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Acord entre Endesa i els
veïns de la Vall Fosca pels
rebuts de la llum pendents
La companyia Endesa i els veïns
de la Vall Fosca han arribat a un
acord per evitar talls de llum
per impagament de rebuts pendents. L’acord contempla un període de 18 mesos perquè els
veïns puguin liquidar els rebuts
que van des del juliol del 2019
al desembre del 2014. Aquests
pagaments són sense interessos
i es poden fer de manera fraccionada. Pel que fa als rebuts a
partir del 2014 estan pendents
d’una consulta a la Direcció General de Tributs a Madrid. L’alcalde de la Torre de Capdella,
Josep Maria Dalmau, ha explicat
que aquest mes de gener el Consistori començarà a liquidar el
pendent dels equipaments municipals i enllumenat públic entre altres. L’ajuntament ha des-

El període
de pagament
pactat serà
de 18 mesos

L’operació s’ha fet amb camions i un
helicòpter de cotes altes a baixes

tinat al pressupost per al 2017
una partida de 80.000 euros per
abonar part del consum elèctric
en aquest període. El municipi
de la Torre de Capdella és beneficiari d’un conveni del 1927
en virtut del qual reben subministrament a un preu molt inferior al de les tarifes actuals. La
companyia elèctrica i els veïns
hauran de negociar el pagament
dels rebuts del 2015 i el 2016.

Es matriculen 292
vehicles híbrids a Lleida
el 2016 i 19 d’elèctrics
De gener a desembre de 2016
es van matricular a les comarques de Lleida un total de 292
vehicles híbrids, segons dades
facilitades ahir per la patronal
Anfac, mentre que en el mateix
període de l’any passat van ser
137, la qual cosa representa un
increment del 113%.
Pel que fa als vehicles elèctrics, a la demarcació de Lleida
es van matricular de gener a

Baqueira Beret atura el
trasllat de neu en sacs i
torna a fer neu artificial

desembre de 2016 un total de
19 vehicles, mentre que l’any
2015 van ser 20, per la qual cosa s’ha experimentat un descens
del 5%, segons les dades facilitades per l’Anfac. Fins desembre
les matriculacions de vehicles
híbrids van ascendir un 70,8% a
l’Estat espanyol respecte al mateix període de l’any anterior. De
vehicles elèctrics es van matricular 1.213 unitats.
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Baqueira
ACN
L’estació de Baqueira Beret ha
parat el trasllat de neu amb camions de cotes altes de l’estació
a cotes inferiors per garantir poder esquiar en aquestes zones.
L’estació ha tornat a produir neu
amb canons i de moment ha paralitzat l’enginyós sistema per tenir el complex amb mínimes ga-

ranties per la pràctica de l’esquí.
Pel transport d’aquesta neu també s’han utilitzat helicòpters, que
deixen caure els sacs de neu com
si d’una nevada es tractes. Les
baixes temperatures dels darrers
dies han permès tornar a posar en
funcionament els canons de neu i
aparcar momentàniament aquesta pràctica permesa dins d’un mateix complex. Baqueira Beret ac-

tualment té funcionant 28 dels 35
remuntadors i 84 dels 151 quilòmetres esquiables. L’operació de
transport de la neu va començar
a principis del mes de desembre
i s’ha dut en sacs des de la zona
de Beret fins a l’àmbit de Baqueira. L’estació aranesa porta un mes
sense rebre cap precipitació de
neu però permet baixar esquiant
dels 2.500 als 1.500 metres.

Èxit als Parcs de
Nadal instal·lats
a les poblacions
de Rosselló i
Guissona
Més de 800 nens i nenes van visitar el Parc de Nadal instal·lat
al Casal Rossellonès els dies 27,
28, 29 i 30 de desembre de 2016
i van gaudir amb els tallers, manualitats, pintures i castells inflables, organitzats per la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de
Rosselló.
El colofó final el va marcar la
visita del Camarlenc Reial, que
va recollir les cartes de tots els
infants per tal de trametre-les als
Reis Mags d’Orient. Sílvia Olmo,
regidora de l’Àrea d’Associacions,
ha agraït “la resposta il·lusionada
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dels rossellonencs i rossellonenques que, un any més, omplen
per aquestes dates el Parc de Nadal i fan que sigui tot un èxit d’assistència”.

Centenars de nens i nenes van
gaudir de les activitats que s’hi
plantejaven: ludoteca pels més
petits, tallers de manualitats, maquillatge, inflables, zona de circ i

En un altre ordre de coses, del
27 al 30 de desembre el pavelló
municipal de Guissona es va reconvertir en un Parc de Nadal
amb activitats per als més petits.

jocs gegants. Una alternativa de
lleure per les tardes de Nadal
promoguda per la regidoria de
cultura i que les famílies valoren
de forma molt positiva.

