
La Generalitat prorroga els 
projectes del Pla de Barris  
de la convocatòria del 2009
La decisió afecta, entre altres municipis, a Lleida, 
Juneda, les Borges Blanques i El Pont de Suert

Davant la insistència de 
molts ajuntaments per 
allargar el termini per 
executar el Pla de Barris, el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha accedit a 
prorrogar-los fins el 31 de 
desembre del 2019.

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha decidit finalment 
ampliar el termini d’execució dels 
projectes que van resultar benefi-
ciaris dels ajuts de la Llei de barris 
de la convocatòria 2009, i que en-
cara estaven pendents de finalit-
zar. La pròrroga, que compta amb 
l’informe favorable de l’Oficina 
Tècnica que gestiona el Fons de 
Foment del programa de Barris, 
permet allargar el termini fins el 
31 de desembre de 2019. La con-
vocatòria té tres línies d’actuació: 
una primera sobre els barris amb 
projectes, que comporta un fi-
nançament del 50% del cost total 
del projecte per a 10 municipis de 
més de 10.000 habitants. 

La segona línea va destinada a 
les viles amb projectes. Aquesta 
afecta, entre altres municipis, a 
Juneda, Les Borges Blanques i El 
Pont de Suert. 

oBreS acaBaDeS

Concretament a Juneda, les 
obres al casc antic van finalitzar 
la setmana passada, en el termi-
ni establert abans de la pròrroga. 
L’alcalde del poble, Antoni Villas, 
explica que han gastat el 92% del 
pressupost del Pla de Barris en la 
reforma del centre històric, una 
remodelació que, assegura, “era 
completament necessaria per-
què els carrers estaven molt ma-
lament i hi havia clavegueres en 
mal estat”. Villas afegeix que ac-
tualment estan valorant en què 
destinen el 8% restant del fons. 
“Després de la remodelació del 

casc antic, no es faran més obres. 
Ara els volem destinar al perso-
nal, a aspectes que permetin la 
dinamització social” assegura l’al-
calde. Així mateix, la valoració de 
les obres realitzades amb aquest 
Pla de Barris és positiva, en tant 
que han aconseguit captivar l’in-
terés de gent jove pel nucli antic, 

un fet que abans era impensable, 
segons assegura l’alcalde del po-
ble. 

L’última línea de treball con-
sisteix en un programa de con-
tinuïtat, el qual garanteix un fi-
nançament del 50% del cost del 
projecte per establir un segui-
ment en actuacions començades 

en anteriors convocatòries. 

MéS PròrrogueS

D’altra banda, el departament 
de Territori també autoritzarà una 
altra pròrroga per als municipis 
beneficiaris de la convocatòria 
2010 i que encara no hagin fina-
litzat les obres.
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Ferrocarrils revisa 
a diari la idoneïtat 
de les vies del tren 
per evitar incidents

La Vall Fosca acull 
la tercera edició 
del Festival de 
Senderisme

Les Borges 
Blanques celebrarà 
dissabte la festa    
de Sant Cristòfol

Olius acollirà una 
jornada divulgativa 
sobre el cultiu del 
llúpol el dijous 12

Els tècnics de ferrocarrils de la 
Generalitat revisen gairebé ca-
da dia les vies de tren per so-
lucionar qualsevol petit proble-
ma que puguin tenir. Es tracta 
d’obres de manteniment ru-
tinàries que es duen a terme 
tenint en compte els criteris 
dels tècnics, les quals perme-
ten tenir un control més actua-
litzat de l’estat de les vies ferro-
viàries. Un dels trams en què se 
n’han fet és a Termens, en di-
recció de Balaguer cap a Lleida.

La Vall Fosca iniciarà la tercera 
edició del Festival de sende-
risme Vall Fosca-Pirineus, que 
s’allargarà fins el 15 de juliol. 
Enguany hi haurà activitats 
d’observació d’estrelles a més 
de 2.000 metres d’alçada. Al 
llarg del festival també es faran 
visiten guiades a una central 
hidroelèctrica de la Vall. Pels 
amants de la gastronomia, es 
farà un sopar i un dinar.

Les Borges Blanques celebrarà 
dissabte la tradicional Festa de 
Sant Crisòfol amb una sessió de 
cinema a la fresca a la plaça 1 
d’octubre i una visita teatralit-
zada a l’Espai Macià. La festa, 
organitzada pels Amics de la 
Font Vella, arrencarà a les 9.30 
amb un esmorzar i al migdia es 
farà la tradicional missa. 

Olius acollirà dijous una jorna-
da divulgativa sobre el llúpol. 
Durant la xerrada s’explicarà 
el que és aquest nou cultiu i es 
visitarà la petita plantació pilot 
que el Departament d’Agricul-
tura i l’IRTA han establert per 
a avaluar l’adaptació d’aquest 
cultiu a la zona. Hi assistiran 
uns 40 productors. 

FoTo: Dolors Bella (La Palanca)/ es preveuen fer més obres però encara no s’han concretat

Artesa de Segre està a punt 
d’acabar la darrera fase del Pla 
de Barris, fase que arrencava a 
finals de maig d’aquest any. El 
projecte de remodelació com-
plet, però, fa 7 o 8 anys que es 
va iniciar amb obres al Carrer 
Sant Joan i la Plaça Major. 

Aquesta tercera, i última, 
part consta de remodelacions 
a la travessera i el carrer de 
l’Església, el carrer del Forn i 
el carrer Bisbe Bernaus. Arran 

d’aquestes remodelacions, els 
operaris van trobar, en una de 
les primeres fases, 2 trulls i es 
preveu que se’n trobin entre 4 
o 5 més al carrer Bernaus, se-
gons assegura l’alcalde Mingo 
Sabanés. En aquest sentit, s’ha 
destinat una partida econòmica 
per arqueòlegs per tal que estu-
diin les peces i prenguin la deci-
sió de si cal o no conservar-los. 
En cas que s’acabés optant per 
aquesta darrera opció, es prote-

giria amb un vidre que, alhora, 
permetria observar-los des del 
carrer, com ja s’ha fet amb els 
dos primers exemplars trobats, 
dels quals encara es desconeix 
la data i l’antiguitat.

El pressupost total que s’ha 
destinat a aquestes obres ha es-
tat d’uns 450.000 euros. Saba-
nés recorda que les obres han 
d’acabar-se aquest 2018 perquè 
sinó perdrien els ajuts que els 
garanteix el Pla de Barris. 

Artesa de Segre inicia la darrera fase de 
les remodelacions al seu centre històric

Judit caStELLà
@judit_castella
Lleida

cfarre
Resaltado
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