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COM ¡\ D ¡QUES Torregrossa condemna l'agressió Gui¡sona passa de 2 a 4 guardies 
~ masclista que va patlr una ve·ina. municipals i n'hi haura 6 el 2022. 

www.segre.com/comarqu~ P· 15 1 p. 16 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

MUNICIPIS RECUPERACIÓ 

La CHE tirara cases en ruina del poble de la 
Clua i el tornara a Bassella per "reviure'l" 
Va quedar parcialrnent negat pel panta de Rialb ell999 i només hi queden tres famílies 11 Quatre edificis 
s'han deteriorat fins a suposar un perill i el consistori vol impulsar el turisme a la zona 
MARIA MOLINA 
1 BASSELLA 1 Més de vint anys han 
hagut de passnr des de la cons
trucció del panta de Rialb pcr
qu~ l'ajuntamcnt de Bassella i la 
Confederació HidrogrMica de 
l'Ebre (CHE) arribin a un acord 
que permeti "ressuscitar" el nu
cli de In Clua, negat parcialment 
per l'aiguo de l'cmbassamcnt. Lo 
CH E dcmolirii quatrc cases en 
ru~na que amenacen la seguretat 
de les tres famflies que encara 
resideixen ni poble i e ls solnrs 
passaran a ser terreny urbi\ mu
nicipal. El consistori, perla seua 
part, preve u utilitzar aqucst sol 
per fcr equipamcnts o pcr edifi
car nous habitatges. Així ho va 
explicar l'alcnldessa, Cristina 
Barbens (JxCnt), que w avao~nr 
que velen recuperar la zona i 
afavorir-ne el desenvolupament 
cconomic mitjon~ant projectes 
turfstics que aprofitin la proxi
mital del pant~. 

La CHE va expropiar en la 
decada deis noranta les cases 
que ara s'enderrocaran. Ho va 
fer a petició deis propictaris que 
tcnicn terres de cultiu a l'entorn 
del poble que havien de que
dar negades pel panti\. Aquests 
ve·ins es van t1·aslladar a a !tres 
poblacions i a la Clua només van 
quedar tres famílies. Des de fa 
anys exigeixen a la CHE que 
actul· en nquests imrnobles atesn 
la progressiva degrndació que 
els ha fe t irrecuperables. Aixo 
ha nrribat a ser un problema i 
fins i tot ha obligat e ls veins a 
fer reparacions. "Es una qllestió 
de seguretat jaque els habitnt
ges poden caure en qu:~lscvol 

AGRICULTURA JORNADES 

El CASTELL DE LA CLUA 

Ni la CHE ni el consistori 
no volen assumir l'alt 
cost de conservar Cal 
Gotori, declarat BCIL 

moment. Ara no es pot passejar 
perla Clun amb seguretat", va 
indicar Barbens. 

Queda pendent de definir la 
fórmu la perque el consistori 
adquircixi cls terrenys públics. 

La Setmana Agraria de 
Bellpuig abordara regs 
SEGRE TARREGA 
1 BEllPUIGI BcUpuig celcbrari\ la 
setmana que ve les jornades 
tecniques emn1a1·cades e n l::t 
Setmona Agraria, que aquest 
any arriben a la trenta-trese
na edició. La principal novetal 
és que tancara la selmana un::t 
visita tccnica sobre el terreny, 
concretament a l'~rea modernit
zada de la col·lectivitat número 
16 deis Cannls d'Urgcll a Bell
lloc. Tindra lloc el divendres 13 
dedesembrc. 

Previnment, els dies 10 i 12 
de dcsembrc, se celebraran 
jornades a la L!otja de Bellpuig 
amb xnrrades en que es presen
tara e l nou decret que regula 
l'aplicació de les dejeccions ra
madcres i els nbonaments mine
rals, de La mil de Jordi Vida! del 
sindical JARC (dimarts) i dijous 
es donara a coneixer el projecte 
de modernització deis Canals 
d'Urgell de la mil del presiden!, 
Amade11 Ros, i Xavier Guixa 
d'lnfraestructu res.cal. 

L'antcrior consislori del PP sem
pre va reclamar la cessió gra
tul'ta. Tanmateix, Barbens va 
remarcar que és una qüestió que 
cncnra s'hn de definir. El que sí 
que passar~ a ser propietat mu
nicipal són les roques i pedres 
resultants de In demolició, que 
e l consistori podra tornar a uti
litzaren rehabi litacions o cons
truccions futures, compares, 
mu rs o esculleres. 

Barbens va indicar que el 
consistori s'ha plantejat adqui
rir l'cdifici de la Clun concgut 

com Cal Rei pcr convertir-lo 
en seu d'esdeveniments mu
nicipals o sala de reunions, ja 
que el municipi no té cap cqui
pnmenl d'aquest tipus. Tanma
teix, descarta quedar-se amb 
Cal Gitori, l'antic castcll de In 
Clun. L'alcaldess:~ va explicar 
que esta declarat Bé Cultural 
d'lnteres Local (BCIL) "per~ ni 
la CHE ni e l consistori no volem 
adquirir-lo ates el que costarin 
rehabilitar-lo, perla qual cosa 
es deixo la porta o berta a vcn
dre'l", va indicar. 

PROJECTES SUBVENCIONS 

LESCLAUS 

Rlalb, en maflla 
1 Les aigües del pant~ de Rialb 
van negar el 1999 Tlurana 1 Bas
sella va perdre pobles com Cas
tellnou i part de la Clua. 

lmmigradó ve·inal 
1 Tiurana es va reconstruir a So
lés perb els veins d'aquem nu
clls de Bassella se'n vana anar a 
altres localitats. Només tres fa
milies es van quedar a la Clua. 

Eqnopladons 
1 La CHE va expropiar als 90 les 
propletats afectades per l'em
bassament a la Clua, perla qua! 
cosa en seguelx sent e l titular. 

Un procés llarg 
1 Els ve·ins reclamen des de fa 
anys que es prenguin mesures 
per frenar la degradacló deis 
habltatges de la Clua. 

Ensorrament.s 
1 Fa més de tres anys, el nucll 
comptava amb deu cases. No
més tres estan habitades. En 
aquesH anys, algunes s'han 
desploma! í quatre es troben en 
un pre<ari estat que amena~a la 
seguretat deis verns. 

Des<artat un nou poble 
1 L'alcaldessa de Bassella va re
marcar que queda totalment 
descarta! reconstruir Bassella 
en un altre punt, com va fer 
Tiurana, com ho va preveure el 
conslstorlgovernat pel PP. 

Gairebé set milions perque 67 municipis 
de Lleida guanyin eficiencia energetica 
1 LLEIDA¡ Un total de seixan
ta·set njuntnments i consells 
de les comarq ues de Lleida 
han rebut aquest any subven
cions estalnls de I' Institut per 
a la Diversificació i estalvi de 
l'Energia (IDA E) per va lor de 
6,8 mi lions d'euros. Aquests 
ajuts han permes introduir 
millares energiHiques, esta 1-
vi en el con su m d'edificis i in
fraestructures públiques, ban 
promogut l'ús de renovables 
i impulsat iniciatives de mo-

bilitat sostenible. La majoria 
de projectcs subvencionats 
amb el 50 per cent de l'import 
d'execució ban consistit en la 
renovnció d'instaHacions i sis
temes d'enllumenat, segons va 
explicar ah ir el subdelega! del 
Govern, José Crespín. Aqucsts 
ajuts s'emmarqucn en e l pro
grama o perol iu Feder plurir
regional d'Espanya de la Co
missió Europea. 

El projecte que va rebre \lila 
sub venció més elevada va ser el 

de l'ajuntament d'Aicanils, que 
va nconscguir gaircbé 500.000 
euros per renovar les instal-la
cions d'enllumenat públic. Per 
la seua part, el projecte amb 
una quantia d'ajuda més peti
ta va ser la mi llora energetica 
de In seu del conscll del Juss~, 
amb 25.400curos. A l seu toro, 
els ajuntaments de Guissona, 
Alcoletge, Bell-lloc o el con
scll de les Garrigues també hnn 
executat projectes per reduii el 
consum d'energia. 
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140 GUIA 

El barri de la 
Mariola encén 
els llums 
de Nadal 
1 LLEIOA 1 Els vcins del barrí de 
la Mario la de L.leida van en
cendre ah ir els llums de Na
da! i van estrenar la decora
ció que van confeccionarells 
maleixos en diversos tallers. 
Unes 650 persones van por· 
ticipar en les nctivitats pcr 
dissenyar els ornaments i la 
ilolumi nació (estiva. 

Durant l'act c d 'abir a 
l'avinguda Pius XII, el poe· 
ta membrc de la comunital 
gitana Jesús Doya va recitar 
un poema nada lene i un cor 
va animar el públic cantant 
nada les. Tnmbé van plantar 
un arbre deis dcsitjos. 

socrETAT Gent 

lsona cedeix l'arxiu al 
consell comarcal del Jussa 

IJnstitut d'Estudis llerdencs s'il·lumina 
amb un gran arbre plantat al pati 

L'akaldessa d'lsona i Conca Delia, 
Rosa M. Amorós, va firmar ahir 
un convcni pcl qual ccdcix el lons 
documental de l'ajuntament a l'ar
xiu del consell comarcal del Jussa. 
Onze municipis han traspassat do

El presiden! de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va 
presidir ah ir l'encesa deis Jlums de l'arbre de Nada! de 
I'IEI, que potencia la sostenibilitat i el medi ambient, amb 
una estructura metñl-lica i lcds do baix consum. cumcnts a l'cns. 

HOROSCOP 
.o\RIES21-III/19-IV. 
Avanceu amb c~utela. No reveleu ni 
pensaments nllntencions fons que es· 

tigueu segurs que la resposta ser~ favorable. 
Treballeu a porta tan cada perfecciona ni Idees. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Un canvl us aixecara l'imim i us conduira 
a una aventura emocionant. Parleu deis 

vostres plans amb algú que estlmeu 111mpuls 
convertir;\ les Idees en realltat. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
L'amabllltat lgenerositat s'han d'oferlr 
amb compte, no tothom sera merelxe· 

dor del que els oferlu. Utllltzeu la dlplom.lcla per 
estalviar·vos una mala experiencia. 

C.o\NCER 21·VI/22-VII. 
El silenci és or. Sivoleu fer un canvi ~n
se problernes, feu·lo vosaltres matelxos. 

Intentar treballar amb algú que lluita coniiCI 
vosahres retardara el progrés. 

UEO 23-VII /22-VIII. 
No parle u tant 1 passeu a l'acció. Con ti· 
nueu mo~t·vos; si us atureu, algu us 

prendr.i l'energla. Confleu en la capacita! que 
tenlu de fer les coses pel vosue compte. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Les emoclons 1 els dlners no s'han de 
barrejar. No podeu comprar amor o 

felldtat. Et1foqueu-vos fer alguna COSo1 construc
tiva amb algú estima!. 

BALANI;A 23-IX / 22-X. 
Planegeu fer alguna cosa amb algír que 
estimeu. Aparteu·vos de sltuaclons 1 

persones exigents. Un descans us donar~ una 
perspectiva dlferent respecte a la vostra vida. 

ESCORPIO 2H 121-XI. 
Enneu en acció. Moveu·vos, envol· 
teu·vos de persones que us Inspiren 1 

visiteu llocs que us emocionln. Elcpandiu la ment, 
milloreu el benestar fisi< 1 feu canvis. 

SAGITARi ll-XI/21·XII. 
Elcpresseu la seua voluntat de fer les 
coses. Parle u amb algú que pugul aju· 

d Ir-vos 1 conegulla millor manera de bregar amb 
situacions delicades. Cuideu els negocis. 

SEGAE 
Oivendres. 6 de desembre del 2019 

lnauguració de la 
mostra 'A un pas de 
l'encert' a la Fecoll 
i'rop d'una vintena de persones 
van assistir ahir a la inauguració 
de l'exposició A 1111 p(IS de /'e11· 
cert, nmb obres de Carme Busom, 
a In scu de la Fcderació de Colles 
de I'Aplcc del Caro gol de Llcido 
(Fecoll). 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
Els problemes emcxionals us pertorba
ran els pensaments. No deixeu que la 

productivitat pateixi a causa d'un aldarull amb 
algú que Intenta superar·vos. 

AQUARI 20·1/ 1 8·11. 
Penseu més en la forma en que gestio· 
neu lguanyeu d1ne1S. Considere u el que 

gaudlu fer 1 busqueu maneres d'utllltzar·ho per 
guan)'Or drnersextres. 

PEIXOS 19-II / 2Q-III. 
Utllltzlles vos tres habilita ti per ajudar 
en una causa. Oferir temps 1 serveis com 

a voluntarl lmpulsarh lernousamlcs. L'amorés 
a les ~trelles. 

rcolomina
Resaltado


	S201912061

