Segre
Dimarts, 10 de setembre del 2019

comarques

Educació equipaments

11

municipis patrimoni

Educació promet el col·legi
a Albesa però no diu quan

segre tàrrega

La conselleria no fixa terminis per a les obres del nou centre ||
El consistori i les famílies d’alumnes reclamen una solució ja
maite monné

redacció

❘ lleida ❘ El delegat d’Educació a
Lleida, Carles Vega, va afirmar
que la conselleria té la voluntat de construir un nou col·legi a Albesa, tal com reclamen
l’ajuntament i les famílies dels
alumnes (vegeu SEGRE d’ahir).
Tanmateix, va apuntar que no
poden establir per ara un calendari per a les obres d’aquest
nou centre.
Vega va explicar que, el mes
de maig passat, Educació va
acordar amb el consistori executar durant l’estiu obres d’urgència a l’actual col·legi, que es
va construir fa setanta anys, i
negociar-ne la construcció d’un
de nou. Va apuntar que ja s’han
executat els treballs previstos i
que han iniciat contactes amb
el consistori per acordar un
conveni entre les dos administracions per fer possible la
nova escola.
El delegat de la Generalitat va declinar donar detalls
d’aquests contactes amb l’ajuntament. Per la seua part, l’alcaldessa, Eugènia Puig-gròs, va
afirmar diumenge que el municipi no pot avançar els diners
per a les obres. Vega es va limitar a assenyalar que “estem
treballant d’acord amb els compromisos que vam adquirir”, i
va subratllar que “vam quedar
que fos com fos el faríem i sigui
com sigui el farem”.
Val a recordar que, diumen-

Benedicció de la nova campana de Verdú.

Verdú substitueix una
campana robada
segre tàrrega

Els pares, alumnes i veïns que van treballar diumenge.

les frases

«Vam acordar que
fos com fos faríem
un nou centre i
sigui com sigui
el farem»
Carles Vega
Delegat d’Educació

ge passat, famílies d’escolars
van participar en una jornada
de treball per “dignificar” el
col·legi abans d’iniciar el curs
aquest dijous. Van pintar algu-

nes aules, les reixes de la tanca
exterior i van condicionar el
pati, entre altres actuacions
que van quedar pendents després de les obres executades
durant l’estiu pel departament
d’Educació de la Generalitat.
En concret, es van millorar
banys, van instal·lar vidres de
seguretat a les finestres i part
del paviment del pati. Uns treballs que van comptar amb un
pressupost de 40.000 euros a
càrrec d’Educació. La iniciativa
de diumenge també va servir
per reivindicar la necessitat
d’un nou centre. Els veïns tenen la intenció de continuar
mobilitzant-se.

❘ verdú ❘ Verdú estrenarà una
nova campana per a l’església
de Santa Maria. Substituirà
la peça original, robada durant la Guerra Civil i que fins
ara no s’ha subtituït mai. La
festivitat de Sant Pere Claver, patró del municipi, va
servir per beneir aquesta nova campana que s’instal·larà
la setmana que ve a la part
superior de la portalada lateral d’estil renaixentista de
l’església que dóna accés al
castell.

Tàrrega amplia espais per formar joves
❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàrrega ha ampliat les instal·lacions per al Pla de Transició al Treball a l’antic casal per a
la tercera edat. Això permetrà acollir més alumnes aquest
curs que ve, que s’iniciarà dijous.

Aran apujarà el rebut
d’escombraries un 3%

fauna grans depredadors

Un ós devora
una poltra a
Aran i plantegen
foragitar-lo

❘ lleida ❘ El ple del Conselh
d’Aran votarà dijous una
pujada del voltant del
3% a la taxa de recollida
d’escombraries, per dotar
de fons el reforç del servei amb una línia més.
La concessionària rebrà
230.000 euros més a l’any,
que se sumaran al més
d’un milió que cobra ara.

Cimera sobre els
plantígrads el dia 17
❘ vielha ❘ L’ós conegut com a
Cachou va devorar diumenge
una poltra a Vielha e Mijaran,
segons va corroborar ahir el
Conselh d’Aran. Es tracta del
plantígrad que van capturar
al maig i al qual van instal·lar
un collar amb localització GPS
abans d’alliberar-lo. Aquest dispositiu ha permès atribuir l’atac
a aquest exemplar, així com altres predacions a cabres i danys
a ruscos aquest estiu. L’administració aranesa planteja aplicar-li
mesures aversives per corregir
aquest comportament depredador, tal com s’ha intentat amb
Goiat arran d’atacs a cavalls.
El Conselh va avançar que
demanarà a la Generalitat que

D’altra banda, Verdú va
inaugurar ahir la millora de
la cèntrica plaça Major. L’alcalde, Josep Mas, va explicar que els treballs van costar uns 75.000 euros i van
consistir a renovar l’enllosat
central i lateral així com les
escales d’accés. Finalment,
els treballs van permetre la
renovació del mobiliari de
l’interior de la plaça, instal·
lar-hi reg i substituir l’enllumenat públic per led. S’ha
mantingut la històrica font
central, construïda el 1899.

Rosselló desplega
set desfibril·ladors
❘ rosselló ❘ Rosselló ha
desplegat set desfibril·
ladors en espais públics
per fer front a aturades
cardíaques.

Més obres contra les
allaus a Andorra
Les restes de la poltra devorada per l’ós Cachou diumenge al municipi de Vielha e Mijaran.

modifiqui la normativa sobre
indemnitzacions per danys
provocats per fauna, al considerar que les que paguen territoris com França són més altes.
Conselh, Generalitat, Govern

d’Aragó i Estat participaran el
pròxim dia 17 en una cimera sobre problemes relacionats amb
l’ós, després que atacs de Goiat a
bestiar a Aragó han estat objecte de conflictes entre l’adminis-

tració aragonesa i catalana. En
un altre ordre de coses, responsables del programa Piroslife
van difondre ahir un vídeo d’un
gos protegint un ramat d’un ós
l’agost passat a Alt Àneu.

❘ lleida ❘ Andorra ha finalitzat les obres contra allaus
a la carretera andorrana
RN20. Aquesta actuació
se suma al mur de contenció que hi ha previst
per evitar més despreniments a l’accés des de la
Seu d’Urgell.
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Comença la verema
a la finca ‘Purgatori’
de les Garrigues
Retard de dues setmanes pel que
fa a les varietats primerenques

Celler
Montsec
presenta un
nou vi el 16
de setembre

BBVA, líder
en usuaris a
la plataforma
de pagament
Bizum

El dia 16 de setembre es presenta el nou vi MIrapallars, al
mateix Tossal de Mirapallars,
a 1684m. Es pujarà amb 4x4
fins a 1400 metres, i la resta
fins el cim (2km) es farà a peu.
Celler Montsec va ser fundat el
1958 (Grup Cooperativa d’Artesa de Segre). Amb més de 60
anys d’història va ser un dels
primers socis fundadors de la
D.O. Costrers del Segre ( nº 2
de registre de la D.O.) . Gestiona 50 hectàrees d’una vintena
de socis pagesos viticultors, del
Montsec i la Conca de Tremp.

BBVA és el primer banc que supera el milió d’usuaris en Bizum
des del seu llançament el 2016.
D’aquesta manera, el BBVA
continua sent l’entitat amb més
usuaris a la plataforma de pagament espanyola. El 22,45%
de tots els clients de Bizum provenen de BBVA. Des del llançament de Bizum, el nombre de
clients de BBVA que realitzen
pagaments a través del telèfon es situa en més d’un milió
d’usuaris amb un total de 20,3
milions d’operacions amb un
volum de més de mil milions.

FOTO: Cellers Torres / Imatge de tasques de recol·lecció a la finca Purgatori, al terme municipal de Juneda
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La verema a la finca Purgatori,
a la comarca de les Garrigues,
i propietat de Cellers Torres, va
començar la setmana passada.
Segons han informat a LA MAÑANA fonts de la propietat, “portem dues setmanes de retard en
comparació a l’any passat amb les
varietats primerenques de la part
baixa de la finca, que vam co-

mençar a collir el 3 de setembre”.
En termes generals, la verema a
Catalunya està sent més tardana del que és habitual ja que les
temperatures s’han mantingut a
ratlla durant l’estiu a excepció de
l’onada de calor que es va patir a
finals de juny.
GARNATXES
També la setmana passada es
va començar a collir les garnatxes
de la part alta de la finca Purgatori, situada a 550 metres i que és
la zona que ha patit més la manca
d’aigua i la intensa calor del juny.

“Això s’ha traduït en raïm d’un gra
més petit i una producció inferior”, han indicat fonts de Cellers
Torres.
CONTRAST TÈRMIC
Per aquesta campanya les expectatives de producció “són
molt bones en general”. “El fet
que el raïm estigui madurant
molt a poc a poc i que ara el contrast tèrmic entre el dia i la nit
sigui més gran, farà que els vins
siguin més frescos i d’una qualitat excel·lent”, segons han manifestat les mateixes fonts.

FOTO: Aj.Rosselló / Un dels aparells instal·lats a la població

Rosselló instal·la diversos
desfibril·ladors al municipi
L’Ajuntament de Rosselló ha finalitzat en els darrers dies la instal·lació de desfibril·ladors distribuïts per tot el municipi. Els
aparells, 7 en total, resten estra-

tègicament repartits i ubicats en
els llocs neuràlgics socials, lúdics
i esportius de la localitat. El darrer d’aquests aparells ha estat
subvencionat per la Diputació.

La teva parella diu espera.
La raó, mira més.
Jo dic Arona.

Nou
SEAT Arona Edition
per 13.990€.
Subjecte a finançament.

Automotor y Servicios

Av. Barcelona, 19 - Lleida - Tel. 973 944 444
Av. Europa, 15 - Pol. Ind. Golparck - Golmés - Tel . 973 600 493
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Consum mitjà combinat de 3,8 a 4,2 kg / 100 km (GNC) i 4,6 a 6,6 l / 100 km. Emissions ponderades de CO2 de 104 a 150 g/km. (Valors WLTP).
Emissions ponderades de CO2 de 98 a 114 g/km. (Valors NEDC). Imatge acabat SEAT Arona Xcellence amb opcionals. PVP recomanat a la Península i les Baleares per a un

SEAT Arona 1.0 TSI 70 kW (95 CV) St&Sp Reference EDITION per 13.990 € per a clients particulars que entreguin un vehicle d’ocasió de més de 3 anys d’antiguitat, i 6 mesos de pertinença, a nom
del comprador del vehicle nou o familiar de 2n grau o parella legal. IVA, transport i impost de matriculació, aportacions comercials de marca, concessionari i Volkswagen Financial Services
inclosos en el preu. Oferta vàlida fins al 30/09/2019 per a clients particulars que financin a través de Volkswagen Bank GmbH S.E segons les condicions contractuals un capital mínim d’11.990 €,
amb una permanència mínima del finançament de 48 mesos. Campanya incompatible amb altres ofertes financeres. Paquet Confiança SEAT inclòs en el preu si es finança la compra amb
Volkswagen Bank GmbH S.E (veure les condicions contractuals). Els serveis inclosos són els següents: 5 anys de manteniment SEAT Service o 80.000 km (el que ocorri abans), extensió de garantia
durant 3 anys addicionals als 2 anys de garantia del fabricant o 100.000 km (el que ocorri abans) i 5 anys de Servei Mobilitat SEAT.

