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Negocien vendre a Tornabous 
l’antiga casa de Companys
El consistori mantindrà una reunió amb el propietari aquest 
mateix mes || Ja ha informat del projecte la Generalitat

municipis patrimoni

La casa on va nàixer el president Companys al nucli del Tarròs, a l’Urgell.

x.santesmasses

x.SanTeSmaSSeS
❘ tornabous ❘ L’ajuntament de 
Tornabous ha rebut una pro-
posta perquè compri la casa on 
va nàixer el que va ser presi-
dent de la Generalitat Lluís 
Companys. Segons va reco-
nèixer ahir l’alcalde de la po-
blació, Amadeu Ros, l’actual 
hereu, Josep Companys, nét 
d’un germà del president i que 
viu a Mèxic, ha manifestat la 
seua voluntat que sigui l’ajun-
tament el que es quedi amb la 
casa com a patrimoni i record 
de la figura del president nas-
cut al Tarròs el 1882 i afusellat 
pel règim franquista al castell 
de Montjuïc el 1940, després de 
la Guerra Civil que el va obli-
gar a exiliar-se i ser capturat a 
França per la Gestapo.

L’alcalde va explicar que ha 
contactat amb la Generalitat 

i amb el consell comarcal per 
estudiar la proposta. De fet, va 
explicar, el consistori no dispo-
sa de recursos econòmics per 
assumir una inversió d’aquest 
tipus. 

Malgrat tot, Ros va d ir 
que està previst per a finals 
d’aquest mateix mes de març 
al Tarròs mantenir una trobada 
amb el propietari per escoltar 
l’oferta. Es tracta d’un gran 
immoble de tres plantes i una 
superfície d’uns 1.800 metres 
quadrats. 

En l’actualitat, els fami-
liars només hi vénen a passar 
algunes temporades. Ros va 
explicar que el consistori, de 
moment, no té cap projecte en 
el cas que adquirís l’habitatge.

Material didàctic
En un altre ordre de coses, 

el servei educatiu de l’Urgell, 
ha rebut l’encàrrec dels serveis 
territorials d’Ensenyament, per 
crear un grup de treball amb 
quinze professors que s’enca-
rregaran de la creació de mate-
rial didàctic per al Centre d’In-
terpretació Lluís Companys, 
adaptat als centres escolars 
de Primària i Secundària de 
Catalunya. Segons l’alcalde, la 
proposta pretén dinamitzar el 
centre d’interpretació que va 
obrir portes el 2014 i donar-lo 
a conèixer als estudiants.

faLTa de fonS
L’ajuntament reconeix  
que no té fons per  
assumir el manteniment 
de l’immoble

Finançament per reconstruir l’església de Rosselló
❘ rosseLLó ❘ L’ajuntament de Rosselló acollirà avui la reunió 
amb el bisbat i la Generalitat per tancar l’acord de finança-
ment de les obres de rehabilitació de l’església de Sant Pere. 
La primera fase, valorada en uns 180.000 euros, inclourà la 
retirada de runa i la consolidació de l’estructura de l’edifici, 
danyada per la caiguda del campanar el gener del 2016. La 
reconstrucció de la torre quedarà per a una segona fase, ara 
per ara sense data.

Jornada tècnica sobre el paisatge de les Garrigues
❘ Les borges bLanques ❘ L’Associació pel Foment del Turisme a 
les Garrigues i l’Escola Agrària de les Borges Blanques van 
organitzar dilluns una jornada tècnica dedicada a donar a 
conèixer els valors paisatgístics de la comarca com a recurs 
turístic. Isidre Pinyol, coordinador del Pla Estratègic de les 
Garrigues, va avançar que l’any vinent està previst elaborar 
una carta del paisatge de la comarca.

La Seu repara un camí de finques agrícoles i granges
❘ La seu D’urgeLL ❘ L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat 
aquesta setmana reparacions puntuals al camí de la Sardi-
na, una via que comunica la ciutat amb finques agrícoles 
del municipi. Aquests treballs, que es concentren en els 
trams on el paviment es troba enfonsat, s’han adjudicat a 
l’empresa local Antonio Roca SA per 15.900 euros, segons 
dades del consistori.

❘ LLeiDa ❘ El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TS-
JC) ha rebutjat l’impost que 
l’ajuntament de Talarn inten-
ta cobrar des de fa anys pel 
pas de les línies de mitjana 
i alta tensió per la localitat. 
En una sentència del mes de 
desembre passat feta pública 
ahir, el TSJC declara nul·les 
les ordenances fiscals que 
obliguen Red Eléctrica de 
España a pagar per l’ús del 
sòl de titularitat pública per 
al transport d’energia elèctri-
ca. Aquesta sentència s’uneix 
a tres més del Tribunal Su-
perior en les quals també 
anul·lava les ordenances de 
la Torre de Capdella, la Pobla 

de Segur i Vilaller. Aquestes 
resolucions estan sent recor-
regudes davant del Tribunal 
Suprem, que des del desem-
bre ha emès almenys cinc 
sentències a favor d’ajun-
taments de Galícia, Extre-
madura i Castella i Lleó que 
defensaven aquesta mateixa 
taxa a les elèctriques, i que 
poden suposar als municipis 
uns ingressos anuals d’uns 
200.000 euros.

Onze pobles més
Almenys onze pobles més 

de Lleida van aprovar orde-
nances similars, que són tam-
bé objecte de litigis amb Red 
Eléctrica.

el tribunal anul·la també 
les taxes de talarn a les 
línies de red eléctrica

municipis tributs


