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La plaça de la reguereta, amb el popular i antic safareig públic, que encara es conserva.

Òscar mirón

e. FarneLL
❘ Balaguer ❘ La remodelació de la 
plaça de la Reguereta, al cen-
tre històric de Balaguer, és una 
de les obres que encara queden 
pendents del Pla de Barris de la 
capital de la Noguera, que es va 
iniciar el 2004 i ha permès la 
regeneració urbanística del nu-
cli antic amb la creació de nous 
vials, equipaments i serveis, la 
demolició d’un centenar d’edi-
ficis i un sobrecost de més de 9 
milions d’euros, ja que la millora 
ha costat un total de 25 mili-
ons. No obstant, aquest encla-
vament del centre, amb l’antic 
safareig, va quedar sense dispo-
sar d’una assignació pressupos-
tària i fins ara no s’hi ha pogut 
actuar. L’actuació arriba després 
que el consistori de la capital de 
la Noguera arribés a un acord 
amb l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) perquè es fes càrrec 
de les obres amb el compromís 
que fossin executades per una 
firma de la capital. De fet, l’In-
casòl va construir una promoció 
de vint-i-dos habitatges socials 
que van ser adjudicats el 2012, 
després de dos anys d’haver fi-
nalitzat les obres, sense haver 
executat la millora de la plaça 
i els carrers adjacents. Ara, els 
treballs preveuen la millora de 
l’antic safareig de la ciutat i els 
dos carrers, entre la plaça Sant 
Salvador i el carrer Sant Jaume, 
i la segona entre la Reguereta i 

Balaguer inicia la urbanització de la 
Reguereta i liquida el Pla de Barris
Tretze anys després de començar les obres al centre, que han costat 25 milions, 
amb un sobrecost de 9 || L’actuació permetrà embellir l’antic safareig

Urbanisme pla de barris

el carrer Escala, respectant les 
llambordes antigues. Les obres 
tenen un termini d’execució de 
tres mesos i es van licitar per 
133.170 euros.

D’altra banda, aquesta set-
mana també s’han iniciat les 
obres de renovació de la xarxa 
de desaigües del Barrinou que 
permetran reparar els desper-
fectes que va ocasionar la riua-
da del mes de setembre passat 
al centre.

ObreS aL centre

Barrinou. La capital també està executant les obres per renovar 
la xarxa de desaigües que va quedar danyada per la riuada del 
setembre de l’any passat del carrer Barrinou. Els treballs preveuen 
una inversió de 180.000 euros i es faran després de l’estiu.

La Reguereta. La urbanització de la plaça de la Reguereta és una 
de les actuacions més esperades del centre, ja que permetrà recu-
perar un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. A la zona també 
es construeixen vint-i-dos pisos socials per a joves.
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La presentació de Firabike, ahir, a la Diputació de Lleida.

Rosselló espera 3.000 visitants  
a la segona edició de Firabike
❘ lleiDa ❘ Rosselló espera rebre 
més de 3.000 visitants a Fira-
bike, la fira dedicada al ciclisme 
que celebra aquest dissabte la 
seua segona edició amb l’objec-
tiu de duplicar les més de 1.500 
persones que van anar-hi l’any 
passat. Reunirà tretze exposi-

tors de bicicletes i accessoris 
per a ciclistes i oferirà al públic 
l’oportunitat de provar models 
amb motor elèctric. El programa 
es completa amb un esmorzar 
i una carrera popular en bene-
fici d’AECC-Catalunya Contra 
el Càncer.

L’esquí nòrdic 
deixa 7 milions 
al Pirineu

balanç

❘ la seu ❘ Les estacions d’es-
quí nòrdic de Catalunya han 
tancat la temporada 2016-
2017 amb un impacte eco-
nòmic superior als 7 milions 
d’euros. Si només es tenen 
en compte els ingressos i les 
despeses derivades de la ven-
da de forfets, la xifra se situa 
en 1,13 milions d’euros, fet 
que significa que el retorn 
al territori ha estat de 6,12 
euros per cada euro gastat en 
tiquets i lloguer de material. 
Els complexos catalans han 
rebut 70.000 visitants i han 
generat fins a cent setanta 
llocs de treball.

La portada de la 
Llosa de Cavall, 
aquesta tardor

proveïment

❘ navès ❘ La integració de la 
xarxa de proveïment de 
la Llosa del Cavall a la del 
Ter-Llobregat entrarà en ser-
vei aquesta tardor, segons 
l’ACA. Aquesta infraestruc-
tura, que disposa de més de 
71 quilòmetres de conduc-
cions amb una capacitat de 
transport de 300 l/s, ha estat 
executada per l’Estat a tra-
vés d’Acuamed. L’actuació 
ha suposat una inversió de 50 
milions i suposarà una nova 
font de subministrament a 
les comarques de l’Anoia, el 
Solsonès i el Bages.


