
L’únic representant de les ter-
res 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 ca-
tegoria 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. 

Un blocaire lleidatà, un 
dels Premis Blocs 2012
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en la categoria de tUrisme i viatges

La pàgina d’inici de ‘Viatge per catalunya’

La Guàrdia Civil va interve-
nir ahir aquest matí a l’inte-
rior d’un cotxe que circulava 
per la C-14, al terme munici-
pal 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 posteri-
or. La policia va denunciar el 
conductor del vehicle, un veí 
de la Seu d’Urgell de 48 anys, 
per possessió de material de 
contraban. 

amagats en Un vehicle

intervenen 1.820 paquets 
de tabac ‘negre’ a Ponts

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. 

Presenta Una esmena Per demanar-ne el finançaments

el Psc vol les obres de la n-145 al 2013
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van haver de deixat el seU domicili dissaBte

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 prote-
gir la roca de grans dimensions 
que des d’aquest dissabte ame-
naça els habitatges. 

L’alcalde de la localitat, Del-
fí 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’am-
plada per cinc d’allargada. Els 
treballs s’acabaran entre di-
marts i dimecres i el dijous els 
veïns desallotjats ja podran tor-
nar a casa seva.

L’alcalde va indicar que han 
de passar com a mínim 24 ho-
res per poder assegurar la xar-
xa perquè és necessari assecar 
el ciment que fa de suport a la 
protecció. Escoté també va as-
senyalar que amb la previsió 
de pluges pels propers dies, 
cal que la roca quedi ben fixa-
da abans de dijous perquè no 
es produeixin més despreni-
ments. 

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
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certamen 2012

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 Ter-
res Lleidatanes i Joel Farran, 
també de Rosselló, va ser es-
collit 4t Fadrí i hereu de les 
Terres Lleidatanes. 

dos joves de 
rosselló, Pubilla 
i hereu a lleida
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La pubilla i l’hereu de les comarques lleidatanes

ajuntament de rosselló

Ros Roca Envirotec, filial de 
la companyia familiar cata-
lana 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 com-
panyies dissenyarà i cons-
truirà el sistema de recollida 
pneumàtica de residus urbans 

del barri ZAC des Docks, una 
zona que pretén ser un refe-
rent mundial en sostenibili-
tat.

L’empresa instal·larà en 
aquesta ciutat francesa una 
xarxa de recollida pneumà-
tica de 6 quilòmetres de lon-
gitud, amb 143 punts fixos de 
recollida de residus. Es tracta 
d’unes bústies sobre la calça-
da, on els usuaris dipositen 
els residus separant per frac-
cions. 

a frança

ros roca s’adjudica un 
contracte de 20 milions
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El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) ha au-
toritzat 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 re-
curs, cosa que el propietari va 

fer, apurant el mes que tenia 
per recórrer. Però la Genera-
litat va desestimar el recurs 
al·legant que s’havia presentat 
fora de termini. Ara el TSJC 
dóna la raó al propietari i con-
sidera que tenia dret a presen-
tar-lo aquell dia, perquè quan 
va rebre la denegació del per-
mís 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 urbanit-
zable. Les obres van ser suspe-
ses per falta de permís, i el di-
rector 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. 

el dia de la hèsta d’aran

el tsJc autoritza unes obres en 
notificar la suspensió en festiu

acn
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