
6 és notícia Segre 
Dissabte, 9 de març del 2019

8 de març proteSteS a comarqueS

Actes. Les activitats reivindicatives 
seguiran avui a les comarques de 
Lleida i a Vielha s’han organitzat 
diversos tallers i activitats, 
mentre que diumenge tindrà 
lloc la cursa de la dona.

Testimonis. Algunes de les dones  
que van participar a la marxa 
de Tàrrega, com la Maria i la 
Naiara, van assegurar que “ens 
manifestem per aconseguir un 
futur millor i la igualtat”.

Centenars de 
lleidatanes protesten 
a comarques
Clam per la igualtat || Més seguiment a 
les manifestacions que a la vaga

❘ lleiDa ❘ Centenars de lleidatanes 
van participar ahir a les con-
centracions, manifestacions, 
lectures de manifestos, tallers 
i activitats que es van organitzar 
a les comarques de Lleida amb 
motiu de la vaga feminista del 
8-M. No obstant això, la convo-
catòria va tenir poca incidència 
en els serveis públics, el comerç 
i les administracions.

Per exemple, més de mig mi-
ler de persones, la majoria do-
nes, es van manifestar al matí 
pel centre comercial de Tàrrega 
per reivindicar plena igualtat 
de drets. La comitiva va estar 
encapçalada amb una gran pan-
carta amb el lema “#1.000 mo-
tius per la vaga” i les manifes-
tants amb pancartes en les quals 
es podia llegir “Ens mereixem 
igualtat”, “Seré la dona que jo 
vulgui ser” o “Somrient no sóc 
més bonica”. A Mollerussa, unes 
150 persones van participar en 
la manifestació organitzada per 
les joventuts d’ERC, en la qual 
es va llegir un manifest en de-
fensa dels drets de les dones. La 
protesta va recórrer els carrers 
del centre de la capital del Pla 
d’Urgell i va acabar a la plaça 
de l’Ajuntament. Així mateix, a 
Balaguer es va presentar el col-
leccionable En femení, que té 
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SegRe TÀRRega

VIeLHa. Representants del Conselh Generau d’Aran i veïns de la capital aranesa van participar 
en la concentració davant de la seu de la corporació i van exigir igualtat.

La poBLa De Segur. Dones Feministes del Pallars va organitzar un dinar popular a la plaça de 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur en el marc dels actes de comarca pel 8 de març.

tÀrrega. Més de 500 persones van participar a la manifestació de Tàrrega, 
que va recórrer els carrers del centre de la capital de l’Urgell.

BeLLpuIg. L’associació de dones Atena i l’ajuntament van programar al matí 
diversos actes amb motiu del dia de la dona treballadora.

BaLaguer. Més de cent persones es van concentrar ahir a la plaça Mercadal de Balaguer després de la manifestació 
(que va sortir des de la plaça de la Sardana) i al matí es va llegir un manifest davant de l’ajuntament.

com a objectiu donar a conèixer 
dones que han quedat oblidades. 
Una d’elles és Serafina Valls Pla, 
la primera doctora de Balaguer. 
Així mateix, a la Seu d’Urgell la 
jornada va començar amb un es-
morzar popular al passeig Joan 
Brudieu i una manifestació a 
la qual van acudir un centenar 
d’estudiants. Al migdia es va 
organitzar un dinar popular i 
a la tarda es va fer un taller de 
pancartes.
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Els Bombers rebutgen la proposta 
d’Interior i seguiran les protestes.

p. 20
Gerb connectarà 45 xalets d’una 
urbanització a la xarxa local d’aigua.

p. 21

c. SanS
❘ Coll DE NarGó ❘ L’ajuntament de 
Coll de Nargó desencallarà l’úl-
tima fase de les obres d’electri-
ficació de la vall de Sallent, on 
viuen i tenen casa prop de 50 
persones, aquest mateix any. 
Algun dels projectes per portar 
la llum a aquesta part del muni-
cipi, format per masies dissemi-
nades i granges, data de més de 
50 anys, amb veïns que encara 
recorden les estaques clavades 
a terra que senyalitzaven la 
ubicació d’unes torres que lla-
vors no van veure instal·lar. Fa 
vuit anys, el projecte va pren-
dre forma amb la instal·lació de 
122 torres elèctriques i trans-
formadors, però les dificultats 
econòmiques van obligar a pa-
ralitzar el desplegament i des 
d’aleshores els veïns esperen i 
continuen subministrant-se a 
través de plaques solars. L’es-
pera ha obligat l’ajuntament a 
renovar tota la documentació 
després que els diferents per-
misos sol·licitats per l’anterior 
consistori caduquessin. 

L’alcalde, Martí Riera, va ex-
plicar que han hagut de “repetir 
tots els tràmits”, inclòs el pla 
especial urbanístic, que la co-
missió territorial de l’Alt Pirineu 
va aprovar de nou fa poc més 
d’una setmana. “Ara està ja tot 
en marxa i estem segurs que la 
llum podrà arribar a les prime-
res cases aquest mateix estiu”, 
va explicar Riera. 

La part del projecte que exe-
cutarà ara suposarà una inversió 
de 200.000 euros i consisteix en 
la connexió de la línia existent 

amb les cases i en la instal·lació 
de tres transformadors. La con-
selleria de Territori i Sostenibi-
litat els obliga també a pintar 
12 torres per tal de reduir l’im-
pacte paisatgístic i desbrossar 
la línia principal “que des que 
la van instal·lar l’any 2011 està 
plena de vegetació”, va dir Rie-
ra. Les obres, ja adjudicades, es 
prolongaran tres mesos. El pro-
jecte inicial es va veure afectat 
per la presència de dos parelles 
de trencalòs, que va obligar a 
modificar el traçat. La inver-
sió fins ara supera els 800.000 
euros. L’alcalde va confiar que 
l’arribada de la llum sigui un 

revulsiu perquè es rehabilitin 
habitatges tancats. L’Alt Urgell 
compta amb uns altres dos nu-
clis que encara es proveeixen 
amb places solars per disposar 
d’electricitat. Són Argestugues, 
lloc en què resideixen de forma 
fixa unes 25 persones, i Berén, 
que compta amb alguns habitat-
ges restaurats, tots de segona re-
sidència. La de Sallent és una de 
les poques valls que queden per 
electrificar al Pirineu. A l’Alta 
Ribagorça i al Pallars Jussà, per 
exemple, no hi ha nuclis habi-
tats sense connexió a la xarxa 
elèctrica.

Coll de Nargó desencalla l’electrificació de la 
vall de Sallent, on habiten cinquanta veïns
Fa 8 anys el projecte va quedar paralitzat per la crisi, tot i que es van instal·lar fins a 122 torres elèctriques 
|| És una de les últimes zones del Pirineu que no tenen accés a la xarxa elèctrica i usen plaques solars

serveis energia

Segre tàrrega
❘ MoNtorNès DE sEGarra ❘ Indignació 
i ràbia a Montornès de Segar-
ra després de dos mesos sense 
servei de telèfon (fix i mòbil) 
ni internet. Els veïns han inici-
at una recollida de firmes que 
presentaran a l’Oficina Co-
marcal d’Atenció al Consumi-
dor (OCAC) per denunciar la 
companyia Movistar. Una de 

les afectades és Núria Foix, que 
ahir va explicar a SEGRE que 
una avaria en un repetidor els 
va deixar “incomunicats” el 
passat 8 de gener i “després de 
dos mesos encara seguim igual”. 
Foix va detallar que “hem co-
municat la incidència a la com-
panyia en diferents ocasions, 
tant per telèfon com presenci-
alment a la botiga que tenen a 

Tàrrega”, sense oferir-los cap 
solució. Foix també va lamen-
tar que “Movistar ens conti-
nua cobrant les factures” i que 
“quan vols donar-te de baixa 
de la companyia, aquesta tam-
poc acaba d’efectuar-se”. Foix 
va assegurar que la situació és 
desesperant; de fet alguns ve-
ïns s’estan plantejant donar-se 
d’alta amb una altra companyia 

Firmes a Montornès després de  
2 mesos sense telèfon ni internet
Incomunicats des del 8 de gener per una avaria al repetidor

servicios avaria incidèncieS

la sEGarra

Les Oluges i Montfalcó, 
set dies sense telèfon
n Les Oluges i Montfalcó, 
també a la Segarra, van es-
tar una setmana sense te-
lèfon, des del 28 de febrer 
al 6 de març. En aquest cas 
va ser pel robatori de cable 
en un tram entre Cervera 
i les Oluges. No és la pri-
mera vegada que roben el 
cable de telèfon a la Segar-
ra. El juny del 2016 també 
van ser sostrets 700 metres 
de cable en aquest mateix 
tram.

telefònica per a casos d’emer-
gències i com a exemple va reve-
lar que una jove que estudia en 
un institut de Tàrrega va haver 
d’acompanyar-lo a Montornès 
una professora perquè, quan 
van trucar als seus familiars, 
aquests no van poder respondre 
perquè estaven incomunicats. 
La incidència afecta només el 
nucli de Montornès, on viuen 
unes 30 famílies. Movistar va 
confirmar ahir l’existència de 
l’avaria i van dir que treballen 
per arreglar-la com més aviat 
millor. Des de la companyia van 
justificar la tardança dient que 
“es tracta d’una incidència pro-
duïda per una alteració externa 
en un receptor que ens ha costat 
molt de localitzar”.

altreS pobleS

argestugues i Berén 
tampoc no tenen 
subministrament i es 
proveeixen amb plaques

Josep Miró, davant d’una torre instal·lada el 2011.

C. saNs

en priMera perSona

Josep Miró
VEí DE sallENt

«Utilitzem 
plaques solars 
però estem  
molt limitats»
n Josep Miró, veí de Sallent, 
va demanar un crèdit per po-
der pagar 14.000 euros com 
a part proporcional per dis-
posar d’energia elèctrica i va 
lamentar “la llarga espera”, 
que ha fet que “encara no tin-
gui llum i faci dos anys que 
he acabat de pagar el crèdit 
que vaig sol·licitar per a ai-
xò”. Va afirmar que se senten 
“abandonats” i va recordar 
que “quan era jove es van 
clavar les estaques per poder 
fer arribar la llum i aquestes 
s’han acabat podrint”. Els ve-
ïns van fer la aportació eco-
nòmica per tenir llum, van 
pagar una quantitat fixa de 
7.000 euros per habitatge, 
abans de la instal·lació de 
les torres. Per a Miró, la fal-
ta de serveis ha motivat que 
el poble hagi perdut població. 
“Ens proveïm amb plaques 
solars des de fa 10 anys, però 
no podem connectar ni una 
nevera.” “Estem cansats de 
reclamar serveis bàsics”, va 
concloure.
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política eleccions
segre tàrrega

Meritxell Lluís, eduard Pujol, rosa Maria Perelló i Toni Postius.

Perelló encapçalarà una “llista 
transversal” de Junts per Tàrrega
Segre Tàrrega
❘ tàrrega ❘ L’alcaldessa de la capi-
tal de l’Urgell, Rosa Maria Pere-
lló, encapçalarà a les pròximes 
eleccions municipals la llista 
de la marca Junts per Tàrrega, 
que va presentar ahir amb l’es-
posa del conseller Josep Rull, 

Meritxell Lluís. Perelló va des-
tacar que es tracta d’un projecte 
“transversal que incorporarà 
independents”. A les primeres 
posicions de la llista, va avançar 
que hi haurà dos dones indepen-
dents. Fa 4 anys, Rull va presen-
tar la candidatura de Perelló.

El fòrum de l’oli 
incideix en la 
comercialització

Fòrum

❘ La granaDeLLa ❘ El primer fò-
rum sobre l’oli d’oliva verge 
extra va debatre la necessitat 
d’augmentar la modernitza-
ció de la producció i la co-
mercialització incorporant 
el màrqueting i la tecnologia 
com a eines indispensables 
per afrontar els nous reptes 
de futur. Així ho van con-
cloure els més de vuitanta 
productors i empresaris del 
territori que van assistir a 
aquestes jornades organit-
zades per l’ajuntament de la 
Granadella i el de Torrebes-
ses. Així mateix, experts del 
sector van destacar que els 
productors han de posar de 
relleu l’oliva arbequina i fer-
la única.

Demanen a 
Calvet millorar 
accessos a nuclis

serveis

❘ LLeiDa ❘ El conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i representants ter-
ritorials de les comarques 
de muntanya es van reunir 
dijous per tractar l’accessi-
bilitat als nuclis habitats i re-
cuperar un pla per millorar 
camins rurals. En concret, 
van participar en la trobada 
representants de l’Alta Riba-
gorça, Alt Urgell, Berguedà, 
Cerdanya, Garrotxa, Jussà, 
Sobirà, Ripollès i Solsonès. 
També es va parlar de la xar-
xa municipal de camins i els 
mecanismes de col·laboració 
per aconseguir la conserva-
ció de la xarxa local en els 
propers anys.

Tàrrega habilita 
220 places de 
pàrquing gratuït

serveis

❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de 
Tàrrega ha adjudicat a Ro-
mà Infraestructures i Ser-
veis les obres de millora de 
l’àrea d’aparcament de l’avin-
guda Onze de Setembre per 
132.472 euros. L’actuació 
permetrà disposar d’un pàr-
quing que tindrà una exten-
sió de 6.300 metres quadrats, 
amb 220 places de pàrquing 
gratuït (actualment n’hi ha 
150). Els accessos al recinte 
des de l’avinguda Onze de 
Setembre i el carrer La So-
lana també es milloraran i 
s’instal·larà mobiliari urbà 
i es millorarà l’enllumenat 
amb 12 nous focus de tecno-
logia led.

S. eSPín / x. rodríguez
❘ LLeiDa ❘ Els alumnes de l’esco-
la Otogesa de Maials (a la ZER 
L’Oliver i que ara té uns 60 
alumnes) podran elegir a par-
tir del pròxim curs l’institut de 
la Granadella per cursar l’ESO i 
podran escollir també continuar 
amb els seus estudis a Seròs (tal 
com es feia fins ara). Aquesta 
és una proposta de la conse-
lleria d’Educació per reforçar 
el centre de les Garrigues. El 
director dels serveis territori-
als d’Educació a Lleida, Carles 
Vega, va explicar que les “ràti-
os d’alumnes són baixes”, amb 
entre 15 i 17 alumnes per curs. 
Vega va apuntar que, “per sota 
de 14 per aula, la pervivència 
de l’institut no està garantida”. 
Per aquesta raó, la Generalitat 
va proposar la doble adscripció 
dels alumnes de Maials, a peti-
ció de les famílies. No obstant, 
Vega va assegurar que l’institut 
de la Granadella “és molt estra-
tègic per a l’escolarització i per 
fixar la població al territori”. Va 
afegir que en aquesta proposta 
conflueixen els interessos de la 
conselleria, a qui “interessa que 
hi hagi afluència d’alumnes”, i 
de les famílies. 

Per la seua part, l’alcalde de 
Maials, David Masot, va expli-
car que es va celebrar una reu-
nió entre la conselleria, les fa-
mílies i l’ajuntament en què es 
va oferir aquesta possibilitat de 

la doble adscripció, que ja s’apli-
ca en centres de Lleida ciutat 
i també en alguns del Pallars 
Sobirà, entre d’altres. Masot 
va apuntar que a la Granadella 
només s’imparteix l’ESO, men-
tre que a Seròs també ofereixen 
Batxillerat. 

Per aquesta raó, les famílies 
que optin per escolaritzar els 
seus fills a les Garrigues tindran 

preferència per cursar el Batxi-
llerat a Seròs o a Lleida ciutat. 
El primer edil de Maials va as-
senyalar que Educació adaptarà 
les rutes de transport escolar 
perquè els joves arribin a la 
Granadella allargant la ruta de 
Llardecans. De moment, l’insti-
tut de les Garrigues ja ha anat a 
Maials a explicar la seua oferta 
educativa i en els propers dies 

ho farà el de Seròs. “De moment 
hi ha un compromís de mantenir 
aquest acord durant els propers 
quatre anys i després es revisa-
rà”, va dir Masot.

D’altra banda, Vega va expli-
car que els alumnes del col·legi 
de Llívia passen a estar ads-
crits a l’institut Torre Vicens, 
en lloc del Josep Lladonosa de 
Pardinyes.

Imatge d’arxiu de l’institut de la granadella, que rebrà alumnes de Maials.

segre

Els alumnes de Maials podran elegir 
institut i reforçar la Granadella
A proposta d’Educació, perquè les ràtios d’alumnes al de les Garrigues són baixes 
|| A petició dels pares, i també podran continuar escollint Seròs

educació centres
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Barrera rep 
l’Executiu dilluns 
en el Conselh 
Generau
Aran acull la reunió 
setmanal del Govern

institucions

redacció
❘ lleiDa ❘ El síndic d’Aran, Car-
los Barrera, intervindrà a la 
reunió de l’Executiu que se 
celebrarà dilluns a la seu del 
Conselh Generau. Per pri-
mera vegada, el Govern es 
reunirà a la Val d’Aran, tal 
com va anunciar dimarts la 
consellera de Presidència 
i portaveu, Elsa Artadi. El 
president, Quim Torra, i els 
consellers potencien així la 
descentralització de les re-
unions i la seua celebració 
fora del Palau de la Genera-
litat a Barcelona. Per aques-
ta raó, després de compro-
metre’s amb Barrera a reu-
nir-se a Aran, dilluns tindrà 
lloc aquest encontre. D’altra 
banda, Torra visitarà aquest 
cap de setmana els Pallars 
i l’Alta Ribagorça, mentre 
que el conseller de Territori, 
Damià Calvet, acompanyarà 
el president diumenge a una 
reunió amb l’Associació Ca-
talana d’Estacions d’Esquí i 
Activitats de Muntanya.

el canal principal, ahir encara buit a l’espera de l’aigua.

reg gestió

m.m.b.
❘ mollerussa ❘ El Canal d’Ur- 
gell va obrir ahir la campa-
nya de reg i se suma així a 
la resta de les comunitats de 
regants de Lleida que ja ser-
veixen aigua des de finals 
del mes de febrer i primers 
de mes. Segons el president, 
Amadeu Ros, s’ha obert per a 
proveïments i al Principal es 
mantindrà una dotació de 15 
metres cúbics per segon per 
poder atendre les primeres 
peticions de cabal dels agri-
cultors. Encara que el més 

normal és que l’Urgell obri 
la campanya per Sant Josep, 
la falta de precipitacions i les 
altes temperatures han fet 
que la comissió de circula-
ció de l’aigua adopti aques-
ta resolució. Segons Ros, si 
posteriorment es registren 
pluges abundants, es tor-
narà a tancar el canal. Els 
regants compten amb més 
de 350 hectòmetres cúbics 
hàbils als pantans de Rialb i 
d’Oliana, suficients per poder 
abordar aquesta temporada 
sense problemes.

el Canal d’urgell obre la 
campanya de regadius

joan gómez

Gilabert se suma  
a les primàries d’ERC, 
amb uns 15 candidats

eleccions congrés i senat

x.r. / h.c.
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Montgai, 
diputat provincial i expresi-
dent de la Diputació, Jaume 
Gilabert, s’ha afegit a les pri-
màries d’ERC com a candidat 
a número 2 per al Senat per les 
comarques del pla. En total, 
entre el Pirineu i el pla s’han 
presentat una quinzena de 
candidats. Així ho van assegu-
rar fonts de la directiva d’Es-
querra a Lleida, que van expli-
car que Miquel Àngel Estradé, 
Montse Bergés i Sara Bailac 
han presentat candidatura per 
poder ser caps de llista per a la 
Cambra Alta. D’altra banda, 
per encapçalar la candidatura 
d’Esquerra al Congrés s’han 
presentat Ferran Accensi, 
Xavier Eritja i Eduard Piera 
(alcalde de la Fuliola) i unes 
altres dos persones opten al 
número dos. Totes aquestes 
candidatures se sotmetran a 
votació demà al congrés regi-
onal, que se celebrarà a Bell-

puig. Així, per les comarques 
del Pirineu, la senadora Anna 
Azamar opta a la reelecció, 
com ja va avançar SEGRE, i 
també han presentat candi-
datura Miquel Caminal de la 
Seu d’Urgell i Albert Castells 
de Castell de Mur. Per al Con-
grés, opten el regidor d’Orga-

nyà, Sergi Parramon, i Núria 
Joangran, de Sort. Aquestes 
candidatures també es vota-
ran en un congrés diumenge 
a la Seu (la qual cosa ha ge-
nerat malestar als Pallars per 
la distància). Posteriorment, 
el congrés nacional de dijous 
ratificarà i ordenarà la llista.

Estradé i Azamar opten a la reelecció

congréS

erC vota demà els 
candidats i el congrés 
nacional de dijous 
ordenarà la llista
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