
Agramunt rep l’ok per fer 
de l’antiga Llar d’Infants un 
nou espai cívic a la localitat
L’equipament infantil es trobava en una zona 
inundable i l’ACA i la CHE beneeix el nou ús
Agramunt
ACN
L’Ajuntament d’Agramunt (Ur-
gell) ja ha rebut l’autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE) per a 
convertir l’antiga Llar d’infants 
municipal, ubicada en zona inun-
dable, en un Espai Cívic. Cal re-
cordar que l’any 2015, després 
de les inundacions que va patir el 
municipi, l’Ajuntament va decidir 
construir una nova llar d’infants, 
tenint en compte que amb el 
canvi de reglament impulsat per 
la CHE, aquest ús no es veia ade-
quat per a situar-lo en zona inun-
dable. El fet que el nou ús d’Espai 
Cívic redueixi substancialment la 
vulnerabilitat de l’equipament i la 
instal·lació del sistema de sensors 
al riu Sió han estat els motius pe-
ls quals les dues administracions 
hidràuliques hagin autoritzat el 
canvi d’ús. El projecte del nou Es-
pai Cívic, aprovat per junta de go-
vern i que serà ratificat en el pro-

per ple que se celebrarà aquest 
dijous, preveu adequar l’edifici 
existent a les noves necessitats 
i compta amb un pressupost de 
315.822,84 euros.

L’actuació preveu arranjar 
els desperfectes provocats per 
la riuada, redistribuir els espais 
existents, substituir la climatit-
zació que va quedar totalment 
inutilitzable i incorporar un siste-
ma de ventilació i renovació d’ai-
re, necessària en qualsevol equi-
pament públic. Segons l’alcalde 
d’Agramunt, Bernat Solé, ‘’des de 
l’Ajuntament rebem amb molta 
satisfacció l’autorització de l’ACA i 
de la CHE, que ens permetrà do-
nar un ús necessari i imprescindi-
ble per al municipi a l’antiga llar 
d’infants. Amb aquest projecte, 
volem impulsar un model inter-
generacional que permeti com-
partir un espai obert a tothom’’.
El nou Espai Cívic, amb una su-
perfície útil de 548 metres qua-
drats i un gran pati exterior, s’ha 
plantejat seguint el model que 

des de fa anys impulsa el Depar-
tament de Treball. Es tracta d’un 
equipament que disposa de di-
ferents espais per a dur-hi a ter-
me activitats de tot tipus, com 
ara manualitat, tallers de cuina, 
tallers d’informàtica o activitat fí-
sica. També disposarà d’una gran 

sala per al lleure diari dels usua-
ris que podrà convertir-se en un 
auditori de conferències quan 
sigui necessari. El centre dispo-
sarà d’una persona que, al mateix 
temps que n’exercirà les tasques 
de consergeria i dinamitzarà les 
activitats que s’hi programin.

FOTO: ACN / Imatge de l’antiga Llar d’Infants d’Agramunt
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L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, va rebre ahir al matí 
una representació dels impul-
sors de la recollida de signatures 
per reclamar al Ministeri de Fo-
ment la millora de la seguretat 
del tram de la carretera N-260 al 
seu pas a l’entrada oest de la ca-
pital alturgellenca. Els impulsors 
d’aquesta campanya van lliurar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana un 
total de 1.620 signatures recolli-
des per tal de reclamar millores 
en els passos de vianants que hi 
ha en aquesta via estatal, situa-
des entre la primera rotonda i 
el pont del Valira. Respecte a la 
problemàtica, Albert Batalla va 
manifestar que ‘’des de l’Ajun-
tament de la Seu Compartim al 
100% aquesta reivindicació de 
millorar la seguretat en aquest 

punt’’, de manera que ja s’ha fet 
arribar al Ministeri la necessitat 
de buscar ‘’una fórmula que mi-

llori l’entrada’’. Segons Batalla, 
amb les signatures lliurades es 
dóna impuls a la reivindicació.

FOTO: ACN / Un dels impulsors de la iniciativa

Recullen més de 1.600 signatures 
per la millora de l’N-260 a la Seu

Tremp acollirà 
el certamen 
Mostremp del 23   
al 26 d’agost

Prova pilot 
ambiental als 
càmpings del 
Sobirà

El Pirineu estrena 
la Trobada 
d’Acordionistes      
el 27 de juliol

La Diputació de Lleida va acollir 
ahir la presentació de la setena 
edició de Mostremp cinema ru-
ral al Pallars, que se celebrarà 
a Tremp del 23 al 26 d’agost. 
Aquest any tindrà la fantasia 
com a motor central.

El Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà ha engegat una prova 
pilot als càmpings de la comar-
ca per fer que tots els clients 
de bungalous i usuaris de par-
cel·les amb un mínim de 4 per-
noctacions facin la separació 
de la fracció orgànica. Fins ara, 
als càmpings del Sobirà es reco-
llien les fraccions.

La Diputació de Lleida va acollir 
ahir la presentació de la Troba-
da amb els Acordionistes del 
Pirineu, que se celebrarà del 
27 de juliol al 2 d’agost. Està 
considerat com el festival més 
antic de música tradicional de 
Catalunya.

L’organització ecologista Depa-
na va emetre ahir un comunicat 
sobre l’ós Goiat. En primer lloc 
va destacar que aquest plantí-
grad no és un animal perillós per 
a l’home, atès que es mostra tí-
mid i evita la seva presència. Així 
mateix defensa la convivència de 
la ramaderia de muntanya i la 
presència de l’ós. Per Depana la 
majoria de ramaders han actuat 
de manera responsable i “la pro-
va ha estat la reducció de danys 
a conseqüència de les accions 
portades a terme en el marc del 
projecte Piros Life: agrupació de 
ramats, contractació de pastors, 
millora de cabanes de pastor, ús 
de gossos de protecció, etc”.

Donat de que es tracta d’un 
projecte LIFE amb finançament 

europeu i que l’ós està inclòs en 
la categoria de màxima protecció 
a la legislació europea, cal seguir 
un estricte protocol. 

Respecte a l’anunci de la Ge-
neralitat de capturar l’ós Goiat 
per expulsar-lo del Pirineu, De-
pana diu que “l’opinió final dels 
experts serà la clau per decidir el 
futur d’aquest ós”.

Depana diu que han de ser 
els experts els que diguin si 
s’ha de capturar a ‘Goiat’

Sosté que no 
és un animal 
perillós per 

a l’home 
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El congost de Mont-rebei preveu 
tornar a obrir els accessos per 
terra durant aquesta setmana
L’alcalde clama seguretat perquè “no vol responsabilitats”

L’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga té previst obrir 
el congost de Mont-rebei 
aquesta setmana, després 
que s’hagi reobert l’accés 
nàutic al pantà. Volen 
assegurar-se, abans, que la 
seguretat està garantida.

Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
Després de reobrir l’accés nàu-
tic del pantà del congost de 
Mont-rebei, l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga té previt po-
der reobrir els passos terrestres 
aquesta setmana, tot i que l’al-
calde, Jordi Navarra, no ha pre-
cisat el dia. Navarra va explicar 
ahir que han demanat un altre 
informe més exhaustiu a l’Insti-
tut Geològic i Cartogràfic de Ca-
talunya per acabar d’avaluar els 
riscos de la zona. Des del consis-
tori es demanen recursos tècnics 

FOTO: M. Lluvich (ACN) / El congost ja ha patit diverses esllavissades 

i humans per poder afrontar els 
costos de l’esllavissada. L’alcalde 
referma la necessitat d’assegurar 
la seguretat de la zona, perquè 
l’Ajuntament “no vol cap respon-
sabilitat” i demana a tothom que 

visiti el congost responsabilitat a 
l’hora de viure l’experiència. En 
aquest sentit, Navarra afirma que 
parlaran amb advocats per veure 
com poden “conscienciar més a la 
gent que visita el lloc”.
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Els Agents Rurals i tècnics de 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat van actuar davant del 
risc d’un possible despreniment 
del voladís d’un teulat contigu al 

monestir de Santa Maria de Va-
llbona de les Monges que podia 
afectar una colònia d’orenetes 
cuablanca. Els hi van buscar una 
nova ubicació.

Actuació per salvar orenetes 
al monestir de Vallbona

FOTO: Agents Rurals / Els efectius van buscar una nova ubicació

Perd la càrrega 
d’animals morts 
a Vilanova 
de la Barca
Un camió que transportava 
animals morts van perdre ahir 
la càrrega a Vilanova de la Bar-
ca. Els serveis d’emergències 
van ser alertats a les 9.44 ho-
res i fins al lloc dels fets es van 
traslladar dues dotacions dels 
Bombers de la Generalitat. A 
més, una empresa especialit-
zada es va fer càrrec.

Els Agents Rurals van recollir un 
voltor en un camp de les Avella-
nes i Santa Linya que no podia 
volar i que es mostrava malant. 
Unes veïnes van donar l’avís 
d’alerta i l’animal va ser traslla-
dat al centre de recuperació de 
fauna salvatge de Vallcalent. Pa-
ral·lelament, també van traslla-
dar al mateix centre dos polls de 
voltor caiguts del niu i rescatats 
a l’embassament d’Escales

Els Agents Rurals 
rescaten tres voltors 
a la Noguera

Els Bombers de la Generalitat, 
juntament amb policia i SEM, van 
estar present entre la nit de diu-
menge i ahir per la tarda set in-
cidències viàries registrades a la 
demarcació de Lleida. En aquest 
sentit, els serveis d’emergències 
eren alertats a les 20.47 hores del 
diumenge que un vehicle havia 
bolcat a l’N-303, al terme muni-

cipal d’Agramunt, i el conductor 
va ser traslladat ferit al CAP de la 
localitat. A la mateixa hora, però 
a Anglesola, cal esmentar que 
el motor d’un turisme es va cre-
mar. A més, ahir, a les 00.34 ho-
res, a Tàrrega, un vehicle va xocar 
contra un banc de pedra situat a 
l’Avinguda de Catalunya, però cal 
destacar que el conductor no va 

resultar ferit. Per altra banda, a 
les 7.50 hores, a la C-26, a Caste-
lló de Farfanya es va registrar un 
xoc entre un camió i una furgo-
neta, i una persona va ser ferida 
lleu. A les 7.55 hores, a Vilagras-
sa, un motorista van tenir un ac-
cident contra un tractor, amb el 
que va xocar, i el noi que conduïa 
la moto va ser evacuat a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova amb una 
ferida oberta a la cama. A la C-14, 
a Oliana, els Bombers van ajudar 
un autocar que va quedar atrapat 
en un gual. Finalment, a les 18.14 
hores, a Anglesola un altre moto-
rista va resultar ferit en caure.

Els Bombers realitzen fins 
set serveis per incidències 
viàries en menys de 24 hores  

Els veïns de Juncosa van sor-
prendre el diumenge en una 
granja dues persones agafant 
una bateria de cotxe que es tro-
bava en l’exterior d’aquesta. Se-
gons va publicar ahir SomGarri-
gues, cap a les 14.00 hores, una 
veïna va comunicar a través del 
Telegram del poble que havia 
vist un home i una dona de mit-
jana edat amb un vehicle fent 
voltes per diverses propietats 
del municipi. A través de les xar-

xes socials van ser localitzats en 
una granja prop de la localitat i 
es van desplaçar una dotzena de 
veïns que els va impedir marxar 
de l’explotació bovina, ja que els 
hi van bloquejar el pas. Poste-
riorment van trucar els Mossos i 
els dos retinguts van reconèixer 
que havien carregat la citada ba-
teria. Segons van exposar fonts 
de la policia catalana, van ser 
identificats, però el propietari 
no va presentar denuncia.

Sorprenen una parella 
mentre robava una bateria 
en una granja de Juncosa

Els Bombers 
extingeixen un 
incendi en una casa 
de Salàs de Pallars
Els Bombers de la Generalitat van 
extingir ahir un incendi que es va 
originar en una casa situada prop 
de la C-13, a Salàs de Pallars. De 
fet, el foc es va originar on la ne-
vera i va cremar la cuina, mentre 
que el fum va afectar la resta de 
l’habitatge. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 10.00 hores i els 
efectius del cos cap a les 11.07 
hores ja tenien controlat l’incen-
di. No va haver-hi cap ferit. 

SERTIC, S.A Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas de esta compañía en la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio 
social, situado en Solsona (25280), calle Ganiveters número 13, 
Polígono Industrial “Els Ametllers”, el próximo día  27 de agosto  de 
2018 a las 15:30 horas en primera convocatoria, y, en caso de que, 
por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, la Junta no 
pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, 
el siguiente día 28 de agosto de 2018, a la misma hora y lugar, para 
deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día:
Primero- Aprobación, si procede, del acuerdo de dotar a la página web 
corporativa http://sertic.com/ en los efectos legales previstos en la Ley 
de Sociedades de Capital. 
Segundo- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización 
de los acuerdos
Tercero- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la 
Junta.
Se hace constar:
- Que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá 
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. 
- Que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de 
la junta, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración, 
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o 
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas 
que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la 
junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones 
o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día.
- Que los accionistas que representen al menos el 5% del capital 
social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento a la 
convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En Solsona, a 17 de julio de 2018.
Sr.Albert Jounou Miralles, Presidente del Consejo de Administración.
Sr. Ramón Montaner Viladrich, Secretario del Consejo de Administración.
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ERC i la CUP planten la visita del 
subdelegat espanyol a les Borges
L’alcalde acusa aquests partits de fer 
una “oposició sense necessitat”
El subdelegat del govern 
espanyol, José Crespín, 
visita avui les Borges 
Blanques en la seva ruta per 
les capitals de comarca. La 
visita no ha agradat a ERC i 
la CUP, que han decidit no 
assistir-hi.

Les Borges Blanques
redacció
Els regidors d’ERC van comunicar 
ahir a Facebook que no assistiran 
a l’acte, ja que “no reconeixen 
cap autoritat d’un estat que no 
respecta el dret a decidir dels 
pobles”. Consideren, també, que 
“entra en total contradicció la 
reunió amb aquest senyor, amb 
el fet que cada mes, davant de 
l’Ajuntament, tots els represen-
tants del consistori ens reunim 
amb la ciutadania per demanar la 

FOTO: Subdelegació / José Crespín va visitar ahir l’alcalde de Vielha

llibertat dels presos polítics”. Una 
opinió que es compartida per la 
CUP. Els cupaires també al·le-
guen que Crespín va traslladar la 
setmana passada un “missatge 
d’agraïment a la Guàrdia Civil”, un 
fet que des de la formació inde-

pendentista és considerada com 
una “aprovació fervent” de la vio-
lenta actuació del cos durant el 
referèndum de l’1 d’octubre. 

El subdelegat del govern es-
panyol a Lleida, José Crespín, tot i 
això, visitarà avui l’Ajuntament de 

les Borges Blanques a les 17.00 
de la tarda. 

L’AJUNTAMENT EL REBRÀ

L’alcalde del poble, Enric Mir, 
assegura que rebrà el subdelegat 
del govern perquè “no s’han de 
tancar portes a ningú, encara que 
no comparteixi la teva ideologia”. 
Mir lamenta també que ERC i la 
CUP facin en aquest cas “oposi-
ció sense necessitat” i considera 
que amdós partits, que plantaran 
a José Crespín, barregen temes 
quan parlen de la violència poli-
cial exercida durant l’1-O i aquest 
acte institucional. 

En l’acte, l’alcalde té previst 
abordar els temes que afecten 
al municipi com ara les vies de 
titularitat del govern de Madrid 
i espera que, per part del subde-
legat, se’n puguin parlar de molts 
més. En aquest sentit, Enric Mir 
reafirma la necessitat de diàleg 
entre les dues institucions i afir-
ma que “si ell vol visitar les capi-
tals de comarca, nosaltres no ens 
hi oposarem”.

Cervera inicia 
el procés per 
canviar el 
nom del carrer 
General Güell
La Paeria de Cervera engega el 
procés participatiu per canviar el 
nom del carrer General Güell. L’al-
calde, Ramon Royes, va explicar 
ahir en aquest diari que el procés 
es farà en tres fases: una primera, 
en què els veïns podran presentar 
les seves propostes. Un cop pre-
sentades, començarà la segona 
fase, en què un jurat escollirà cinc 
propostes de totes les presenta-
des i les defensaran davant la ciu-
tadania. Aquestes cinc propostes 
se sotmetran a una altra votació. 
L’última fase tindrà lloc al ple de la 
Paeria amb una votació vinculant. 
Royes diu també que es proposa-
ran unes línies a seguir, com ara 
posar noms de dones als carrers. 

El Consell del 
Pallars Jussà 
millora els accessos 
als nuclis habitats
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha iniciat les actuacions 
de millora, condicionament 
i pavimentació a vies d’accés 
als nuclis de població de la co-
marca. Aquest pla d’actuació, 
al qual s’han destinat 357.930 
euros finançats íntegrament 
a través del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, pretén millorar el 
manteniment d’alguns trams 
els prop de 400km de la xar-
xa municipal d’accessos a nu-
clis de població que es troben 
en estat degradat i amb una 
necessitat d’actuació urgent. 
Aquestes tasques es preveuen 
finalitzar aquest estiu, ja que 
són actuacions “urgents”. 

S’inicien les obres que permetran 
estrenar durant el proper mes 
de setembre el nou edifici de 
bar, nous banys i porxo del Camp 
d’Esports d’Almacelles. Aquest 
edifici, llargament reclamat per 
tots els usuaris del Camp d’Es-
ports, i d’un nombrós públic que 
acudeix a aquest equipament 
esportiu de manera regular, serà 

una realitat ben aviat. L’empresa 
encarregada de la seva construc-
ció serà l’empresa G2C Integral, 
SL; qui es va fer amb el concurs 
per procediment obert a un preu 
de licitació de 89.815,0 2 euros. El 
projecte ha estat obra de l’arqui-
tecte Albert Pascal Abadías i ac-
tualment ja s’està treballant amb  
la regulació. 

Comencen les reformes 
del nou edifici del Camp 
d’Esports d’Almacelles

FOTO: Aj. d’Almacelles / L’edifici constarà de tres parts ben separades
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