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municipis espais públics
ajuntament D’alcarràs

Celebració ahir a la plaça Arrabaleta d’Alcarràs.

Alcarràs estrena la plaça que  
van ‘dissenyar’ escolars del poble
❘ alcarràs ❘ Alcarràs va es-
trenar ahir la reforma de la 
plaça Arrabaleta amb una 
xocolatada popular i un es-
pectacle infantil, al qual va 
acudir molt públic. Per dis-
senyar aquest espai, l’ajun-
tament va recollir opinions 

i suggeriments entre els es-
colars de la localitat, que es 
van pronunciar sobre quins 
jocs infantils s’havien d’ins-
tal·lar a la plaça. L’alcalde, 
Miquel Serra, va destacar el 
valor participatiu i pedagògic 
d’aquesta iniciativa.
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❘ algerri ❘ La consellera d’Agri-
cultura, Meritxell Serret, va 
anunciar ahir que el projecte 
de pressupostos de la Generali-
tat per a aquest any inclou una 
partida per finalitzar les obres 
de l’Algerri-Balaguer a la capi-
tal de la Noguera, encara que 
les va condicionar al fet que el 
projecte tiri endavant al Parla-
ment, on no té un suport majo-
ritari assegurat. Serret es va re-
unir ahir amb representants de 
la junta de l’Algerri-Balaguer 
i els va presentar un projecte 
d’eficiència i estalvi energètic 
elaborat per la Generalitat per 
rebaixar la factura elèctrica en 
fins a 100.000 euros a l’any. La 
proposta sorgeix de la petició 
que la comunitat de regants va 
tramitar a l’Oficina del Regant 
de Catalunya i l’empresa públi-
ca Infraestructures.cat va fer 
un estudi detallat analitzant les 
potències màximes registrades, 
els consums d’energia reactiva i 
les penalitzacions pels excessos 
de potència.

Amb aquestes dades, s’han 
simulat les facturacions anuals 
per a cada punt de bombatge 
d’aigua i s’ha obtingut una in-
formació inicial a partir de la 
qual s’han proposat millores 
en cada una de les estacions 
d’impulsió. Una vegada apli-
cades aquestes millores, podri-
en estalviar-se milers d’euros 
a l’any. La consellera va ma-

nifestar que aquesta mesura 
respon al pla d’actuació de la 
conselleria per garantir el futur 
dels regadius, que consisteix 
a prioritzar la modernització 
dels existents i consolidar els 
programats.

“Hem de poder regar i hem 
de fer-ho d’una forma més efi-
cient i sostenible, que garantei-
xi la producció d’aliments de 
qualitat i el desenvolupament 
econòmic, social i territori-
al”, va dir. Serret va recordar 
que la Generalitat té entre els 
objectius estratègics el pla de 
modernització dels regadius 
i una Agència Catalana dels 
Regadius.

L’última fase de l’Algerri 
Balaguer, per a aquest any
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La consellera i el president dels regants, Carlos gra, ahir.
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Prop de 800 
hectàrees amb 
6.000 m3 d’aigua
n El tram pendent de 
l’Algerri-Balaguer ocupa 
798 hectàrees de super-
fície a Balaguer, després 
d’excloure’n unes 1.200 
per l’afectació d’una zo-
na de protecció d’aus 
(conegudes com a zepa). 
El projecte costa més de 
tres milions d’euros i els 
regants preveien que co-
mencés aquest estiu per 
poder regar el 2017.

A. guerrero
❘ tremp ❘ Un agricultor de Tremp 
va trobar ahir sana i estàlvia 
l’àguila que un jove de la lo-
calitat va perdre dimecres a 
la capital del Jussà, tal com 
va informar aquest diari ahir. 
“Un pagès ha anat al bar i ha 
vist la notícia a SEGRE. Més 
tard, quan era a la seua gran-
ja, a l’apartar el tractor, ha vist 
l’animal, que ha pujat a la teu-
lada del cobert. M’ha trucat (a 
la notícia apareixia el telèfon), 
hi he anat i només de cridar 
Arno, ha baixat i se m’ha po-
sat al braç”, explicava ahir a 
la tarda Rubén, propietari de 
l’animal, que el té com a mas-
cota. Es tracta d’una cria de 
set mesos de l’espècie Harris 
de l’Amèrica del Sud. Va des-
aparèixer dimecres, quan el 
seu amo la va treure perquè 
volés a la zona coneguda com 

a Camí dels Cavalls, com fa ha-
bitualment, però l’animal es 
va desorientar. Al tractar-se 
d’una au ensinistrada, no sap 
viure en llibertat, segons Ru-

bén. No suposa cap perill per 
a les persones ni per a animals 
de companyia. Rubén va dir: 
“Estic molt content, pensava 
que no la recuperaria.”

Un agricultor troba sana i estàlvia 
l’àguila que es va perdre a Tremp
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Arno, una cria de set mesos, va tornar ahir amb el seu propietari.

rubén a.

dos de les imatges difoses en l’assemblea d’ahir, a dalt.
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❘ rosselló ❘ L’alcalde de Rosse-
lló, Josep Abad, va presidir 
ahir una assemblea veïnal 
per aclarir les circumstàncies 
que podrien haver provocat 
que el campanar de l’església 
de Sant Pere de la localitat 
s’esfondrés el passat 29 de 
gener. En la trobada, el pri-
mer edil va confirmar que 
l’ajuntament de la localitat 
ja va detectar el 2004 que el 
campanar es trobava en estat 
“ruïnós” i que “no es va fer 
res” per millorar el seu estat. 
Abad, a més, va dir que els 

danys del campanar van que-
dar registrats en fotografies 
“que no estaven recollides en 
el registre municipal” i que 
“continuaven guardades en 
un calaix”. Així mateix, va 
lamentar que el 2010 s’im-
pulsés el procés per declarar 
l’església Bé Cultural d’Inte-
rès Local, i que a l’expedi-
ent s’assegurés que l’estat de 
conservació de l’església era 
“acceptable”. Abad, a més a 
més, va defensar que la se-
ua actuació va evitar danys 
personals.

rosselló mostra la ‘ruïna’ 
del campanar el 2004
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