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El Govern instal·larà set noves 
estacions de recàrrega elèctrica 
a les comarques de Lleida
S’amplia així la xarxa bàsica pública a tot Catalunya

La Generalitat instal·larà 
set noves estaciones de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la demarcació de 
Lleida. 

Lleida
REDACCIÓ
En concret, s’instal·laran al 
Pont de Suert, les Borges Blan-
ques, Tremp, Mollerussa, Ponts, 
Guissona i Juneda. A aquestes 
també se’ls hi haurà de sumar 16 
estacions més en d’altres territo-
ris d’arreu de Catalunya, sumant 
un total de 23 noves estacions. 
Amb aquestes instal·lacions, la 
xarxa pública d’estacions de re-
càrrega ràpida quedarà formada 
per 130 estacions repartides en 
75 municipis. 

Cal destacar que la Generalitat 
ha destinat 864.750 euros a in-
centivar i desplegar la instal·lació 
d’aquestes estacions, i la gestió 

FOTO: Paeria Lleida/ Una de les últimes estacions a Lleida ciutat

anirà a càrrec dels corresponents 
ajuntaments o corporacions lo-
cals. 

Totes aquestes estacions seran 
interoperables, és a dir, s’hi po-
drà accedir amb qualsevol de les 

targetes d’usuari emeses per les 
corporacions locals que gestio-
nen les estacions, i proporcionen 
una autonomia superior a 100 
quilòmetres en trenta minuts de 
recàrrega. 

L’Espluga Calba celebrarà la ma-
tinal del 8 de desembre la sisena 
Fira Oleotèxtil, on les degustaci-
ons d’oli, les visites guiades i el 
vermut musical són algunes de 
les activitats més destacades. 
Durant la fira hi haurà diferents 
actuacions dels gegants i gra-
llers del municipi i l’exposició 
dels murals dels nens i nenes de 
l’Escola Porcel de Cervera sobre 
la temàtica de l’oli. La Fira co-

mençarà amb un esmorzar po-
pular d’entrepans de llonganis-
sa a la brasa i pa torrat amb oli 
nou Spelunca. El tret de sortida 
firal permetrà veure la mostra 
de treballs de fusta fets per Jo-
sep Gabarra, a la sala social de 
la Cooperativa Agrària, al mateix 
temps que, durant la matinal, es 
farà una visita guiada i gratuïta al 
Castell de l’Espluga, on hi ha l’Es-
pai Antoni Ferrer. 

Les degustacions i les visites 
centraran la sisena Fira 
Oleotèxtil de l’Espluga Calba

FOTO: Diputació/ El certamen es va presentar a la Diputació de Lleida

La comarca de les Garrigues ha 
recollit, des del juliol, 632 signa-
tures contràries al projecte de 
gasificació de compostos derivats 
de residus a la planta Tracjusa de 
Juneda i a favor que el Depar-
tament d’Agricultura estableixi 
unes mesures de tractament de 
les dejeccions ramaderes me-
diambientalment sostenibles i 

respectuoses amb la salut de les 
persones de les àrees d’influèn-
cia, i com a solució per al sector 
ramader de la comarca de les 
Garrigues. 

Cal recordar que el passat 29 
de juliol es va celebrar un Consell 
d’Alcaldes per tal que el Depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat, el Departament de Salut i el 

Recullen més de 630 firmes 
a les Garrigues en contra del 
projecte de Nova Tracjusa

Departament d’Agricultura, ex-
pliquessin als batlles i batllesses 
de la comarca els respectius in-
formes favorables al projecte. A 
més, es va donar veu a un repre-
sentant de la plataforma Aturem 
la Incineradora a Juneda, perquè 
pogués expressar el seu posicio-
nament respecte a aquest pro-
jecte. 

En aquest mateix consell d’al-
caldes, també es va aprovar un 
manifest, per unanimitat dels 
assistents, en contra de la gasifi-
cació de compostos derivats de 
residus a la planta Tracjusa de 
Juneda. FOTO: C.C.Garrigues/ Imatge d’arxiu del consell d’alcaldes de la comarca
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Foment adjudica per 7,6 
milions d’euros la millora 
del ferm de l’A-2 entre 
Torrefarrera i els Alamús
És un tram de 15 quilòmetres que 
concentra molta intensitat de trànsit
Lleida
ACN
El Ministeri de Foment ha adju-
dicat per 7,6 milions d’euros les 
obres de rehabilitació superficial i 
puntualment estructural del ferm 
de l’A-2 en el tram de 15 quilò-
metres que discorre entre l’enllaç 
de Torrefarrera i els Alamús, a la 
comarca del Segrià, un dels trams 
amb més intensitat de circulació 
de l’autovia. 

Així ho ha comunicat el subde-
legat del govern de l’Estat a Llei-
da, José Crespín, en la carta que 
ha enviat a 37 ajuntaments, als 
consells comarcals del Segrià, Pla 
d’Urgell, Urgell i Segarra i Urgell i 
a tots els grups polítics de la Pae-
ria de Lleida i de la Diputació de 
Lleida. 

També n’ha informat altres en-
titats com ara les cambres de co-
merç de Lleida i Tàrrega, PIMEC, 
Asotrans, i la FECOM, així com 
als responsables dels polígons 
industrials del Segre, Entrevies, 
dels Frares i de Torrefarrera. En 
la carta, José Crespín explica que 
Foment va licitar aquestes obres 
el passat mes de juliol i que el Mi-
nisteri ha resolt ara l’adjudicació 
dels treballs per un import de 7,6 
milions d’euros.

FOTO: ACN / Imatge de l’autovia A-2 a la zona de la Panadella

La Comissió de Territori del 
Parlament va aprovar ahir una 
Proposta de resolució del grup 
de Ciutadans que emplaça el 
Govern a sol·licitar el Ministeri 
de Foment perquè, “en la ma-
jor brevetat possible”, repari 
el ferm de l’autovia A-2 entre  
Lleida i Barcelona. Després de 
la incorporació de l’esmena 
dels grups Republicà i de Jx-

Cat, el text també insta el Go-
vern a demanar a Foment que 
consensuï, amb les institucions 
territorials i els agents socials 
oportuns, un pla de modernit-
zació, millora de la fluïdesa del 
trànsit i de la seguretat a l’A-2 
al seu pas per les comarques de 
Lleida i que estudiï la viabilitat 
d’ampliar a un tercer carril el 
tram entre Lleida i Cervera.

Demanen estudiar un tercer 
carril entre Lleida i Cervera

El diputat Eloi Bergós va parti-
cipar ahir a la presentació de la 
23a Fira d’Àger que se celebrarà 
el 8 desembre però ja hi haurà 
activitats els dies 6 i 7. Enguany 

la fira d’artesania d’Àger té pre-
vist potenciar el seu vessant més 
cultural i vol posar l’accent en di-
ferents aspectes de caire cultu-
ral, artístic i sociocultural.

La Fira d’Àger vol potenciar 
el seu vessant més cultural

FOTO: DdL / La fira es va presentar ahir a la Diputació de Lleida

L’AJUNTAMENT D’ALPICAT HA DUT A TERME durant 
els darrers dos mesos treballs de millora del cementiri municipal. 
La intervenció ha consistit en l’aixecament d’un mur de conten-
ció que permetrà dur a terme la construcció, al llarg de l’any 
vinent, de 50 nous nínxols. L’actuació ha comptat amb un pressu-
post de 48.000 euros i s’ha finançat amb l’ajut de la Diputació de 
Lleida, que ha aportat 40.000 euros.
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El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín, va con-
firmar ahir que el projecte de 
Comiols “no està aturat” i va 
assenyalar que el Govern “hi 
està treballant”. Gavín va expli-
car que Territori i Sostenibilitat 
confia tenir enllestits els estu-
dis previs i anàlisis d’alternatives 
en un termini d’uns sis mesos. 
Actualment, s’està en fase d’es-

tudi d’alternatives i tot el que 
això comporta com ara estudis 
geològics, encaix paisatgístic i 
anàlisi de costos. Així els ho va 
comunicar Isidre Gavín als pre-
sidents comarcals del Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà, Josep M. 
Mullol i Carles Isus, donat que el 
Gobern de la Generalitat vol que 
el territori estigui informat de 
tot el procés. 

El Govern vol enllestir en sis 
mesos els estudis previs a la 
millora del port de Comiols

El Patronat Fira de les Garrigues 
va anunciar ahir que la 57a Fi-
ra de l’Oli Qualitat Verge Extra 
i les Garrigues, prevista per als 
pròxims 17, 18 i 19 de gener de 
2020 ja ha arribat al 95% d’ocu-
pació d’expositors per al certa-
men. Així, en aquests moments 
només queden cinc estands 
disponibles, entre el Pavelló de 
l’Oli i el Comercial, i la carpa de 
productes de proximitat ja té tot 

l’espai exhaurit, de la mateixa 
manera que ja hi ha llista d’es-
pera, per a cobrir alguna baixa 
de les paradetes de botigues ar-
tesanals, alimentació ràpida i al-
tres expositors que s’han inscrit 
inicialment per a ubicar-se a l’ex-
terior. Enguany com a novetat es 
faran recreacions teatralitzades 
per posar èmfasi en la impotàn-
cia històrica que ha tingut l’oli 
d’oliva al món. 

La Fira de l’Oli de les Borges 
arriba al 95% dels expositors a 
falta encara de més d’un mes 
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Per molts anys, Pol!!
En Pol Vendrell Sorribas fa 3 anys. Felicitats de part de tota la 
família. T’estimem moltíssim!

Marí Carmen Ortega Arias 
Aquesta eixerida padrina en fa 59! Moltes felicitats!!

Almacelles 
presenta un 
llibre sobre 
Rembrandt

Projecte de dinamització turística a Sort
L’Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà a Sort va acollir la conferència final del  ‘Green 
Pyrenees Slow Tourism’, un projecte de dinamització turística basat en l’ecomobilitat impulsat pel 
Pallar Jussà, el Pallars Sobirà i tres regions franceses.

La cantante 
Malú y 
Albert Rivera 
esperan su 
primer hijo
Malú confirmó ayer a través 
de su perfil de Instagram que 
está embarazada y espera su 
primer hijo junto al exlíder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, 
con quien lleva más de medio 
año de relación.  Fue en julio 
cuando la pareja oficializó su 
relación, en el momento en el 
que la cantante acompañó a su 
pareja a la salida del hospital, 
después de que Rivera recibiera 
el alta.

La sala d’actes del Museu 
d’Arquitectura i Urbanisme 
Josep Mas Dordal 
d’Almacelles (MAU), va 
acollir la presentació del 
llibre ‘Mirar Rembrandt. Els 
gravats mitològics del geni 
holandes’, escrit per Antoni 
Gelonch Viladegut, amb 
pròleg de Francesc Fontbona.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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