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Royes destitueix l’alcaldessa pedània 
del nucli de la Cardosa
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L’aeroport de la Seu busca un gestor 
per al restaurant
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Els operaris van aplicar ahir l’última capa d’asfalt a la ronda, que podrà estar a punt d’aquí a dos setmanes.

E. FARNELL

E. FARNELL
❘  BALAGUER ❘  Carreteres de la 
Generalitat ultima les obres 
de la variant de la C-12 al seu 
pas per la capital de la Nogue-
ra, que estarà acabada d’aquí 
dos setmanes al poder reinici-
ar les obres després dels dife-
rents episodis de pluja del mes 
d’abril que van obligar a aturar 
els treballs. Ahir els operaris 
van aplicar l’última capa d’asfalt 
en tot el tram de la nova ronda 
així com a les rotondes d’accés. 
Fonts de la direcció general de 
Carreteres van assenyalar que 
queda pendent pintar la senya-
lització horitzontal de la via i 
instal·lar-hi els senyals verticals. 
Aquestes actuacions “estaran a 
punt d’aquí a una setmana tot i 
que pot ser que quedi pendent 
algun retoc que no impedirà que 
la via entri en servei”, van apun-
tar. Els diferents episodis de plu-
ja del mes d’abril van obligar a 
ampliar el termini contractual 
amb la firma que executa l’obra  
perquè la climatologia va retar-
dar el calendari sense que es po-
gués treballar amb normalitat 
i seguint els terminis previstos 
inicialment, que establien que 
la variant entraria en servei el 
dia 1 de maig.

No obstant, els passos infe-
riors que garanteixen les conne-
xions als dos costats de la nova 
carretera donant continuïtat als 
camins de Vinya dels Frares, 
Creu Trencada i el Barranc dels 
Rucs ja estan operatius, igual 
que una nova rotonda al da-
vant de la gasolinera del Secà 
de Balaguer i la que connecta 

La variant de Balaguer, a punt en 2 setmanes al 
reiniciar les obres per una aturada per la pluja
Queda pendent pintar la senyalització horitzontal de la via i instal·lar indicadors i plafons || Oberts els 
passos inferiors que donen continuïtat als camins, així com la via de servei a l’escorxador

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

la ronda amb la C-12 a la zona 
del cementiri municipal de la 
capital de la Noguera. També el 
nou vial de 250 metres paral·lel 
a la variant per donar accés a 
l’escorxador municipal. 

Aquesta ronda tindrà una 
longitud de dos quilòmetres, 
ha tingut un cost total de 3,6 
milions d’euros i evitarà el pas 
de 3.000 vehicles diaris pel cen-
tre de la capital.

Nou projecte  
de l’associació 
Alba al Jussà

SERVEIS

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’associa-
ció Alba al Jussà ha presentat 
el nou projecte d’assistència 
social a la comarca. Es tracta 
del projecte Sirius i el Centre 
per a l’Autonomia Personal, 
espai en el qual s’ofereixen 
solucions personalitzades, 
recursos que tenen com a 
objectiu impulsar i millo-
rar l’autonomia personal 
i l’accessibilitat a l’entorn 
de les persones que tenen 
discapacitats.

Montgai millora 
l’accés sud per 
guanyar seguretat

OBRES

SEGRE TÀRREGA
❘ MONTGAI ❘ Montgai ha iniciat la 
millora de l’accés sud a la pobla-
ció per guanyar més seguretat 
en aquesta via municipal. Els 
treballs preveuen la construc-
ció d’una cuneta americana per 
guanyar als dos costats més d’un 
metre de vial. L’alcalde, Jaume 
Gilabert, va destacar que aquest 
tram de cent metres és molt pe-
rillós i era necessari actuar. En 
pròximes fases es farà un altre 
tram direcció a Bellmunt. L’accés sud de Montgai, que millorarà en qualitat i seguretat.

SEGRE TÀRREGA

15
DIES

És la previsió de Carreteres per po-
der obrir la ronda de la C-12 a Bala-
guer a l’ampliar el termini d’entrega 
per la pluja d’abril.

DADA

Anell de circumval·lació. Amb la nova ronda, la capital de 
la Noguera tancarà l’anell de circumval·lació de Balaguer i 
evitarà el pas de 3.000 vehicles diaris pel centre, la majoria 
dels quals, camions.

Projecte. La via té dos quilòmetres, deu metres d’ample i 
dos passos inferiors que connecten amb tres camins, un vial 
de servei i dos rotondes. S’inicia a la rotonda d’unió amb la 
C-26 i finalitza a la mateixa C-12 al cementiri local.

LES CLAUS
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L’aeronau no tripulada que l’empresa prova a l’interior de l’aeroport d’Alguaire.

SINGULAR AIRCRAFT

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Alguaire torna a acollir 
proves d’un prototip de dron, 
una activitat que l’empresa 
Singular Aircraft va estrenar a 
l’aeroport lleidatà l’any 2013. 
Aquesta mateixa firma és la que 
ha portat a terme aquesta set-
mana tests amb un nou aparell, 
malgrat que ara per ara s’ha de 
limitar a fer-los a terra. La nova 
normativa estatal sobre aero-
naus no tripulades, en vigor des 
del mes de desembre passat, va 
ampliar les zones que aquests 
aparells poden sobrevolar i va 
incloure-hi espais urbans. Tan-
mateix, va mantenir el veto a 
fer-los volar en aeroports co-
mercials, una prohibició que la 
Unió Europea (UE) va establir 
per a tots els aeroports en terra 
comunitari el 2015.

Així, l’empresa ha portat a 
terme proves a l’interior del re-
cinte de l’aeroport d’Alguaire 
per comprovar la fiabilitat del 
motor del seu nou prototip. Es 
tracta d’una aeronau similar a 
la que van provar per primera 
vegada fa cinc anys a l’aeroport 
lleidatà, encara que amb un fu-
selatge més lleuger, fabricat 
amb fibra de vidre. Es tracta 
d’un dron amfibi, de mida més 
gran que la majoria de models 
actuals, concebut per a tasques 
que van des de la vigilància de 
fronteres i actuacions de rescat 
fins a fumigacions agrícoles i 
transport de mercaderies. El seu 
antecessor, construït amb xapa 
metàl·lica, es conserva encara 
en un racó del camp clos pròxim 
a la terminal.

Les proves de vol, a l’Àfrica
Fonts de l’empresa, per la 

seua part, van indicar que els 
tests a l’aeroport lleidatà són 
un primer pas abans de portar 
a terme proves de vol aquesta 

Alguaire acull de nou proves de drons 
tot i que encara no hi poden volar
L’empresa Singular Aircraft porta a terme tests a terra d’un nou prototip || La 
normativa estatal impedeix encara maniobres de vol al recinte de l’aeroport

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

Proves a terra per verificar la fiabilitat del motor.

SINGULAR AIRCRAFT

mateixa primavera al nord de 
l’Àfrica. En aquest sentit, estu-
dien si el nou marc legal deixa 
oberta alguna possibilitat per 
fer-les en el futur dins de l’espai 
aeri de la UE.

Altres activitats
Les proves de Singular Air-

craft se sumen a altres activitats 
que utilitzen les instal·lacions 
d’Alguaire aprofitant l’escas-
setat de vols comercials, com 
sessions d’entrenament per a 
pilots d’aerolínies i rodatges 
publicitaris, entre d’altres. Ar-
riben en un moment en què la 
patronal Pimec i la Diputació 
han revifat la reivindicació que 
l’aeroport aculli el transport aeri 
de mercaderies (vegeu SEGRE 
de divendres passat).

Tremp invertirà 388.000 € 
del superàvit del 2017

POLÍTICA PLENS

❘ LLEIDA ❘ Tremp invertirà aquest 
mateix any un total de 388.000 
euros del superàvit del 2017 a 
dotar el camp de futbol de ges-
pa artificial, millorar l’enllu-
menat del carrer Montllobar i 
fer millores a la pavimentació, 
clavegueram i enjardinament a 
la zona dels habitatges de Vall-
deflors. Així ho va explicar 
ahir l’alcalde, Joan Ubach, al 
ple municipal. Així mateix, va 
assenyalar que també s’inverti-
rà la quantitat de 215.000 euros 

més, procedents d’una ajuda de 
la Diputació, a millorar l’entorn 
del camp de futbol. 

D’altra banda, el ple de l’ajun-
tament d’Artesa de Segre va do-
nar llum verda a les obres de 
pavimentació del carrer Bisbe 
Bernaus, carrer Forn, Església 
i Travessera de l’Església (úl-
tima fase del pla de barris). El 
projecte preveu una inversió de 
500.000 euros i serà finançat a 
través d’ajuts de la Diputació i 
contribucions especials.

Més d’un centenar d’activitats per 
promocionar turísticament el Solsonès

MUNICIPIS PROJECTES

❘ LLEIDA ❘ El Solsonès ha organit-
zat 120 activitats a la natura-
lesa per promocionar turísti-
cament la comarca durant el 
mes de maig amb l’objectiu de 
convertir-se en una destinació 
de referència. Aquesta és la fi-
nalitat de la campanya Quin 
gust de comarca, que promo-
ciona l’oferta turística, cultural 
i de lleure. Aquestes activitats 
acabaran amb una degustació 
de productes de proximitat, 
que seran el fil conductor de 

la campanya. Gerard Sabarich, 
vicepresident del Patronat de 
Turisme de la Diputació, va ex-
plicar ahir a la presentació del 
projecte que “es tracta d’unes 
actuacions que, a banda de te-
nir un impacte directe al terri-
tori, tenen un retorn de marca 
i prestigi a la destinació turís-
tica” de Lleida. 

Per la seua part, el presi-
dent del Patronat de Turisme 
del Solsonès, Josep Caelles, va 
apuntar que aquesta iniciativa 

compta amb el suport de gre-
mis, associacions i una vinte-
na d’entitats públiques i priva-
des, que s’han posat d’acord 
per oferir aquestes cent vint 
propostes. 

“La campanya representa 
un repte per al sector turístic 
i ja ens ha permès millorar el 
posicionament de la comarca a 
les xarxes socials i aglutinar tot 
el sector per portar a terme una 
acció conjunta de promoció”, 
va assegurar Caelles.

Èxit d’inscrites 
en una jornada  
de talent  
femení

SOLSONA

❘ SOLSONA ❘ La segona edició de 
Talentària de Solsona, que 
va nàixer per captar el talent 
femení, ha penjat el cartell de 
complet. La iniciativa se cele-
brarà el 19 de maig i compta 
amb vuitanta-cinc places. 
Artesanes, dissenyadores, 
artistes i emprenedores de 
diferents sectors procedents 
de tot Catalunya es concen-
traran a Solsona en aquest 
fòrum formatiu. Les ponèn-
cies portaran per nom Comu-
nicar amb els cinc sentits. De 
les vuitanta-cinc assistents, 
el 27% són de la comarca; el 
42% del total de la demarca-
ció de Lleida; el 40% de Bar-
celona, i el 14% de Girona. 
Es potenciarà el networking 
per a futures col·laboracions.

Inversió de 
18.000 euros per 
pavimentar 
carrers d’Alpicat

MUNICIPIS

❘ ALPICAT ❘ L’ajuntament d’Al-
picat porta a terme la reno-
vació del paviment de diver-
sos carrers de la població. 
La intervenció compta amb 
una inversió que ascendeix 
a 18.000 euros i els treballs 
formen part d’un pla general 
de millores viàries. S’actuarà 
en trams del carrer Joaquim 
Costa, avinguda del Parc i 
al vial lateral de davant del 
col·legi Terraferma. L’alcalde 
de la localitat, Joan Gilart, 
va explicar que les obres res-
ponen a reparacions en vies 
públiques que milloraran el 
trànsit i s’executaran en fun-
ció de les necessitats i les dis-
ponibilitats pressupostàries 
de l’ajuntament.
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El fisc català dóna cites per a 
l’IRPF a cinc oficines de Lleida
A la pròpia de la Seu i les compartides de Vielha, Tremp i Cervera 
|| A més de la delegació a la capital del Segrià

HISENDA IMPOSTOS

Un moment de la visita d’Albert Castellanos, Eduard Vilà i Albert Batalla a l’oficina a la Seu.

C.SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’Agència Tri-
butària de Catalunya (ATC) 
estrena enguany la cita prè-
via per omplir la declaració 
de l’IRPF a l’oficina territorial 
de la Seu d’Urgell i les oficines 
compartides de Vielha, Tremp 
i Cervera i segueix oferint el 
servei a la delegació territorial 
de Lleida, que ja havia partici-
pat en aquesta campanya altres 
anys. El secretari d’Hisenda 
de la Generalitat i president 
de l’ATC, Albert Castellanos, 

acompanyat del director de 
l’agència catalana, Eduard Vi-
là, i de l’alcalde de la ciutat, 
Albert Batalla, van visitar ahir 
l’oficina a la Seu d’Urgell.

Castellanos va assenyalar 
en aquest sentit que “cada ve-
gada té més pes la presentació 
telemàtica, que ha passat del 
30 al 80 per cent” en els trà-
mits que realitza el contribuent 
amb l’ATC però “l’element de 
proximitat continua sent im-
prescindible”. Va destacar que 

la campanya de la renda actual 
“és una de les millors formes 
per donar a conèixer els con-
tribuents de l’existència de la 
nostra xarxa de quinze oficines 
territorials”. Pel que fa a l’ac-
tivitat de l’oficina a la Seu, va 
indicar que en els set mesos que 
fa que està operativa ha gesti-
onat més de 4.000 expedients, 
una xifra, va manifestar, que 
“dóna sentit i confirma la nos-
tra voluntat de ser propers amb 
el contribuent”.

LA BORSA

L’Ibex-35 reté els 
10.100 punts i 
puja el 0,36%
n L’Ibex-35 va aconseguir 
ahir mantenir-se per sobre de 
la cota dels 10.100 punts i va 
tancar la sessió en els 10.140,9 
gràcies a una pujada del 0,36 
per cent. La majoria dels va-
lors del selectiu es van situ-
ar en positiu, amb Siemens 
Gamesa al capdavant. El fa-
bricant d’aerogeneradors va 
avançar un 2,38%, fins als 
14 euros per acció. Amb pu-
jades per sobre de l’1%, van 
seguir el ritme a Siemens 
Gamesa companyies com 
Colonial (+1,86%), Viscofan 
(+1,7%), ACS (+1,45%), Rep-
sol (+1,44%) i Dia (+1,37%). 
D’altra banda, els inversors 
van reduir posicions a Bankia 
(-0,56%) i Mapfre (-0,52%), 
entre d’altres.

MÉS INFORMACIÓ A
www.segre.com/economia

ELS QUE MÉS PUGEN
Títol Preu (€) % Var.

QUABIT D2018 0,0380 25,83

D.FELGUERA 0,3035 9,76

REIG JOFRE 2,9500 4,98

ADOLFO DGUEZ 5,9400 4,95

G.A.M. 2,1400 4,90

ELS QUE MÉS BAIXEN
Títol Preu (€) % Var.

ORYZON 2,6400 -4,52

AUDAX RENOV. 1,9800 -2,94

SOLARIA 3,3050 -2,07

PRISA 2,0250 -1,94

BO.RIOJANAS 5,6500 -1,74

MÉS ACTIUS
Títol Volum

BANC SANTANDER 507.892,04

REPSOL 100.284,59

BBVA 94.932,44

INDITEX 77.519,15

IBERDROLA 74.409,39

Ibex-35
10.140,90      0,36%

OLI QUALITAT
ÒSCAR MIRÓN

Un moment de l’activitat, desenvolupada per la DO.

Arranca el segon Curs de Tast  
d’Olis de la DO les Garrigues
❘ LLEIDA ❘ El II Curs de Tast d’Olis 
organitzat per la Denominació 
d’Origen les Garrigues va co-
mençar ahir a Lleida. Una vin-
tena de professionals de les coo-
peratives i operadores inscrites a 
la denominació d’origen prenen 
part en aquest curs. La DOP les 

Garrigues, entitat certificadora 
de l’oli reconeguda per ENAC 
(Entitat Nacional d’Acreditació), 
ofereix aquesta formació a les 
entitats inscrites que treballen 
permanentment per oferir el 
millor oli d’oliva verge extra als 
seus clients.

L’euro  
marca mínims 
anuals

DINERS

❘ MADRID ❘ L’euro es debilitava 
ahir fins al seu pitjor encre-
uament davant el bitllet verd 
des de finals del 2017 al situ-
ar-se en 1,1897 dòlars davant 
de la moderació observada 
a l’economia de l’eurozona 
i l’expectativa de pujades 
dels tipus d’interès als Es-
tats Units. En concret, l’euro 
arribava a marcar un canvi 
d’1,1897 dòlars, el més feble 
des del passat 28 de desem-
bre, després d’haver tancat 
divendres passat en 1,1902 
dòlars. L’euro s’ha debilitat 
un 4,5% des dels màxims de 
finals del mes de març passat.

L’OPA d’ACS i 
Atlantia sobre 
Abertis, avui

EMPRESES

❘  MADRID ❘  L’OPA conjun-
ta d’ACS i Atlantia sobre 
Abertis finalitza avui, 8 de 
maig, data en la qual con-
clou el termini d’acceptació 
de l’oferta, una operació va-
lorada en un total de 18.181 
milions d’euros que pretén 
conformar un gegant mundi-
al d’infraestructures. Abertis 
deixarà en conseqüència al 
tancament del mercat d’avui 
mateix la borsa l’Ibex-35, al 
qual ja no tornarà, tenint en 
compte la intenció dels ofe-
rents d’excloure la compa-
nyia de cotització.

MERCATS
LLOTJA DE VIC

5 DE MAIG DEL 2018

Classe Euros Dif.

ANOLL A PARTIR DE 351 KG CANAL

Súper 4,12 =

Extra 3,97 =

Primera 3,78 =

Segona 3,65 =

VEDELL FINS A 350 KG CANAL

Súper 4,17 =

Extra 3,97 =

Primera 3,86 =

Segona 3,74 =

FRISONS DE MÉS DE 211 KG CANAL

Primera 3,77 =

Segona 3,71 =

Tercera 2,45 =

FRISONS DE FINS A 210 KG CANAL

Primera 3,71 -0,03

Segona 3,63 -0,03

Tercera 2,19 -0,03

VEDELLA DE 261 A 300 KG CANAL

Súper 4,08 =

Extra 3,94 =

Primera 3,82 =

Segona 3,46 =

Tercera 2,80 =

VEDELLA DE 221 A 260 KG CANAL

Súper 4,14 =

Extra 3,98 =

Primera 3,90 =

Segona 3,59 =

Tercera 2,79 =

VEDELLA DE 180 A 220 KG CANAL

Súper 4,19 =

Extra 3,99 =

Primera 3,87 =

Segona 3,67 =

Tercera 2,81 =

VACA

Súper 3,20 =

Extra 3,05 =

Primera 2,70 =

Segona 2,25 =

Tercera 1,75 =

Industrial 1,55 =

BOVÍ VIU UNITAT (15 DIES)

Frisó 70/120 =

Creuat 135/250 =

PORCÍ

Segona canal 1,541/1,553 =

Garrí escorxador 19,00/21,00 =

Garrí gran partida 54,50/56,00 -3,00

MERCOFRAGA

4 DE MAIG DEL 2018

Varietat/Calibre       €/Kg

PERA 

Ercolini 50+  –

Alexandrina 60+  0,35-0,45

Blanquilla 60+  0,50-0,60

Conferència 60+  0,70-0,80

Llimonera 60+  –

Flor d’hivern 75+  –

POMA

Grup golden 70+  –

Golden delicious 70+  0,70-0,80

Roges americanes 70+  0,45-0,55

Fuji 60% color 70+  0,60-0,70

Gala 60% color 70+  0,55-0,65

Gales 60+  –

Golden supreme 70+  –

Granny smith 70+  –

PRÉSSEC

Groc 67+  –

Groc 61+  –

NECTARINA

Groga 67+  –

Groga 61+  –

PARAGUAIÀ

67+  –

Preus sense envàs, a granel i sense manipular, 
referits a primera categoria. A. C.: Atmosfera 
controlada. F. N.: Fred normal. 
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HORÒSCOP

Setanta cavalls i quatre carruatges, a la VI 
Festa dels Tres Tombs de Torrefarrera
Torrefarrera va celebrar diumenge la sisena festa dels Tres 
Tombs amb la participació de setanta cavalls de muntura 
i quatre carruatges que van recórrer els carrers de la loca-
litat al ritme de la música dels Tambors de Torrefarrera.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

SAHARA PONENT

Sàhara Ponent organitza una sessió de 
zumba en benefici de ‘Vacances en pau’
L’associació Sàhara Ponent i l’acadèmia de dansa Factoria 
Dance van organitzar ahir una masterclass de zumba 
que tenia com a objectiu recaptar fons per al programa 
d’acollida de nens sahrauís Vacances en pau.

Activitats per la Diada de Sant Jordi al 
col·legi Maria Immaculada de Tremp
Els alumnes del col·legi Maria Immaculada de Tremp van 
celebrar la Diada de Sant Jordi amb diverses activitats, 
com el concurs literari, dibuixos sobre la jornada i la venda 
de roses per finançar el viatge de final de curs.

COL·LEGI MARIA IMMACULADA DE TREMP

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Parleu. Oferiu solucions i feu el que pu-
gueu per ajudar, però no permeteu que 

ningú s’aprofiti de la vostra generositat. Mantin-
gueu distància amb qui busqueu baralla.

TAURE 20-IV / 20-V.
No permeteu que una situació emoci-
onal interfereixi amb la feina. Primer, 

ocupeu-vos dels negocis i no compartiu els pro-
blemes personals amb ningú de la feina.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Oblideu-vos d’ocupar-vos de tothom. 
Us mereixeu un descans i hauríeu d’an-

teposar-vos per canviar. Concentreu-vos a fer 
canvis físics que us augmentin la moral.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Relaxeu-vos i feu quelcom que realment 
gaudiu. No permeteu que ningú us de-

mani res, ni a vosaltres ni al vostre temps. Si algú 
fa un escàndol, heu de mantenir distància.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Esforceu-vos per mantenir l’equilibri, la 
integritat i l’estructura. Sobrepassareu 

qualsevol o qualsevol cosa que es posi al vostre 
camí. Coneixeu les fortaleses que teniu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aferreu-vos al vostre paper si voleu evi-
tar problemes. Conegueu la vostra in-

tenció i avanceu sabent que arribareu a la des-
tinació. Les perspectives es veuen molt bé.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Viatges, activitats educatives i expandir 
habilitats entraran en joc si participeu 

en trobades de xarxa o reunions que ajudin a fer 
el canvi necessari.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Les societats necessitaran cures addici-
onals. Estigueu atents i escolteu el que 

la resta ha de dir. Encara que no us ho creieu, la 
comprensió us ajudarà.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La confiança i l’amor van junts. Si alguna 
cosa no sembla correcta, feu preguntes. 

Arribar al fons d’una situació serà necessari per 
solucionar un problema.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No espereu que els assumptes personals 
siguin simples. Primer ocupeu-vos de 

les preocupacions comercials. Abordeu els pro-
blemes de relacions i us sentireu millor.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu la calma quan tracteu amb 
algú que tendeix a ser possessiu. Heu 

de saber quan dir que no, i evitareu una situació 
que podria ficar-vos en problemes.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Sigueu honestos sobre el que podeu fer 
o com us sentiu. Si guieu algú o feu una 

promesa que no vol complir, acabareu estressats 
per com canviar les coses.

Patis renovats a Tàrrega i Vallfogona
Mares i pares d’alumnes de la 
llar d’infants El Niu de Tàrre-
ga van realitzar diumenge una 
sèrie de treballs per ampliar els 
jocs al pati del centre. Gràcies 
a aquesta tasca, efectuada de 
forma totalment desinteressa-
da, les instal·lacions del centre 
han millorat l’oferta lúdica per 
a l’esbarjo dels petits. 

Els nous jocs es van instal·lar 
a partir de materials reutilit-
zats com com ara fusta, troncs 
o pneumàtics. Era la primera 
ocasió en la qual els pares del 
centre, que es va inaugurar el 
2006 i és de titularitat munici-
pal, promovien una convocatò-
ria d’aquestes característiques. 
Per la seua banda, a l’escola Sal-

vador Espriu de Vallfogona de 
Balaguer han posat en marxa el 
projecte PatiEspriu, amb l’objec-
tiu de millorar les instal·lacions 
del pati del centre i oferir un 
espai més variat i educatiu als 
alumnes. Es tracta d’una inicia-
tiva en què participen famílies, 
alumnes, docents i l’ajuntament 
de la localitat.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

ESCOLA SALVADOR ESPRIU

Pintant un dels jocs al col·legi Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer.

Un dels jocs que es van construir diumenge a la llar d’infants El Niu de Tàrrega.
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