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Unes 80 persones al
Dijous participatiu
del Pla estratègic
de les Garrigues
El Pla estratègic de les Garrigues segueix les fases per
establir el full de ruta per als
propers 10 anys. Al març s’han
celebrat tres tallers amb prop
de 80 participants en total.

Mollerussa inicia
les obres per
urbanitzar una part
del camí de Palau
L’Ajuntament de Mollerussa va
iniciar ahir les obres d’urbanització d’una part del lateral dret
del camí de Palau, entre el carrer de Firal i el carrer de la Mallola.

Tàrrega obre les
portes de les llars
d’infants a tothom
aquest diumenge
La Regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Tàrrega ha
programat per aquest diumenge 24 d’abril, d’onze del matí a
una del migdia, una jornada de
portes obertes a les dues llars
d’infants municipals, La Pau i El
Niu.

Més de 80 persones
assisteixen a la
conferència sobre
el càncer a Rosselló
Més de 80 persones van assistir dilluns a la conferència Què
hem de saber del càncer de mama? celebrada a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Rosselló.
L’acte forma part de la Setmana
Cultural del municipi.

Les demandes per
navegar als pantans de
la CHE es multiplica per
quatre des del 2000
Agents turístics privats i públics es
queixen de les traves burocràtiques
Peramola
F. GARCIA QUERALT
Les demandes per a navegació
en els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) s’han multiplicat per quatre des de l’any 2000 fins al 2015.
La responsable de l’Oficina de
Navegació de la CHE, Elena Pérez,
va senyalar que “de les menys de
900 demandes rebudes el 2000
s’ha passat a les més de 4.500 del
2015”. Pérez va remarcar que “sobretot s’ha augmentat durant els
últims 5 anys gràcies a la figura
de la declaració responsable que
s’aconsegueix en 15 al simplificar
els processos administratius”.
En aquest sentit, també va assegurar que “cada cop està més
en auge la pràctica d’activitats
nàutiques”. Els agents turístics
privats i públics del territori es
queixen que les traves burocràtiques amb les quals es troben per
a fer ús dels pantans són moltes i
per partida doble, ja que han de
tramitar davant la CHE i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El director general de Lapica
Trips, empresa que es dedica a
l’explotació turística de l’embassament de Rialb, Jordi Barrés, va
remarcar que “fa falta una implicació molt més real de l’admi-
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nistració, una escolta molt més
activa per part de l’administració més gran”. Barrés va explicar
que el consorci Segre-Rialb està
format per administracions petites que “necessitem el suport de
consell comarcal i de diputacions,
de gent que cregui en el territori”.
Barrés va manifestar que “com
agents turístics privats estem
agafant responsabilitats que hauria de tenir l’administració, com
portar gent que vegi el territori i
faci promoció”. Barrés va voler remarcar que la resposta que reben
“és que no estem al mapa”.
En relació a les queixes, Pérez

va dir que “des de la CHE s’escolten totes les demandes per part
de les administracions locals,
s’estudien i si són viables es fa
una modificació de la normativa,
no crec que siguin traves insalvables la normativa que hi ha”.
El Consorci Segre Rialb ha organitzat una jornada de debat,
Els embassaments: afinitat entre
la legislació i la creació de producte turístic i esportiu, on es vol
reflexionar sobre les noves oportunitats que poden sortir de la
compatibilitat entre la regulació
permesa i la creació d’oportunitat
econòmica a l’interior del país.

La Seu rep
186 propostes
per invertir
100.000 euros
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha
rebut per part dels veïns un total
de 186 propostes al procés participatiu que es va obrir el passat
1 d’abril amb l’objectiu de decidir
en què invertir 100.000 euros del
pressupost municipal d’aquest
any. Aquesta segona edició de la
convocatòria d’uns pressupostos
participatius per part de l’Ajuntament urgellenc ha obtingut un
increment del nombre de propostes de prop del 45% respecte
la primera edició que va tenir lloc
l’any passat i que va rebre un total
de 129 propostes. La tinent d’alcalde de Participació Ciutadana,
Anna Vives, remarca que aquest
augment “força” significatiu “ve
donat per la bona experiència de
la primera edició”.

La CUP de
les Borges diu
que “es deixen
perdre ajuts per
la llar d’infants”
La CUP de les Borges denuncia que l’Ajuntament
“s’ha deixat perdre milers
d’euros” per a la llar d’infants. Aquest dimecres es
van publicar els ajuts de la
Diputació de Lleida a 111
llars d’infants de la demarcació, entre les quals no
hi ha la de les Borges. La
formació assegura que a
l’equip de govern “li ha passat per alt la convocatòria,
tot i que l’alcalde i diputat
provincial era present a la
comissió en què es parlava
d’aquest assumpte”.
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Consum mitjà (l/100 km): 4,8. Emissions CO2 (g/km): 112.
Preu, ﬁnançament i equipament corresponent al model Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomanat: 15.750 €. Entrada: 2.598,18 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,15%. 48 quotes de 190 € i una última quota (valor futur garantit): 6.900,74 €. Comissió
d’obertura ﬁnançada (2,75%): 361,68 €. Preu total a terminis: 18.618,92 €. Import total del crèdit: 13.513,50 €. Import total carregat: 16.020,74 €. Oferta ﬁnancera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH, sucursal a Espanya. IVA, transport, impost
de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans), 3 anys d’assistència en carretera i Pla PIVE-8 inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Model
visualitzat: Toyota Auris hybrid Feel. Oferta vàlida ﬁns al 30/4/2016 a la Península i les Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a ﬂotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22.
28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Si vols més informació consulta el teu concessionari habitual o www.toyota.es

