
El diputat Eloi Bergós va parti-
cipar ahir en la roda de premsa 
de presentació de la 5a Festa 
dels Tres Tombs d’Àger, que se 
celebrarà el dia 14 de març. Les 
activitats s’iniciaran a les 9.00 
hores amb un esmorzar popu-
lar al camp d’aterratge, i s’orga-
nitzaran diferents activitats sota 
el nom ...”algo farem”... L’activi-
tat dels Tres Tombs pròpiament 

s’iniciarà a les 12.00 hores al nou 
circuit, amb un recorregut que, 
per primera vegada es farà fora 
del nucli del poble i anirà des 
de l’Empalme, passant per l’atu-
rador, els Erals i retorn a l’Em-
palme. S’espera la participació 
d’uns 40 tractors i una cinquan-
tena de pagesos. La jornada se-
guirà amb un vermut a la placeta 
dels jubilats.

Àger prepara la cinquena 
edició de la tradicional 
festivitat dels Tres Tombs

FOTO:  La festa es va presentar ahir a la Diputació de Lleida
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La Generalitat inicia la 
darrera concentració 
parcel·lària del Canal 
de reg Algerri-Balaguer
Les obres s’adjudiquen a l’empresa 
Romero-Polo per 1,8 milions d’euros
Balaguer
ACN
El Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació va 
adjudicar, el novembre passat, a 
José Antonio Romero Polo, SAU, 
la darrera fase de les obres de la 
concentració parcel·lària del re-
gadiu de l’Algerri-Balaguer al ter-
me municipal de Balaguer per un 
import d’1.797.837,30 euros (IVA 
21% inclòs). 

Amb aquesta fase finalitzarà 
el procés de concentració par-
cel·lària d’aquest reg, i, per tant, 
tot el projecte atès que les obres 
d’execució de la infraestructura 
pròpiament de regadiu ja van fi-
nalitzar l’estiu del 2018. 

El regadiu de l’Algerri-Balaguer 
té una superfície regable total de 
gairebé 8.000 hectàrees, a la co-
marca lleidatana de la Noguera, 
amb una dotació de 6.000 m3/
ha i any. 

Les actuacions incloses en 
aquesta fase de concentració que 
ara s’inicia, bàsicament l’execu-
ció de camins i de mesures co-
rrectores de l’impacte ambiental, 
començaran de manera efectiva 
aquest mes de març i es preveu 
que finalitzin al desembre, se-
gons Agricultura. Prèviament, 
s’han dut a terme treballs de geo-

FOTO: ACN / Una finca que ja rega del Canal Algerri-Balaguer

tècnia, i de replanteig de l’obra 
sobre el terreny.

Bona part de la zona concen-
trada, 1.340 hectàrees, es tro-
ba dins dels espais protegits de 
Xarxa Natura 2000, Secans de la 
Noguera, i és en aquesta zona on 
s’ha dut a terme el procediment 
atenent els criteris de l’ecocon-
centració, una concentració par-
cel·lària que compatibilitza els 
treballs de reparcel·lació amb la 

conservació dels hàbitats i del 
paisatge. Així, per exemple, s’ha 
adaptat la nova xarxa de camins 
a la ja existent, s’ha establert una 
franja ambiental a banda i banda 
dels camins, el tall de les finques 
s’ha fet coincidir -en la mesura 
del possible- amb els límits amb 
marges existents o camins, els 
drenatges existents s’han mantin-
gut oberts, i els trams nous creats 
també són oberts.

Tremp ja ha 
recuperat un 
nou local que 
estava tancat
Aquesta setmana s’ha aixecat 
una nova persiana d’un dels 
locals adherits al projecte es-
pais AMICC, que lidera l’Ajun-
tament de Tremp, a la comar-
ca del Pallars Jussà, en el marc 
del programa de dinamització 
comercial del Pallars Jussà.
Aquesta és la segona interven-
ció que es fa al nucli de la ciu-
tat de Tremp.

El tret de sortida de la setzena 
edició de la Fira del Trumfo i la 
Tòfona, a Solsona, serà el taller 
de cuina de la tòfona amb ma-
ridatge de vins, organitzat pel 
CTFC a l’edifici de la pujada del 
Seminari de Solsona el dia 5 de 
març. Les places són limitades i 
cal inscripció prèvia. El mercat 
del trumfo i la tòfona i la fira de 
productes alimentaris s’iniciaran 
el dissabte dia 7 de març a partir 
de les 10 h del matí.

Solsona acull el 5 
de març la Fira del 
Trumfo i la Tòfona

rcolomina
Resaltado
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Agents Rurals i Mossos busquen 
l’autor de la mort de 34 daines 
entre València d’Àneu i Llavorsí
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Els Agents Rurals i els Mossos 
d’Esquadra investiguen la mort  
de forma il·legal de 34 daines 
la matinada del dimecres 26 de 
febrer entre València d’Àneu i 
Llavorsí, en un recorregut de 18 
quilòmetres. En aquest sentit, es 
busca a l’autor o els autors dels 
trets i ja s’han obert diligències 
penals al jutjat de Tremp, ja que 
les penes podrien ser tant eco-
nòmiques com de presó.

Segons van explicar fonts del 
Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, 
s’ha descartat la hipòtesi de que 
es tractés de caçadors, tenint en 
compte que tots els exemplars 
abatuts es van deixar al lloc dels 
fets, sense endur-se’ls ni apro-
fitar la cornamenta o la carn. A 
més, tampoc s’havien denunciat 
danys a l’agricultura de la zona.

Els membres del cos d’Agents 
Rurals van ser alertats dels fets 
el dimecres dia 26 pel matí i tot 

FOTO: A. R. / Imatge de la cornamenta d’un dels exemplars abatuts

apunta que la persona o perso-
na que els enlluernava amb un 
focus i els matava des del vehi-
cle on es trobava. De fet, no es 
van respectar les normes de ca-

ça i tampoc les zones de segure-
tat, ja que els trets es van fer des 
de vies de comunicació i en llocs 
propers a nuclis urbans i cases 
aïllades.

El Departament de Salud i el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies van presentar 
ahir a la seu de la Regió Sanità-
ria Alt Pirineu i Aran, a Tremp, 
el nou ‘Protocol davant el mal-
tractament a la infància i l’ado-
lescència en l’àmbit de la salut’, 
que actualitza el que estava vi-
gent des de 2008. El protocol vol 
promoure la prevenció, la de-
tecció precoç, l’atenció integral 

i la rehabilitació d’infants i ado-
lescents afectats, incidint sobre 
les situacions de risc, així com 
el bon tracte integral als infants 
i adolescents des de l’àmbit sa-
nitari. Entre altres aspectes, el 
document contempla la necessi-
tat de crear equips d’experts. En 
aquest sentit, els referents seran 
els equips ubicats a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida i a l’Althaia-Manresa.

Presenten el nou protocol 
d’actuació per maltracte 
a la infància i adolescents

FOTO: D. S./ Moment de la presentació a l’Alt Pirineu i Aran

El govern de coalició format pel 
PSOE i Unidas Podemos no farà 
canvis al capdavant de les subde-
legacions del govern espanyol a 
les demarcacions catalanes. Així, 
els subdelegats actuals conti-
nuaran en el càrrec. Són Carlos 
Prieto a Barcelona, José Crespín 
a Lleida, Joan Sabaté a Tarragona 
i Albert Bramón a Girona.

José Crespín 
continuarà al 
capdavant de 
la subdelegació

El subdelegat José Crespín

FOTO: Subdelegació

Teatre en anglès 
per alumnes de 
quart d’ESO de la 
comarca de l’Urgell
El Consell Comarcal de l’Urgell, 
dins del Programa Comarcal 
de Suport a l’Educació, i junt 
amb el CRP Centre de Recur-
sos Pedagògics de l’ Urgell, ha 
programat pel proper dia 5 de 
març una obra de teatre en an-
glès a càrrec de la companyia 
Blue Mango Theatre, sota el 
títol ‘Shakeit up’. Té una dura-
da d’una hora i se’n faran dues 
sessions, una a les 10.30 hores 
i l’altra a les 12.00 hores. 

Un total de 452 vianants han 
mort en accident de trànsit a Ca-
talunya des del 2010, una dada 
que representa una mitjana de 
45 morts cada any. La majoria 
de les persones que van morir a 
causa d’atropellament i el 70%, 
van perdre la vida en zones ur-
banes, en concret 316. Cal des-
tacar que la meitat dels vianants 

morts en els darrers 10 anys te-
nien més de 65 anys. Amb l’ob-
jectiu de reduir la sinistralitat 
dels vianants i millorar la seva se-
guretat, des d’ahir i fins el proper 
diumenge dia 8, el Servei Català 
de Trànsit (SCT) coordina amb les 
Policies Locals de diversos muni-
cipis de Catalunya una campanya 
preventiva de protecció i control 

de vianants en zona urbana. Es 
tracta de la primera campanya 
d’aquest tipus que es realitza 
enguany i s’ha programat una 
segona durant el mes de setem-
bre. Cal indicar que en aques-
ta es posa l’accent en combatre 
tant aquells comportaments dels 
conductors que posin en perill 
la seguretat dels vianants com 
les conductes antireglamentàri-
es o no segures d’ells mateixos, 
com per exemple creuaments 
incorrectes, i també la detecció 
d’infraccions relacionades amb 
l’incompliment dels semàfors i 
passos de vianants.

Inicien una companya per 
protegir d’atropellaments els 
vianants en zones urbanes
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