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La Granja opta al títol Starlight 
de cel ~odurn de qualitat 
X. RODRIGUEZ 
I LA GRANJA D'ESèARP I L'ajuntament 
de la Granja d'Escarp treba
lla per acol].seguir el reconei
xement com a espai amb un 
cel nocturn de qualitat per a 
l'obserxació de les estrelles i 
les consteHacions. Aquest és 
un segell que atorga la Gene
ralitat. L'objectiu final és re
bre el distintiu de destinació 
Star light, que a Lleida ja te
nen el Montsec i el Parc Na
cional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Per aquesta 
raó, la conselleria de Territori 
va instaHar dijous dos mesura
dors de la qualitat del cel. Neus 
Roca, tècnica del consistori, 
va explicar ahir que es troben 
a l'ermita de Sant Jaume i la 
serra del Calvari i estaran en 

Detall d'un mesurador que s'ha instal·lat a la Granja d'Escarp. 

funcionament durant tres me
sos. Roca va assenyalar que si 
els resultats dels mesuraments 
són favorables, el ple haurà de 
ratificar un pla de prevenció 

de la contaminació lluminosa 
per obtenir el distintiu. Una 
vegada disposin d'aquest se
gell, treballaran per obtenir 
l'acreditació Starlight. 
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Una pancarta de protesta al centre de la població. 

Fins a 700 firmes contra 
la variant de Com iols 
E. F. 
I ARTESA DE SEGRE I "No volem 
la variant" és el lema de la 
campanya de l'associació de 
comerciants i serveis d'Ar
tesa de Segre per rebutjar la 
nova ronda projectada pel 
Govern a la carretera de Co
miols,la C-14Ub. L'entitat ha 
recollit set-centes firmes i ha 
elaborat un manifest que ha 
entregat al consistori perquè 
aquest es posicioni i traslladi 
les queixes al departament 
de Territori. La presidenta 
de l'entitat, Montse Vall, va 

destacar la necessitat que 
el consistori doni suport a 
aquest rebuig: "Hem d'estar 
units o no ho aconseguirem", 
va dir. El col·lectiu demana 
paralitzar el projecte, la li
citació del qual es preveu 
per aquest any, i salvar així 
el comerç local. Asseguren 
que en l'última dècada els 
est abliments han patit una 
pèrdua de vendes de més del 
30% i que una altra ronda 
seria la ruïna per a molts co
merços. L'entitat no descarta 
mobilitzacions. 

Acusat de robar en un traster i un cotxe a Vielha 
I LLEIDA I Els Mossos van detenir divendres passat un veí de 
Vielha de 24 anys com a presumpte autor del robatori en un 
traster i a l'interior d'un vehicle a la capital de la Val d'Aran. 
El robatori al traster es va cometre dimarts. 

Focs de contenidor a Coll de Nargó i Mollerussa 
I COLL DE NARGó I Els Bombers van sufocar diumenge a la nit 
sengles incendis de contenidors d'escombraries a Coll de 
Nargó i Mollerussa. 

Comissió per promoure la línia de tren de la Pobla 
I TREMP I La comissió d'usuaris de la línia de Lleida-la Pobla es 
va reunir ahir per primera vegada per treballar amb FGC en 
propostes que millorin la mobilitat en tren i en bus. 

Nova oficina de supervisió de projectes 
I LLEIDA I La Diputació preveu aprovar al ple de dijous una ofi
cina de supervisió de projectes amb un pressupost de licitació 
que superi els 500.000 euros. Aquest organisme elaborarà 
informes per a ens locals sense personal per fer-Ios. 

Un altre tren cancel·lat per falta de maquinistes 
I LLEIDA I L'últim tren de la línia de Manresa (R-12) entre Lleida 
i Cervera va quedar canceHat ahir per falta de maquinistes i 
els viatgers van fer el trajecte en bus. La manca de conductors 
ja va obligar a canceHar trens dijous i divendres. 

Subvenció estatal per a una empresa de Sidamon 
I SIDAMON I L'empresa Tecymain SL de Sidamon rebrà una 
subvenció estatal de 74.168 euros per a una nova línia de 
producció de solució hidroalcohòlica. 

El Sobirà registra un lleu sisme que no causa danys 
I LLEIDA I El Pallars Sobirà va registrar durant la matinada de 
diumenge a dilluns un sisme de 2,3 graus de magnitud amb 
l'epicentre entre Llívia i Alins que no va provocar danys. 
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