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MUNICIPIS HABITATGE 

La Pobla reobrira 
18 bungalous per 
allotjar estudiants 
Els de l'area vacacional vora l'estació 1 

Negocia 0 _ 

MARIA MOLINA 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 La Pobla de 
Segur reobrira els 18 bungalous 
clausurats de l'area vacacional 
al costat de l'estació del tren per 
allotjar-hi estudiants, principal
ment els que cursen estudis d'es
ports de muntanya. Els que acu
deixen al Pallars a rebre aquesta 
formació sovint tenen proble
mes per trobar habitatge. En 
períodes vacacionals, aquests 
bungalous funcionaran també 
com a allotjaments turístics. 

L'ajuntament recuperara la 
plena gestió d'aquests bunga
lous després que el ple ratifi
qués ahir liquidar definitiva
ment el Consorci Urbanístic la 
Pobla-Renfe (ara Adif), consti
tuit fa trenta anys per promoure 
l'area vacacional. 

La zona acull també un re
sort de queja s'ha fet carrec 
el consistori. Alla s'instal-lara 
l'Institut d'Estudis de Munta
nya, amb gimnas, vestidor, ro
codrom, bar i restaurant, a més 
d'aules i oficines. 

L'ajuntament java remodelar 
la piscina, ara municipal, en la 
qua] també s'imparteixen das
ses d'esports aquatics. Segons 
l'alcalde, Marc Baró, amb la li
quidació del consorci es vol do
nar sortida a la demanda d'habi
tatge dels joves que es formen al 

MUNICIPIS 

Tarrega, un any 
• sense que1xes per 

okupes al carrer 
SantAgustí 
LAIAPEDRÓS 
1 TARREGA 1 L'ajuntament de 
Tarrega i la Policía Local van 
assegurar ahir que no han re
but queixes pels okupes del 
carrer de Sant Agustí durant 
l'últim any, des que van man
tenír una reunió amb els vems. 
Fonts municipals van explicar 
que en aquesta trobada van · 
acordar que els habitants del 
carrer trucarien quan tingues
sin queixes i que els agents hi 
acudirien immediatament. 
Van afegir que aixo va succeir 
per primera vegada dimecres, 
quan okupes van provocar un 
tall de llum quan intentaven 
fer un entroncament illegal, i 
van apuntar que les okupaci
ons no són competencia mu
nicipal. Els ve!ns van dir que 
estan a ]'espera d'una resposta 
del consistori. 

centre d'estudis de muntanya i 
que no troben pis. L'ajuntament 
gestionara també dos habitatges 
de la zona, mentre que Adif es 
fara carrec de vuit més queja 
estan ocupats. 

Recuperar dos blocs de pisos 
D'altra banda, el consistori 

negocia assumir la gestió de 81 
pisos de la Sareb per promoure 
ellloguer social. Segons l'alcal
de, l'objectiu és aconseguir que 
el conveni de lloguer social in
clogui joves menors de 35 anys 
i majors de 65 per ampliar el 

ÚS TUR[STIC 

Els bungalous també 
serviran al seu proposit 
inicial i acolliran turistes 
en períodes vacacionals 

ventall deis que poden optar a 
habitar-los. 

Aquests habitatges formen 
part de dos blocs de darrere de 
la caserna de la Guardia Civil, 
constru!ts el2008 i que van que
dar en desús ambla crisi econo
mica d'aquell mateix any. A part 
deis pisos de la Sareb, a la Pobla ' 
hi ha més pisos buits propietat 
d'altres entitats bancaries. 

Firauto de Balaguer 
arranca amb 200 vehicles 
1 BALAGUER 1 Balaguer obre avui 
les portes de Firauto, la fira 
del vehicle d'ocasió i comple
ments, amb una vintena d'ex
positors que presentaran més 
de 200 vehicles . El certamen 
tancara diumenge. 

Projecte al Sobira per 
fomentar l'ocupació 
1 LLEIDA 1 El Servei d'Ocupació 
de Catalunya implantara al So
bira el projecte Treballa les 
comarques, que pretén millo
rar les condicions d'ocupació 
a la comarca. Es faran tallers 
i accions amb emprenedors, 
el sector turístic i productors 
agroalimentaris. 

Ajuts a Torrefarrera 
pera empreses i joves 
1 TORREFARRERA 1 Torrefarrera ha 
obert una nova convocatoria 
d 'ajuts dotada amb 40.000 
euros pera empreses i joves 
emprenedors. 

Els bungalous de la clutat vacacional, en desús des de fa anys. 
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SUBVENCIONS 

Més diners estatals 
pera agricultura de 
precisió i biogas 
1 LLEIDA 1 La Generalitat i el 
ministeri d'Agricultura han 
acordat un augment deis 
ajuts estatals per a la mo-

. dernització de ]'agricultura 
i la ramaderia, que passen 
de 7,4 milions d'euros a 27,8. 
La major part, 23,9 milions, 
correspon a projectes d'agri
cultura de precisió, eficiencia 
energetica i aprofitament del 
biogas. 

Fer la compra, ara molt més facil 
amb el nou SPAR d'Aimacelles 
• Un acte tan rutinari com fer 
la compra es convertiril en tot 
un complet de facilitats i sa
tisfaccions amb ]'arribada del 
nou supermercat Spar a Al
macelles. El supermercat, tot 
just inaugurat al bell mig de la 
població, a l'avinguda del Ba
ró d'Esponella número 10, ha 
arribat per tal de fer molt més 
facilla vida quotidiana deis al
macellencs i almacellenques, 
i tots aquells clients de loca
litats properes tant d'Aragó 
com de Catalunya. 

Aquestes tracta del super
mercat número 11 que Fra
gadis, grup distribuidor que 
opera amb les marques SP AR 
i EUROSPAR, instaura al ter
ritori de Lleida; una expansió 
que s'ha anat refor~ant en els 
últims temps. Cal destacar 
que el nou establiment ha 
permes crear 21 nous llocs de 
treball al territori, contribuint 
així amb els índexs d'ocupació 
de la zona. 

L'SPAR compta amb una 
amplia sala de vendes de 750 
metres quadrats, un espai 
gran on els clients podran fer 
la seva compra amb amplitud i 
on trobaran múltiples referen
cies, incloses les de la marca 
propia de SPAR, una marca 
amb una magnífica relació 
qualitat-preu. Dintre de l'es-

tabliment els clients podran 
trobar tota mena d'ofertes i 
passejar a través de les dife
rents seccions: carnisseria i 
xarcuteria assistida, on po
dran gaudir d'uns fantastics 
elaborats i assortits de primer 
nivell; fruiteria i fleca. 

La botiga compta amb un 
horari d'obertura de dilluns 
a dissabte de 08.30 h a 21.00 
h , que permet als clients po
der anar a comprar quan els hi 
vagi millor, gracies a un horari 
ininterromput. 

Cal destacar que una de les 
majors facilitats que aquest 
supermercat aporta als seus 
clients és la disponibilitat 
d'un parquing de 30 places, 
permetent als clients tindre 
la comoditat de poder fer una 
compra gran sense ha ver-la 
de carregar posteriorment; i 
aconseguint així facilitar la 
compra a totes aquelles per
sones d'altres poblacions que 
vulguin anar a comprar al nou 
supermercat. 

Pel que fa al disseny, el nou 
supermercat segueix una línia 
d'imatge moderna i innova
dora, que fa del supermercat 
un entorn agradable per com
prar i s'hi pot apreciar la gran 
aposta que la marca fa a lapo
blació amb un supermercat 
compromes amb el poble. 

La inauguració del super
mercat ha comptat amb la 
presencia de l'alcaldessa d'Al
macelles, Vanesa Olivart, i 
les regidores Montse Amó i 
Pilar Martínez, un acte en el 
qual han procedit a tallar la 
cinta d'inauguració. Per part 
de !'empresa, Javier Díez, 
director de vendes, ha sigut 
l'encarregat de fer una visita 
guiada a les autoritats en que 
ha destacat la importancia de 
la sinergia entre el supermer
cat i la població. 

Promocions d'obertura 
Per demostrar totes aques

tes facilitats i voluntat per 
satisfer els clients, fins al dia 
19 d'octubre amb motiu de 
la inauguració d'aquest nou 
supermercat es regalaran vals 
de 5 € al fer una compra igual 
o superior a 30 € ambla targe
ta client. Aquests vals podran 
ser bescanviats en una sego
na compra d'import igual o 
superior a 30 €, fins al 12 de 
novembre. 

1 no només aixo, a més de 
les múltiples promocions, 
també es realitzara el sorteig 
d'una cafetera de primera 
qualitat entre tots els clients 
que hagin fet una compra 
igual o superior a 20 € amb 
la targeta client. 
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