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Almacelles exigeix que 
es construeixi el nou parc 
de Bombers voluntaris
Reclamen agilitzar els tràmits per un 
servei que cobreix a 25.000 habitants
L’Ajuntament d’Almacelles 
reclama al Departament 
d’Interior i Economia la 
construcció del parc de 
bombers voluntaris. 

ALMACELLES
REDACCIÓ
El consistori va aprovar el 2011 la 
cessió d’uns terrenys de prop de 
3.000 metres quadrats a la Ge-
neralitat per a que es destinessin 
a hostatjar aquest equipament. 
Aquesta cessió es va refrendar 
amb la signatura d’un conveni en 
data 25 de gener de 2011, amb 
l’aleshores conseller d’Interior, 
Felip Puig i demés autoritats. 

Els terrenys estan situats en 
un lloc estratègic: a un quilòme-
tre de la població per l’antiga tra-
vessia de la carretera N-240, en 
direcció Osca i a tocar de l’enllaç 
que connecta aquesta travessia i 
el nucli urbà, amb l’A-22 i la vari-
ant nord d’Almacelles. 

La importància que té el Parc 
es deu a la que dóna cobertu-
ra no només a Almacelles i el 
seu entorn més immediat, sinó 
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que també al radi d’acció arriba 
fins a les poblacions d’Alfarràs al 
nord, tota la Franja aragonesa per 
l’oest, Alpicat a l’est i el nucli de 
Vallamanya al sud. En total dóna 
servei a prop de 25.000 habitants 
del Segrià Nord i a una extensa 
xarxa de carreteres, autovies i ca-
mins. 

El consistori reclama un nou 
edifici perquè l’actual és un edifici 
que es va condicionar durant els 

anys vuitanta i que té “grans man-
cances pel que fa a espai, distri-
bució de dependències i equips”. 
El que es pretén des de l’Ajunta-
ment d’Almacelles és intentar agi-
litzar al màxim el reempendre la 
posada en marxa del nou Parc de 
Bombers voluntaris amb la con-
signació pressupostària necessà-
ria en els propers pressupostos de 
la Generalitat que es contemplin 
de cara a l’exercici de l’any vinent. 

La Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Lleida va aprovar ahir 
el ple per ampliar la residència 
geriàtrica de Bell-lloc d’Urgell. El 
pla de millora preveu el desen-
volupament de tot aquest àm-
bit, completant la trama urbana 
del municipi i possibilitant que la 
residència pugui ampliar la seva
superfície, passant 1.054 a 1.672 
m2, el que permetrà oferir 34 
places. La instal·lació, privada i 

actualment amb 12 places per a 
residents temporals i indefinits, 
se situa a l’oest del municipi, en 
un àmbit que inclou també ter-
renys de conreu i una casa uni-
familiar. El sector s’ordenarà dei-
xant un espai lliure central que 
facilitarà l’accés a la residència 
amb un sistema viari principal 
en forma d’L, que connectarà 
amb l’interior del nucli de Bell-
lloc. 

Aprovat el pla per ampliar 
el geriàtric de Bell-lloc que 
passarà de 12 a 34 places
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Aitona és el segon municipi en 
índex de recollida selectiva, amb 
un 47,6%, només superat per 
Alcanó. Aquestes són les dades 
que es desprenen de l’informe 

que el Consell Comarcal del Se-
grià i UTE Reciclatge Segrià -em-
presa concessionària del servei 
de recollida de residus- van en-
tregar a l’Ajuntament d’Aitona.

Aitona té el segon índex de 
recollida selectiva de Lleida
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La V Ruta de 
la Tapa espera 
més afluència 
aquest cap 
de setmana
Els 14 establiments partici-
pants en la V Ruta de la Tapa 
de les Borges Blanques espe-
ren amb optimisme el segon 
cap de setmana i esperen 
que la resposta del públic se-
rà encara millor que en el pri-
mer cap de setmana, on es 
van servir gairebé 200 tapes, 
arribant fins i tot alguns esta-
bliments a servir 400 monta-
dets.

Així, qui ho vulgui podrà 
gaudir demà i dissabte de les 
28 tapes variades, a més de 
la corresponent beguda, en 
els 14 establiments que par-
ticipen en la Ruta. 

ERC a la Diputació ja ha designat 
els diputats per cada àrea inter-
na. L’alcalde de la Pobla de Se-
gur, Marc Baró, estarà al davant 
de Serveis Tècnics, Vies i Obres. 
Pel que fa a Igualtat –creada en 
aquest nou mandat– qui n’esta-
rà al capdavant serà Helena Mar-
tínez, mentre que a Salut hi hau-
rà Albert Bajona. Josep Ramon 

Fondevilla portarà el Complex 
de la Caparella, on s’ha d’exclou-
re Finques que estaran a càrrec 
de Ramon Cònsola, de Junts, tal 
com va explicar ahir LA MAÑA-
NA. Fondevilla i Baró comparti-
ran també l’àrea del Pirineu amb 
Antoni Navinés (Junts). Respec-
te a Recursos Humans, Jordi Ver-
dú n’estarà al davant. 

L’alcalde de la Pobla, Marc 
Baró, ‘portarà’ l’àrea de 
Vies i Obres de la Diputació 

A l’espera d’aprovar avui el carti-
pàs municipal, el govern d’Acord 
d’Esquerra comptarà amb 9 
grans àrees. La primera inclou 
Serveis Socials, Salut, Diversitat 
i Igualtat encapçalada per Síl-
via Fernàndez. Xavier Secanell, 
a Serveis Municipals, el Medi 
Ambient, l’Agricultura. Cultura i 
Turisme serà per Amanda Car-
dona; la Via Pública, els Equipa-
ments Municipals, el Patrimoni, 

les Zones Verdes i l’Entorn, per 
Josep Maria Carrera; Educació i 
Esports, per Olga Ribera; Noves 
Tecnologies, el Comerç, el Tre-
ball i la Participació Ciutadana, 
per Joan Pijuan i, finalment, Ta-
mara Lombardo serà la respon-
sable de Fires i Comunicació 
mentre que Judit Solé, de Festes 
i Joventut. Bernat Solé assumirà 
l’àrea d’Urbanisme, Governació, 
i Relacions Institucionals.

Un total de nou grans àrees 
compondran l’Ajuntament 
republicà d’Agramunt
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Fora d’una tallada de llum i agua 
bona part del dia en uns quants 
dels carrers adjacents a la ram·
bla de Ferran, la jornada d’ahir 
va transcórrer a la ciutat de Llei·
da amb una còmoda tranquil·
litat... I què?, es preguntaran. 
Doncs que el d’ahir va ser el pri·
mer dia en 30 anys (exactament 
des del 28 d’abril de 1989) en 
què el Paer en Cap de Lleida, 
tot i que en funcions, era un mi·
litant de la vella CiU: el primer 
tinent d’alcalde, Toni Postius. 

I PUNT 
| Marta Vilalta  
i Torres
@martavilaltat |

Atemptat 
d’Estat?
Aquestes últimes hores hem 
conegut que el cervell dels 
atemptats de Barcelona i Cam·
brils, Es Satty, era un confident 
del CNI, i que va ser el mateix 
centre d’intel·ligència qui el va 
ajudar a convertir-se en l’imam 
de Ripoll. També hem cone·
gut que els joves autors de 
l’atemptat tenien els telèfons 
punxats dies abans del 17·A. 
Cada nova informació gene·
ra més dubtes i sospites. Més 
pudor de conspiració. I una 
profunda crisi, que en qualse·
vol país amb una bona qualitat 
democràtica seria un escàndol 
majúscul. Aquí, contrasta la in·
dignació creixent de bona part 
de la societat catalana, amb un 
silenci eixordador del món me·

diàtic espanyol i dels poders 
de l’estat. A aquells que estem 
avesats a sèries de TV conspi·
ranoides se’ns posen els pèls 
de punta de pensar que la re·
alitat sempre supera la ficció. I 
surten moltes preguntes: què 
va passar, què se sabia, per què 
no es va actuar, què s’amaga, 
per què no es va voler fer una 
comissió d’investigació al Con·
grés dels Diputats? I sobretot, 
fins on estava i està disposat a 
arribar l’estat? Ressonen les pa·
raules del llavors ministre Mar·
gallo quan va dir: “Un atemptat 
se supera, d’una crisi se’n surt, 
però la dissolució d’Espanya és 
totalment irreversible”. Calen 
explicacions urgents.

Contrasta la 
indignació creixent 
de la societat amb el 
silenci eixordador 
dels poders de l’estat Un total de 208 nens 

i nenes del Pallars 
Jussà van partici·

par ahir en la dotzena 
edició de la jornada de 
Jocs del món que orga·
nitza el Consell Comar·
cal del Pallars Jussà. A la 
trobada, que aquest any 
s’ha celebrat a Talarn, hi 
van participar 8 Casals 
d’estiu de la comarca: la 
Vall Fosca, la Pobla de Se·
gur (2), Salàs de Pallars, 
Talarn i Tremp (3). Durant 
el matí es van dur a ter·
me una sèrie d’activitats 
pensades per fomentar 
la integració i la toleràn·
cia per altres cultures. Cada casal 
havia preparat un joc d’un dels 5 
continents i l’ha compartit amb 
la resta de participants en la jor·
nada. Aquesta trobada, que s’ha 

convertit en itinerant, serveix 
perquè els quaranta monitors 
que treballen als Casals es cone·
guin. La jornada està organitza·
da conjuntament des del Servei 
d’Immigració, l’Oficina Jove del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
i l’Ajuntament de la Talarn, comp·
tant amb la col·laboració de la Di·
recció General per a la Immigració 
i la de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya.

Jocs del Món al Pallars 
Jussà amb 208 nens i nenes

D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Santi de Pablo 
Músic 

Joaquín ‘Chapo’ 
Guzmán 
Narcotraficant

Ada Colau 
Alcaldessa de 
Barcelona

Lidera una nova formació musi·
cal que apareix a Lleida, Bullfrogs, 
amb la suma d’altres dos veterans 
dels escenaris més rockers, David 
García i David Val.

Ha estat condemnat a cadena 
perpètua, més 30 anys addicio·
nals, per la seva participació en 
una empresa criminal continuada 
i els càrrecs de tràfic de drogues.

L’Ajuntament de Barcelona estu·
diarà instaurar un peatge per en·
trar a la ciutat com a mesura com·
plementària al veto ja aprovat als 
cotxes més contaminants. 

Implantes y dientes fijos en Dia1
Expertos en casos Sin Hueso
Máximo nivel Profesional

Implante
Dental

390€
1ª Visita, Radiografía y Estudio GRATIS  /  Financiación sin intereses 

LLEIDA 973 28 99 99 · VIELHA 973 64 33 33 · BARBASTRO  974 56 49 99  ·  MONZÓN  974 56 55 55  ·  BINÉFAR  974 56 88 88
1ª Visita, Radiografía y Estudio GRATIS  /  10% dto. en todos los tratamientos
LLEIDA  973 28 99 99               BALAGUER   973 28 33 33               MOLLERUSSA   973 64 33 33

Dr. Javier Chela (Implantólogo)

cfarre
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