
Es restableix la 
circulació de les 
línies R13 i R14 de  
Lleida a Barcelona
La circulació ferroviària de les 
línies R13 i R14 entre Lleida i 
Barcelona va quedar restabler-
ta ahir a l’inici del servei des-
prés de gairebé 24 hores de 
tall. Des de dijous a les 7.50 es-
tava interrompuda per falta de 
subministrament elèctric en les 
instal·lacions d’Adif en el tram 
entre Lleida i Les Borges. Renfe 
havia establert un servei alter-
natiu per carretera.

El telefèric de 
la Vall Fosca 
ajorna la seva 
obertura per 
motius tècnics
Endesa cada any abans de fer 
la cessió del telefèric a l’Ajun-
tament de la Torre de Capdella, 
realitza una inspecció tècnica 
de la instal·lació perquè la Di-
recció General de Transport 
per Cable de la Generalitat de 
Catalunya n’autoritzi l’ús públic 
i així l’Ajuntament en pugui fer 
un ús turístic. Segons informa 
l’empresa, durant la revisió del 
telefèric, realitzada aquest mes 
de juny, quan la situació de la 
Covid-19 ho ha permès, s’ha 
detectat un problema amb una 
peça que impossibilita el seu ús 
fins que es repari.

El projecte Camí de Sant Jaume: 
xarxa pel patrimoni, que gestiona 
el Patronat de Promoció Econò-
mica, ha tret a licitació el projecte 
per a la conservació de les cober-
tes de les naus 14, 15 i 16 de Cal 
Trepat de Tàrrega. Cal Trepat és 
una fàbrica de maquinària agríco-
la que tingué el seu moment d’es-
plendor des del primer terç del 
segle XX fins a mitjans de la dè-
cada de 1960. Fou una de les pro-
tagonistes de la mecanització de 
les feines del camp a Catalunya 
i tot l’Estat espanyol durant part 
del segle XX i convertí Tàrrega en 
un pol d’atracció de treballadors.

La conservació fins a l’actua-
litat de l’antiga maquinària, les 
naus i la documentació la conver-
teixen en un cas d’estudi singu-

lar, motiu pel qual tot el complex 
s’ha convertit actualment en un 
museu de mecanització agrària. 
L’edifici és una obra protegida 
com a bé cultural d’interès local. 
Les obres contemplen totes les 
actuacions de conservació a re-
alitzar a les cobertes de les naus 
14,15 i 16.

El pressupost de licitació és 
de 94.797,93€ sense IVA, amb 

Surt a licitació el projecte de 
conservació de les cobertes 
de Cal Trepat de Tàrrega

un total de 114.705,50€, amb 
IVA inclòs (21%), i el termini per 
a l’execució del projecte serà de 
tres mesos. 

A través del projecte Camí de 
Sant Jaume: xarxa de patrimoni –
cofinançat amb fons FEDER i des-
tinat a la conservació, protecció i 
foment del patrimoni– s’impulsa 
el Camí de Sant Jaume entre Tàr-

rega i Alfarràs, generant marques 
turístiques, recuperant valors 
paisatgístics, dotant de la infra-
estructura necessària el territori, 
creant nous productes culturals i 
turístics, elaborant plans d’acció, 
cercant futures línies de finança-
ment i, especialment, potenciant 
el creixement econòmic i creant 
ocupació a les zones rurals.

FOTO: DdL / Imatge de l’edifici de Cal Trepat de Tàrrega

L’actuació es 
farà a les naus 

14,15 i 16 
del complex 
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Balaguer regula amb 
una nova ordenança 
els mercats municipals
La nova norma estableix, entre altres, 
que tots els paradistes han de reciclar
Balaguer
redacció
La Paeria de Balaguer va aprovar 
per unanimitat en el ple ordina-
ri celebrat ahir dijous la nova or-
denança de mercats de venda no 
sedentària. La nova normativa vol 
millorar, reforçar i modernitzar, 
sobretot, el mercat setmanal dels 
dissabtes però també altres que 
es fan durant l’any a la ciutat com, 
per exemple, el de Santa Llúcia.

L’aprovació inicial d’aquesta 
nova ordenança arriba després 
que la Paeria s’hagi reunit amb 
paradistes, representants del 
sector comercial de la ciutat, així 
com dels veïns del centre històric. 
La Paeria també va fer a principis 
una consulta pública prèvia a tra-
vés del portal web de la Paeria 
perquè tothom hi pogués dir la 
seva. 

Entre les propostes fetes pels 
propis paradistes, el mercat set-
manal es continuarà traslladant 
al divendres anterior sempre que 
Nadal, Cap d’Any o el dia del Sant 

Crist s’escaigui en dissabte però 
l’assistència serà voluntària i, a 
més, els paradistes pagaran el 
50% de la taxa en els casos que no 
es pugui parar per desplaçament 
de parada o celebració del mer-
cat en divendres. El pagament de 
la taxa passarà a ser mensual.

La nova ordenança incideix 
també  en la regulació de dife-
rents temes per adequar-la a la 
normativa europea vigent. S’han 
actualitzat, per exemple, aspec-
tes relacionats amb la situació, 
horaris i tipologia de les parades; 
la cessió de l’espai públic, que la 
Paeria ha fixat en 15 anys; la con-
cessió de llicències, la seva dura-
da; els drets i deures dels para-
distes i el règim d’infraccions, les 
sancions i el procediment sanci-
onador; i, entre altres, la millora 
de les condicions de seguretat, 
salubritat i ambientals. 

En aquest darrer sentit, la no-
va ordenança incideix força en el 
tema residus i en l’obligatorietat 
per part dels paradistes de fer el 

corresponent reciclatge per a la 
qual cosa la Paeria els haurà de 
facilitar les eines necessàries per 
poder-lo dur a terme. També la 
nova ordenança contempla un 
període de sis mesos, un cop en-
tri en vigor, perquè els diferents 
paradistes canviïn les bosses de 
plàstic per bosses reutilitzables o 
compostables.

La nova regulació també in-
cidirà en qüestions com la qua-
litat de les diferents parades. En 
aquest sentit,  la nova ordenança 
no prohibeix els productes de se-
gona mà tot i que si alguna para-
da en porta haurà de deixar molt 
clar que les diferents peces són 
usades i que abans de vendre-les 
han passat per una bugaderia in-
dustrial.

La nova ordenança també con-
templa la creació d’una comissió 
de gestió del mercat formada per 
la Paeria i representants dels di-
ferents sectors per fer un segui-
ment més continu del mercat i 
reforçar-lo.

Tàrrega concertarà 
un crèdit de 265.000 
euros per reparar 
la piscina coberta

Es constitueix la 
junta directiva de la 
Cambra de Comerç 
a les Garrigues

Balaguer incorpora 
11 habitatges de 
la ciutat destinats 
al lloguer social

Creen un museu 
virtual que recorre 
les festes del foc i 
falles del Pirineu

Quàlia i Tàrrega 
presenten les seves 
propostes de lleure 
per aquest estiu

El Ple de Tàrrega va aprovar  
una modificació de pressupost 
per ampliar el finançament de 
la millora de la piscina cober-
ta. El tràmit és un pas previ a 
la concertació d’un crèdit de 
265.000 euros que serviran per 
costejar la renovació de la des-
humectadora i els equips de 
ventilació i climatització. En to-
tal, el consistori preveu invertir 
un total de 422.000 euros.

El passat dijous es va consti-
tuir la nova junta directiva de la 
delegació de la Cambra de Co-
merç a les Garrigues. Un total 
de 30 empresaris de la comar-
ca es van aplegar per donar su-
port al delegat, Enric Vall.

El ple de Balaguer va donar 
llum verda dijous a un conve-
ni amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya perquè la Paeria 
passi a gestionar 11 habitatges 
propietat de l’Incasòl o de la 
Agència per a lloguer social.

Els vuit socis del projecte In-
terreg POCTEFA Prometheus, 
coordinat per la Universitat de 
Lleida, creat d’un museu vir-
tual, el Prometheus Museum, 
que recull les festes del foc i fa-
lles dels Pirineus.

La Cooperativa Lleure Quàlia 
del Grup Alba i l’Ajuntament 
de Tàrrega van presentar ahir 
la programació Estiu Jove!. La 
programació consta de 6 pro-
postes de tallers diferents i 
d’un camp de treball local. 
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Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
acollirà la propera setmana el 
judici contra dos homes acusats 
de pertinença a grup criminal i 
de ser els autors de 22 robatoris 
en habitatges de diverses pobla-
cions de Lleida, Tarragona, Terol 
i Navarra, entre el febrer i l’abril 
de 2018, i està previst que  duri 
tres dias, des del dimarts dia 30 
de juny fins al dijous 2 de juliol. 
Cal recordar que el passat 20 de 
gener un matrimoni i el seu fill 
van reconèixer a l’Audiència ha-
ver-se quedat amb joies i rellot-
ges robats, valorats en més de 
300.000 euros, i les parts van ar-
ribar a un acord perquè se’ls im-
poses al matrimoni tres anys de 
presó per un delicte continuat de 
receptació, ja que tots dos tenien 
antecedents, i es va demanar sus-
pendre l’entrada a la presó tenint 
en compte que ja van complir un 
any en presó preventiva, sempre 
i quan paguessin una multa de 
4.320 euros. Pel fill van sol·licitar 
dos anys de presó per un delic-
te de receptació, ja que no tenia 
antecedents, i que no entrés a 
presó. Tots tres són d’origen ro-
manès i veïns de Barcelona, i se’ls 
acusava inicialment de blanqueig 
de capitals per vendre material 

robat des de casa seva. El judici 
va quedar suspés pels altres dos 
acusats, d’origen Albanès i veïns 
de Lleida, ja que van demanar 
ajornar la vista perquè els van 
canviar d’advocat i es va suspen-
dre el judici. Segons van explicar 
ahir fonts properes al cas, la vis-
ta oral s’hauria d’haver celebrat a 
l’abril, però a causa del coronavi-
rus es va haver de tornar a apla-
çar, celebrant-se finalment la pro-
pera setmana.

Segons el ministeri públic, els 
dos homes entraven per la força a 
les cases, quan no hi havia ningú 
a dins, i s’enduien diners en efec-
tiu, joies i rellotges d’alta gamma. 
Els demana vuit anys i tres mesos 

de presó per un delicte de roba-
tori continuat en casa habitada i 
pertinença a grup criminal. Així 
mateix, els acusa de 22 robato-
ris a Tàrrega, Hostafrancs, Agra-
munt, Bellver d’Ossó, Alfarràs i 
Vilanova de Bellpuig, a Lleida; 
també Montblanc, a Tarragona, i 
a Alcanyís (Terol) i una desena de 
localitats de Navarra. En la inves-
tigació hi van participar els Mos-
sos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i 
la policia foral de Navarra. 

Els dos homes acusats es tro-
ben en presó provisional des de 
l’abril de 2018, però els altres tres 
acusats estaven en llibertat, des-
prés d’haver estat un any en pre-
só provisional.

Dos homes seran jutjats 
la propera setmana per 
robar en cases de Lleida, 
Tarragona, Terol i Navarra
La vista oral es va suspendre el gener

FOTO: L. C. (ACN) / Imatge dels dos acusats quan es va suspendre el judici
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Agents Rurals denuncia ADIF per manca 
de mateniment de la vegetació a les Borges
Els Agents Rurals van denunciar ahir ADIF per la manca de mante-
niment de la franja de seguretat de dos metres de vegetació baixa i 
arbustiva en un tram de la via de tren a les Borges Blanques. De fet, 
els efectius van anar-hi a fer una inspecció arran d’un petit incendi i 
van comprovar que no es complia el Decret 64/1995.

Lamenten que 
no reverteixin el 
traslladat de la 
sala de Mossos
El PSC ha reclamat al Govern 
“que reverteixi el trasllat a 
Reus de la sala de coordinació 
regional dels Mossos de Po-
nent - Pirineus”. En la Proposta 
de Resolució que va ser deba-
tuda ahir a la Comissió d’Inte-
rior del Parlament, va reiterat 
“la necessitat de recuperar 
aquest servei per a les terres 
de Lleida i el Pirineu”.

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleus en un 
xoc entre dos turismes que es va 
registrar ahir al carrer Avinganya 
de Serós. A més, també s va pro-
duir un altre accident al quilò-
metre 37 de la C-1412b, a Isona 
i Conca Dellà, quan un motorista 
va caure i va patir una possible 
fractura, sent traslladat a l’Hos-
pital de Tremp. Finalment, a Coll 
de Nargó va haver-hi un xoc en-
tre dos cotxes amb un ferit.

Accidents amb ferits 
a Serós, Isona i Conca 
Dellà i Coll de Nargó

Un camió carregat d’animals 
morts i vísceres va bolcar ahir 
a la rotonda de l’LL-11 amb l’N-
240, a Lleida. Va succeir a les 
18.34 hores i els Mossos van ha-

ver d’habilitar un carril mentre 
es van fer les tasques de retira-
da la càrrega que havia caigut i 
del vehicle. Cal destacar que el 
conductor va resultar il·lès.

Bolca un camió a la rotonda 
que conecta l’LL-11 i l’N-240

FOTO: Núria García / Estat en què va quedar el camió i la seva càrrega

Un incendi va calcinar ahir una 
superfície total de 7,9 hectàre-
es de vegetació agrícola a Bell-
munt d’Urgell. A més, s’investiga 
la causa del foc, que presumpta-
ment respon a una màquina em-
baladora que s’hauria encès, van 
indicar fonts dels Bombers i els 
efectius del cos d’Agents Rurals. 
Els serveis d’emergències van ser 
alertats a les 9.39 hores i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar vuit 

dotacions terrestres i dos mitjans 
aeris dels Bombers de la Genera-
litat. Un cop van aconseguir atu-
rar el cap de l’incendi es va tre-
ballar en la cua. Així, els efectius 
desplaçats van aconseguir estabi-
litzar-lo a les 10.55 hores.

D’altra banda, un altre foc va 
afectar una superfície aproxima-
da de cinc hectàrees de terreny 
agrícola i forestal entre la Donzell 
d’Urgell i Rocaberti, nuclis perta-

Cremen 7,9 hectàrees de 
vegetació agrícola a Bellmunt 
d’Urgell i 5 a Donzell d’Urgell

nyents a Agramunt. L’Avís va ser a 
les 18.00 hores i es van desplaçar 
17 dotacions terrestres i quatre 
mitjans aeris dels Bombers. A les 
19.20 el donaven per estabilitzat 
i, segons els Agents Rurals, es po-
dria haver originat per una peça 
defectuosa d’una màquina sega-
dora.

A més, a la partida Claravalls 
de Tàrrega es van cremar 700 me-
tres quadrats de matolls, mentre 
que també van apagar un petit 
incendi que es va produir al Secà 
de Sant Pere de Lleida. Al tanca-
ment d’aquesta edició els Bom-
bers treballaven en extingir in-
cendis a Vilanova de Bellpuig i a 
Artesa de Segre. FOTO: Bombers / Superfície afectada per l’incendi a Bellmunt d’Urgell
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