Noguera

I 14 I COMARQUES

BALAGUER
Consell Comarcal. . • • • • • •
. 973 44 89 33
A¡untament. ••.•• .'...... . . 973 44 52 00
CAP........ . . . • • • • . . . . . 973 44 77 14

Urgències mèdiques . . . .. . 973 44 60 28
Farmàcies
. ..
Sala . 973 44 SO 87
• . . • • • • • . Garcia Aldavó . 973 45 02 14
....• , • . . . .
. March . 973 44 52 80
.. • .. .. .. • .. .. .. Claver .. 973 44 53 84
Tax1s ...... Pere lzquierdo 660 33 63 60
. .. .Vida o 973 44 56 83
. Jose Maria Cortes 973 43 82 02
Francisco Salse ...
973 44 63 05

.. .. .. .. .. .....
Serra . 60610 52 23
. .. .. .
.Auto taxis 973 44 50 22
Correus... .. .. . .
. ... 973 44 58 26
lapallavacara ........ . ..
. 973 45 1S SS
Teatre .. . .. .. .. . .. .. ..
973 44 52 52
INEM .. .. ..
973 44 32 73
Bombers .. . .. . . .. .. 973 44 SO 80
Guàrdia Urbana ...
..
973 45 00 00
Mossos d'Esquadra. . . • . . . 973 45 77 00

SEGRE
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CAMARASA
Ajuntament .. .. .. . .. . ..

CAP ..................... 902461000
973 42 00 09

ALGERRI
Ajuntament. . .. . . . .. . . . .. . .. 973 42 60 13
Consutori mèdic . . . • . . . . . . . 973 42 60 27
PONTS
Ajuntament. . . . . . . . . . . . .. . . . 973 46 00 03
Bombers . .. .. . .. . .. ... . 973 46 08 37
Mossos d'Esquadra.. . .. . .. 97345 00 80

ARTESA DE SEGRE
Ajuntament. .... . . . .. .. ...... 973 40 00 13
Bombers .. .. ........ ...... 973 40 OS 36
Creu Roja . . .. .. . .. .. .... . 973 40 04 40
Servei d'ambulàncies.. .. . . . 902 45 09 02

AGER
A¡ untament. . . .. . ... . ... .. .. 973 45 50 04
Consorci del Montsec. . . . . . . . 973 45 SO 96

ESPAIS NATURALS INTERVENCIONS

EQUIPAMENTS

Obres d'urgència a Mont-rebei
pel perill de nous despreniments

Cabanabona
adjudica les
obres del nou
ajuntament

Els treballs s'iniciaran la setmana que ve per poder obrir el congost aquest estiu

I CABANABONA I Cabanabona
ha adjudicat per 499.000
euros les obres de la nova
seu del consistori i el local
social. El nou edifici s'aixecarà al solar que allotjava
l'antiga rectoria, que va ser
enderrocada fa més d'un
any per risc greu de caiguda i el perill que suposava
per als veïns al trobar-se al
centre de la localitat.
El nou edifici comptarà
amb sistemes d'eficiència
energètica i s'escalfarà a
través de l'energia geotèrmica i la solar.
La construcció de la nova seu compta amb una
subvenció del PUOSC i ha
d'estar finalitzada en un
any i mig, segons fonts de
l'ajuntament.
Actualment, les dependències municipals s'ubiquen en una casa llogada al
centre de la localitat.

E. FARNELL

IAGER ILes obres per reobrir el
congost de Mont-rebei al públic, tancat des del mes de novembre passat, s'iniciaran la
setmana vinent. El consistori
d'Ager ha aprovat una tramitació d'emergència a causa del
risc de nous despreniments de
blocs rocosos al camí natural
del congost i al pantà de Canelles, que suposen una situació de perill per als visitants,
ja que el congost es continua
visitant malgrat que l'accés
està tancat.
L'alcaldessa, Mireia Burgués, va destacar la necessitat de minimitzar les possibles
afectacions per la caiguda de
roques sobre les persones que
passen pel congost tot i la prohibició. Va assegurar que hi ha
estudis tècnics que confirmen
que les pluges de la tardor i

Malgrat estar els accessos tallats, els turistes passen pel sender.

del mes de maig han provocat
moviments en el pendent i "ha
caigut alguna roca al camí".
Per a Burgués, tot això fa necessari actuar amb "urgència"
i evitar la degradació d'aquest

espai. L'objectiu del consistori
és que aquest estiu ja es pugui
obrir el congost amb totes les
garanties.
.
Segons Burgués, des de l'aixecament de l'estat d'alarma

s'ha accentuat el nombre de
visitants que arriben a Montrebei tot i estar tallat. Va remarcar la "impossibilitat" de
controlar l'afluència de visitants i va mostrar preocupació
per la situació, que "ens obliga
a actuar amb rapidesa per evitar qualsevol dany personal i
per reobrir al públic com més
aviat millor", va dir.
Les obres contemplen tre-·
balls verticals per sanejar el
pendent de roques que queden i reparar el tram del camí
que va quedar enfonsat per
l'allau al novembre i poder
restablir el pas. Els treballs
seran finançats per la Diputació a través d'un fons de
85.000 euros.
El sector turístic de la Vall
d'Ager havia sol·licitat actuar
d'urgència per salvar la temporada turística.

MUNICIPIS INICIATIVES

PATRIMONI

Voluntaris per cuidar
els jardins d'Os i Àger

Balaguer busca
un antic pou de gel
del segle XVIII

E. FARNELL
1 AGER/ os DE BAlAGUER 1 Els

municipis d'Ager i Os de Balaguer
busquen voluntaris locals perquè cuidin i mantinguin els
parcs i jardins d'aquests dos
municipis en òptimes condicions. Amb el lema Apadrina
un jardí o una flor, els ajuntaments volen que a més d'embellir els espais públics i les zones

verdes, aquestes estiguin ben
cuidades. Els consistoris aporten tota mena de materials,
les plantes i les flors, i confien
que veïns voluntaris atenguin
aquests espais.
A Os de Balaguer dilluns
s'ha convocat una reunió per
conèixer el nombre de voluntaris que participaran en la
iniciativa.

Els treballs s'allargaran unes dos setmanes.

Concurs
Fotos Artísti ues
Participa-hi a lnstagram amb el #cerclelectura

I BALAGUER I El Museu de la
Noguera ha iniciat una intervenció arqueològica a
la zona del Portal del Gel
per intentar localitzar un
antic pou de gel de la ciutat i documentar-ne l'estat
de conservació. El1994 ja
es van localitzar unes estructures que podrien pertànyer al pou, possiblement
del XVIII.

LECTURA

Publicarem les fotos al suplement Lectura i cada trimestre
escollirem la millor, que panprt un dinar per a dos persones

al Parador del Roser de lleida.

SEGRE
EL TEU DIARI
segre.eom
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