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van haver de deixat el seu domicili dissabte

Els veïns dels Omells
desallotjats podran
tornar a casa dijous
Un cop s’hagi fixat la roca de grans dimensions que amenaça
tres habitatges amb una malla per evitar que es desprengui
acn
els omells de na gaia

Les dues famílies desallotjades
de tres cases dels Omells de na
Gaia no podran tornar a casa
fins dijous després que s’hagi
instal·lat una malla per protegir la roca de grans dimensions
que des d’aquest dissabte amenaça els habitatges.
L’alcalde de la localitat, Delfí Escoté, va explicar que ahir

una empresa suïssa, amb seu a
Catalunya, havia de traslladar
fins al lloc el material necessari
per fixar la roca i està previst
que avui al matí es comenci a
instal·lar la xarxa, que té una
grandària de cinc metres d’amplada per cinc d’allargada. Els
treballs s’acabaran entre dimarts i dimecres i el dijous els
veïns desallotjats ja podran tornar a casa seva.

L’alcalde va indicar que han
de passar com a mínim 24 hores per poder assegurar la xarxa perquè és necessari assecar
el ciment que fa de suport a la
protecció. Escoté també va assenyalar que amb la previsió
de pluges pels propers dies,
cal que la roca quedi ben fixada abans de dijous perquè no
es produeixin més despreniments.

amagats en un vehicle

Intervenen 1.820 paquets
de tabac ‘negre’ a Ponts
redacció
ponts

La Guàrdia Civil va intervenir ahir aquest matí a l’interior d’un cotxe que circulava
per la C-14, al terme municipal de Ponts, 1.820 paquets de
tabac de contraban, a més de
150 paquets de 50 grams de
picadura, productes valorats
en 7.476 euros.

A tres quarts de set del matí,
agents del cos van aturar un
turisme que anava en sentit
Lleida i van localitzar el tabac
amagat en un doble fons que
hi havia sota el seient posterior. La policia va denunciar el
conductor del vehicle, un veí
de la Seu d’Urgell de 48 anys,
per possessió de material de
contraban.

en la categoria de turisme i viatges

presenta una esmena per demanar-ne el finançaments

El PSC vol les obres de la N-145 al 2013
redacció
la seu d’urgell

El grup socialista al Congrés
presentarà una esmena per po-

der assegurar el finançament
global de les obres de la N-145,
La Seu- Andorra, pel 2013. Així
doncs, el PSC demana als dipu-

tats de Lleida al Congrés que
votin junts per defensar els 15
milions d’euros que falten per
acabar les obres.

ajuntament de rosselló

certamen 2012

Un blocaire lleidatà, un
dels Premis Blocs 2012

Dos joves de
Rosselló, Pubilla
i Hereu a Lleida

redacció
lleida

redacció
rosselló

En l’elecció de la Pubilla i
l’Hereu de Catalunya 2012
la jove rossellonenca Elisa
Vives va ser escollida 2a
Dama i pubilla de les Terres Lleidatanes i Joel Farran,
també de Rosselló, va ser escollit 4t Fadrí i hereu de les
Terres Lleidatanes.

La pubilla i l’hereu de les comarques lleidatanes

a frança

Ros Roca Envirotec, filial de
la companyia familiar catalana Ros Roca, i Sita, filial
de Suez Environnement, han
aconseguit un contracte a la
ciutat francesa de Saint-Ouen,
al nord de París, per un valor
de 20 milions d’euros.
L’aliança de les dues companyies dissenyarà i construirà el sistema de recollida
pneumàtica de residus urbans

L’únic representant de les terres de Ponent als Premis Blocs
de Catalunya 2012 va ser el
bloc el Viatge per Catalunya,
del lleidatà Jordi Tunica, que
narra la insòlita aventura de
recórrer tots els pobles de
Catalunya en un vehicle de
més de 25 anys. El bloc de

Tunica va resultar guanyador
del bloc professional en la categoria de Turisme i viatges.
En aquesta cinquena edició
dels guardons, organitzats
per l’associació Stic.cat, es van
inscriure més de 600 blocs i es
van comptabilitzar prop de
16.000 votacions. Els Premis
Blocs 2012 han reconegut la
feina de 31 blocaires.

el dia de la hèsta d’aran

Ros Roca s’adjudica un
contracte de 20 milions
redacció
tàrrega

La pàgina d’inici de ‘Viatge per Catalunya’

del barri ZAC des Docks, una
zona que pretén ser un referent mundial en sostenibilitat.
L’empresa instal·larà en
aquesta ciutat francesa una
xarxa de recollida pneumàtica de 6 quilòmetres de longitud, amb 143 punts fixos de
recollida de residus. Es tracta
d’unes bústies sobre la calçada, on els usuaris dipositen
els residus separant per fraccions.

El TSJC autoritza unes obres en
notificar la suspensió en festiu
acn
gausac

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat unes obres d’una casa
unifamiliar a Gausac perquè la
suspensió es va notificar en dia
festiu, en concret el dia de la
Hèsta d’Aran, la festa nacional
de la Val d’Aran.
Això va allargar un dia més
el termini per presentar un recurs, cosa que el propietari va

fer, apurant el mes que tenia
per recórrer. Però la Generalitat va desestimar el recurs
al·legant que s’havia presentat
fora de termini. Ara el TSJC
dóna la raó al propietari i considera que tenia dret a presentar-lo aquell dia, perquè quan
va rebre la denegació del permís era festiu a la Val d’Aran.
Les obres consistien en una
casa unifamiliar, sense llicència
d’obres, en una zona de Gau-

sac, localitat que pertany al
municipi de Vielha e Mijaran,
classificada com a no urbanitzable. Les obres van ser suspeses per falta de permís, i el director general d’Urbanisme va
ratificar l’ordre de suspensió el
13 de juny del 2008, que va ser
notificada al propietari el 17 de
juny d’aquell any, dia festiu a la
Val d’Aran, perquè és la festa
nacional de la vall i, per tant,
inhàbil.

