
La ventada obliga a tallar un 
carrer de Tremp i ‘precipita’ 
l’enderroc de dos immobles
El consistori confia tirar-los a terra “el més aviat 
possible” perquè fa anys que estan “en mal estat”
Les fortes ratxes de vent 
d’aquesta setmana han 
obligat a tallar el carrer 
del Forn de Tremp per 
seguretat, després que 
caigués “part de l’arrebossat 
de les façanes” dels 
dos edificis que s’han 
d’enderrocar pel seu mal 
estat. 

Tremp
JUDIT CASTELLÀ
Es tracta dels immobles 8 i 10 
del carrer del Forn que ja esta-
ven pressupostats per enderro-
car. “Estan en molt mal estat, la 
façana està malament, hi ha es-
querdes, forats a la teulada, són 
molt vells i fa anys que estan un 
desús”, afirma el regidor d’obres 
Antoni Flores en declaracions a 
LA MAÑANA, que remarca que 
no es podrà fer “de cop”, sinó 
“per fases”. Encara no hi ha una 
data fixada perquè, de moment, 
el que s’està fent és acabar el pro-
jecte d’enderroc per poder treu-
re la licitació però es farà “el més 
aviat possible”. En aquest sentit, 
cal destacar que tindrà un cost de 
56.000 euros. 

Els edificis fa temps que estan 
en males condicions però han es-
tat les ventades d’aquesta setma-
na les que han precipitat que es 
tallés la part de carrer que afec-
ta als immobles. “Amb el vent va 

FOTO: Aj. Tremp/ Imatge del carrer del Forn tallat i dels edificis pendents d’enderrocar pel seu mal estat

caure l’arrebossat de la façana 
i els serveis tècnics de l’ajunta-
ment van considerar necessari ta-
llar el carrer”, assegura el regidor 

d’obres. Així mateix, cal recordar 
que les ventades van fer estralls 
en altres municipis de la demar-
cació com Cervera, on va arrencar 

la coberta del pavelló municipal i 
les Borges Blanques, on una pis-
cina va caure d’un terrat sense 
causar cap ferit ni dany material. 
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La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Borges va 
aprovar ahir l’adjudicació del con-
tracte menor d’obra de reparació 
de camins malmesos pels aiguats 
causats pel fenomen meteorolò-
gic Glòria. Donada la intensitat 
de les pluges d’aquell tempo-
ral de llevant, es van malmetre 
nombrosos camins de titularitat 
municipal que, els responsables 

borgencs han considerat que cal 
reparar de manera urgent, ja que 
la majoria són molt transitats pels 
propietaris de les finques de con-
reu a les quals donen accés. Ai-
xí, s’ha adjudicat a una empresa 
especialitzada de les Garrigues 
un contracte per un import de 
15.880 euros més IVA, la qual 
s’encarregarà de reconstruir al-
guns trams, malmesos pels ai-

Les Borges adjudica més de 
15.880 euros per reparar els 
camins danyats pels aiguats

guats, dels camins de les Pedre-
res, les Figueres, Comandevol, 
l’Espona Grossa, Pla de Faviller, 
les Guixeres, Aiguamolls, Sant Sal-
vador i Deixalleria, reomplint-los 
amb graves, reconstruint-los, re-
finant-los i compactant-los amb 
mitjans mecànics. 

L’actuació també preveu llau-
rar reg asfàltic i refer amb graves 
el Camí del Salat, del pati del Nin-
canor fins al desguàs, i finalment, 
l’aportació de material, refinar i 
compactar el camí de Maisa. La 
Junta també va aprovar la sol·lici-
tud de subvenció directa per les 
despeses derivades del mateix 
temporal. FOTO: Aj. Borges/ Algunes de les afectacions produïdes pels aiguats

El consell del 
Segrià ofereix 
cursos per a 
immigrants 
en 10 pobles
El Consell Comarcal del Segrià 
farà a partir d’aquest mes de 
març una desena de cursos de 
competències lingüístiques bà-
siques en alfabetització per tal 
de promoure l’equitat d’opor-
tunitats i la cohesió social, en el 
marc del servei de primera aco-
llida de les persones immigra-
des i de les retornades a Cata-
lunya. Aquest 2020 està previst 
que els cursos de català es fa-
cin en 10 poblacions, tres més 
que l’any anterior. L’any passat 
també es va impartir formació 
sobre cultura catalana, el món 
laboral i violència masclista. 

El Jussà exigeix 
al Govern les 
millores a les 
carreteres de  
la comarca
El consell d’alcaldes del 
Pallars Jussà va analitzar 
dimarts la situació de les 
carreteres al Pallars i va sol-
licitar a la Generalitat de 
Catalunya la millora de la 
seguretat viària en les car-
reteres que són de la seva 
titularitat. Durant la reunió 
es va manifestar la preo-
cupació vers la situació de 
risc en la seguretat de la 
carretera C-13 pels eslla-
vissaments al seu pas pel 
Pallars Jussà en els trams 
de Talarn, Salàs de Pallars i 
Terradets i en l’arranjament 
pendent de la C1412.
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La força
Semblava impossible que el 
Govern de l’estat s’avingués 
a seure a una Taula de Nego-
ciació sobre el conflicte entre 
Catalunya i Espanya, i ja s’hi ha 
assegut. I ho ha fet gràcies a la 
força de les urnes i la força dels 
carrers. Convé ser-ne consci-
ents, perquè alguns deien que 
això no passaria, però hem fet 
que passi. I ara, són els matei-
xos que diuen que no servirà 
de res. Ja ho veurem. De mo-
ment tenim un reconeixement 
del conflicte i un compromís de 
construir una solució democrà-
tica. El que segur que hauríem 
d’intentar en aquest procés ne-
gociador, és que, si ens el cre-

iem, i ho hem de fer, perquè 
és allò que hem estat exigint 
i reclamant des de fa temps, 
puguem maximitzar la nostra 
força i poder negociador. I ai-
xò passa per no debilitar-nos 
internament. Que és en bona 
part al que juga també l’estat 
espanyol. Passa per no negar 
el diàleg, o per no menystenir 
públicament, com ha passat, 
el que pot ser una oportunitat 
que hauríem de voler no deixar 
escapar. I en lloc de contrapo-
sar diàleg a mobilització, les 
hem de veure com a eines i es-
pais complementaris. Perquè 
la mobilització serà imprescin-
dible per tal que la part cata-
lana de la Mesa pugui seguir 
forçant l’estat a moure’s. Ens 
ho hem de creure, depèn de la 
nostra força arreu.

El que hem 
d’intentar en aquest 
diàleg és maximitzar 
la nostra força i 
poder negociador

Sota el Centre d’Educació Espe-
rança a la Bordeta hi ha un espec-
tacular soterrani, conegut com la 
Capella dels Santesmasses, que 
poca gent coneix. Ahir, una vin-
tena de persones hi van fer una 
visita i van buscar elements carac-
terístics d’una capella, que no van 
trobar. A partir d’aquí les especu-
lacions no es van fer esperar: que 
si un celler, que si un magatzem. 
Res està clar; però ho estarà, ja 
que un grup d’arqueòlegs ho està 
esbrinant. Els desitgem sort.

L’Ajuntament de Tremp va or-
ganitzar dimarts una sortida 
tècnica a la Garriga (Vallès 

Oriental) en el marc del progra-
ma de dinamització comercial 
que desenvolupa al Pallars Jussà. 
Hi van participar una desena de 
comerços així com responsables 
polítics i tècnics dels municipis de 
Tremp i la Pobla de Segur. La jor-
nada va servir per conèixer les ac-
cions que es duen a terme des de 
l’Ajuntament de la Garriga amb 
l’objectiu d’ajudar a la promoció 
econòmica, on el comerç i el tu-
risme hi juguen un paper impor-
tant.

Així mateix, l’associació de co-
merciants Som la Garriga va pre-
sentar el seu model de dinamitza-
ció comercial i va compartir amb 
la delegació pallaresa reflexions 
sobre reptes amb que s’enfronta 
el sector, fórmules per promou-

re i millorar l’associacionisme 
i accions concretes que poden 
ser transferibles al Pallars Jussà. 
A més, es va fer una visita guia-
da per l’eix comercial on es van 
poder veure diferents models de 
negoci i experiències d’innovació. 

L’intercanvi es va completar amb 
la visita als establiments hotelers 
on es pot gaudir de les propietats 
medicinals de les aigües termals 
pròpies d’aquesta zona i que re-
presenten el principal atractiu tu-
rístic d’aquesta localitat.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Tècnics del comerç de 
Tremp i la Pobla de Segur 

fan una sortida a la Garriga
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El grup Agrinews és l’organitzador  
del certamen PorciForum, que va 
aplegar 1.200 professionals a la 
Llotja per debatre sobre l’econo-
mia i la sanitat en el sector.

L’alcalde, fins fa poc militant de la 
CUP, va dimitir i va renunciar a l’ac-
ta de regidor després d’admetre 
que va acosar sexualment a una jo-
ve, amiga d’una exparella. 

L’expresident del Barça Sandro 
Rosell va presentar una querella 
contra la jutgessa per prevaricació 
i ocultació de proves, i demandarà 
l’Estat per 10 milions d’euros.
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