plana de Mont-ros,
a la plaça del poble i aquest curs
s’ha canviat la parada als afores,
en un indret sense aixopluc. Tots
els veïns del poble hi estan en
desacord i per aquest motiu es
van concentrar a la plaça on els
alumnes van esperar el vehicle i
com que no va aparèixer no van
anar a escola. Així actuaran fins
que s’arribi a un acord amb el
Consell Comarcal, responsable de
les línies de transport escolar. En
total són set els alumnes afectats
per aquest canvi però ha estat tot
el poble el que s’ha solidaritzat
amb els pares afectats.
Mentre estaven amb negociacions amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà els pares han
portat els nens a la nova parada
del poble. En veure que no hi havia voluntat d’arribar a un acord
ja van comunicar al Consell Comarcal que si el transport escolar

Entra en
funcionament la
nova residència de
l’entitat Acudam
La nova residència té una superfície útil de 365 m2, l’equipament està format per una
sala d’estar i d’activitats, zona
d’infermeria i fisioteràpia, cuina, office i de 8 habitacions
(4 d’individuals i 4 de dobles)
amb una capacitat de 12 places. Les instal·lacions disposen
de les darreres novetats i adequacions del sector, segons va
informar ahir l’entitat.

El Consorci
GAL presenta
els ajuts del
‘Leader’
Tècniques del Consell Comarcal de la Noguera i del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord
han impartit una jornada de
formació a les empreses sol·licitants d’ajuts Leader sobre
com millorar l’eficiència energètica. La jornada s’ha desenvolupat en dos parts. La primera, amb el títol “Entenem
la factura de la llum?”.

Organitzen una
caminada cultural
per les Garrigues
El Consell Esportiu de les Garrigues ha organitzat per al dissabte 25 de març una caminada
cultural per la comarca. La ruta
paisajística que s’ha preparat té
una distància de 10,5km aproximadament i uns 300m de desnivell positiu (si s’ascendeix fins
a la punta del Puig (opcional).
Durant el recorregut es passarà
pels fondos de la vall, envoltats
de boscos de pi blanc, conreus
d’ametllers, oliveres i cereals.

Jornada a Alcoletge el 20 de març sobre
reptes educatius de la família
L’Ajuntament d’Alcoletge, el Consell Comarcal del Segrià i el Departament de Treball han organitzat pel proper 20 de març a les 19.30 hores una jornada a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Alcoletge sobre els
reptes educatius de la família en la societat actual. La xerrada anirà a
càrrec de Rosa Jové, psicòloga de professió.

FOTO: Marta Lluvich / Els escolars amb els seus pares i veïns, ahir

no tornava a parar on sempre els
escolars no anirien a escola i els
van informar que aquest dilluns
els alumnes esperarien a la plaça,
la parada de tota la vida. Els veïns
no entenen aquest canvi d’ubicació i lamenten la manca de flexibilitat del Consell Comarcal i del
taxista. Amb la nova ubicació de
la parada de transport escolar els
alumnes, en dies de pluja o neu,
no tenen cap tipus d’aixopluc, cosa que a la plaça sí. Els veïns argumenten que la plaça és prou
gran i permet a la furgoneta del
transport escolar poder efectuar

maniobres sense problema.
Per la seva part, el Consell Comarcal del Pallars Jussà va afirmar
ahir que no canviarà la parada del
transport escolar a la Pobleta de
Bellveí, a la Vall Fosca. Martí Cardona, vicepresident del Consell,
ha argumentat que aquest curs
escolar s’ha fet el canvi d’ubicació
de la plaça del poble als afores
per qüestions de coordinació de
les diferents línies i ha afegit que
a l’incorporar-se a la ruta el poble
d’Envall, obliga a recollir els nens
als afores per complir amb els horaris previstos.

Ajuntament
de Torres de Segre

FOTO: Interporc / Imatge de l’estand d’Interporc

Lleida promociona la
carn de porc a Mèxic
La Interprofessional del Porc (Interporc) va finalitzar diumenge
el seu programa d’activitats a
la fira Antad de Mèxic, on s’ha
promocionat les qualitats dels

productes del porc blanc espanyol. Interporc ha acudit a la fira
conjuntament amb 11 empreses
espanyoles, entre les quals es
trobava Vall Companys.

Ajuntament
de Torres de Segre

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

Anunci, informació pública actuació específica Eric Ribes Lasala

D’acord amb allò que s’estableix al Pla d’ordenació urbanística municipal en relació
amb el disposat a la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), s’inicia tràmit d’informació
pública de l’expedient per a l’aprovació del projecte d’actuació especifica següent:

D’acord amb allò que s’estableix al Pla d’ordenació urbanística municipal en relació
amb el disposat a la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), s’inicia tràmit d’informació
pública de l’expedient per a l’aprovació del projecte d’actuació especifica següent:

Expedient: 		
LO 1842/2016.
Promotor: 		
Explotacions Ramaderes Castells SCP
projecte d’unificació i ampliació explotació bovina, amb marca oficial
Objecte: 		
		837 AE.
Emplaçament:
Sòl no urbanitzable. Polígon 2 Parcel•les 38 i 39
1 mes (articles 151.k del Pla d’ordenació urbanística municipal
Termini:		
		vigent, 48 Llei d’Urbanisme i 51 del Reglament sobre protecció
		
de la legalitat urbanística)

Expedient:
Promotor: 		
Objecte: 		
Emplaçament:
Termini:		
		
		

LO_AP 1903/2017.
ERIC RIBES LASALA
projecte ampliació explotació bovina d’engreix.
Sòl no urbanitzable. Polígon 3 Parcel·les 68
1 mes (articles 151.k del Pla d’ordenació urbanística municipal
vigent, 48 Llei d’Urbanisme i 51 del Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística)

Durant el termini de la informació pública l’expedient i el projecte poden ésser consultats
a les oficines municipals situades a l’edifici de l’Ajuntament, tots els dies feiners, de
dilluns a divendres de les 10:00 a les 13:30 hores.

Durant el termini de la informació pública l’expedient i la documentació tècnica poder
ésser consultats a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la Plaça Església, 1, en
horari de 10 a 13:30, de dilluns a divendres, i a la pàgina web www: torressegre.cat i
formular les al•legacions que estimin oportunes.

Josep R. Branzuela Almacellas
Alcalde

L’Alcalde-President
Josep Ramon Branzuela Almacellas

Torres de Segre, 21 de setembre de 2016

Torres de Segre, 7 de març de 2017

