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municipis immobles

Pavelló per recuperar clubs
esportius a Rosselló

j.g.m.

La falta d’aquesta instal·lació va fer desaparèixer els de
patinatge, vòlei i bàsquet || Inversió de més de 400.000 euros
a.r.

maría molina

❘ rosselló ❘ L’ajuntament de Rosselló ha adjudicat les obres del
poliesportiu amb què espera
recuperar l’activitat esportiva
que s’ha perdut en els últims
anys. Segons l’alcalde, Josep
Abad, la falta d’una instal·lació
d’aquest tipus al poble obligava els joves a traslladar-se a
localitats veïnes com Alguaire.
“Finalment, molts es van anar
cansant, la qual cosa va motivar que desapareguessin els
clubs de patinatge, de voleibol
i de bàsquet.” Aquesta instal·
lació és una de les més reivindicades pels veïns “ja que ara
només disposem d’una pista a
cel obert”.
L’execució començarà el
mes vinent i es farà en dos
fases. La primera, que es realitzarà aquest any, contempla
els pilars de fonamentació, la
pista i la teulada i suposarà una
inversió total de 406.250 euros. S’espera que estigui llesta
al juny, mes en què es preveu
començar la segona fase que
contempla la construcció de les
parets per tancar l’estructura i
els vestidors.
Abad va explicar que espera que el pavelló, que estarà
equipat per a la pràctica de
gairebé tots els esports, estigui acabat a finals de l’any que
ve. El consistori ja busca subvencions per finançar aquesta
segona fase.

El bloc C ja ha estat declarat en ruïna.

Un centenar d’habitatges
tapiats al Grup Sant
Isidori de Mollerussa
j.g.m.

Imatge virtual de com quedarà el nou pavelló de Rosselló.

Corbins tria renovar les piscines
en el seu pressupost participatiu
■ La renovació i reforma
de la zona de les piscines
va ser l’actuació elegida
pels veïns de Corbins dins
dels primers pressupostos
participatius de la població.
Aquest dijous es va fer el recompte de vots i aquesta va
ser l’opció que va quedar en
primer lloc amb un total de
167 sufragis, seguida de la
reforma del Centre Cívic
amb un total de 59, i la renovació dels jocs infantils

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

La firma del conveni per obrir el Centre de Serveis d’Ivars.

El Centre de Serveis d’Ivars d’Urgell
obrirà les portes aquest febrer
❘ ivars d’urgell ❘ El Centre de
Serveis d’Ivars d’Urgell obrirà les portes al febrer. Serà la
Fundació Residorm la que el
gestionarà, dirigit a persones
de més de 65 anys autònomes. L’alcalde, Joan Carles

Sánchez, va destacar la tasca que han fet el consistori,
tant l’actual com l’anterior, i
la Cooperativa d’Ivars perquè
aquest servei sigui una realitat. El centre obrirà tots els
dies de la setmana.

de la plaça de la Sardana i el
Parc de la Ronda de la Pau
amb 45. L’ajuntament destinarà 40.000 euros a aquesta
actuació.
El 13 de gener passat es
van presentar als veïns les
tres propostes i el període
de votació es va dur a terme entre el 15 i el 22 de gener. Van tenir dret a vot tots
els veïns empadronats en
aquest municipi del Segrià
majors de 16 anys.

❘ mollerussa ❘ El Grup Sant Isidori de Mollerussa compta
amb un centenar d’habitatges tapiats dels 160 existents. Uns 65 formen part
dels dos blocs que han estat
declarats en ruïna tècnica
i econòmica: uns quaranta
del bloc A i uns 25 del C.
D’aquest últim, s’ultimen
els convenis per procedir a
desallotjar-lo.
També s’han tancat habitatges dels altres dos blocs
l’expedient de ruïna tècnica
dels quals s’està ultimant, en
aquest cas com a mesura de
seguretat, ja que es troben
en males condicions i per
evitar que siguin ocupats.
Són 18 al bloc B i 21 al D.
La Generalitat i l’ajuntament de la capital del Pla
d’Urgell van iniciar l’any

d.ll.

2017 el procés per declarar en ruïna Sant Isidori. El
bloc A es troba totalment
desallotjat i el pròxim pas
serà dur a terme la seua demolició, un procés que es
repetirà al bloc C i el cost
de la qual assumirà la Generalitat, amb un pressupost
de 100.000 euros per bloc.
Els propietaris que viuen en
aquest grup i no compten
amb altres habitatges han
estat reallotjats a edificis
de protecció oficial a través
de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya. Malgrat tot,
molts propietaris s’han mostrat frustrats amb el procés.
Carmen Montes, propietària
de 81 anys, va explicar que
amb aquesta actuació perdrà
fins a dos habitatges, per la
qual cosa va exigir una compensació econòmica.

Pedro Sánchez
s’interessa per
l’oferta turística
de Lleida a Fitur
❘ madridi ❘ El president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat de la ministra d’Indústria, Comerç i
Turisme, Reyes Maroto, es
va interessar ahir per l’oferta
turística de les comarques
del Pirineu i del pla de Lleida durant la visita que ha
fet a l’estand de Catalunya
a la fira de turisme Fitur de
Madrid.
El Patronat de Turisme
de la Diputació participa en
el certamen exposant tota
l’oferta del sector. Fitur va
obrir les portes dimecres
i tanca aquesta edició del
2020 demà diumenge. És la
fira més gran de l’Estat dedicada a aquest sector i l’any
passat més de 253.000 persones la van visitar.
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Corbins tira endavant els seus
primers comptes participatius
que ascendeixen a 40.000 euros
La millora de les piscines és la proposta més votada
Els primers comptes
participatius del poble
de Corbins ascendeixen a
40.000 euros i consten de
tres propostes, de les quals
la guanyadora serà la que es
portarà a terme.
Corbins
REDACCIÓ
Els pressupostos es van presentar
el dilluns 13 de gener i els formen
tres propostes. La primera d’elles
és la renovació, millora i arranjaments de la zona de les piscines,
la qual va rebre 167 vots. És per
això que aquesta obra s’executarà
durant els següents mesos. En segon lloc hi ha la rehabilitació del
Centre Cívic, amb 59 vots i, finalment, la millora i la renova dels
jocs infantils situats a la Plaça de
la Sardana i al Parc de la Ronda de
la Pau, amb 45 vots. En aquests
pressupostos hi han pogut parti-

FOTO: J.I/ La reunió que van mantenir ahir a Serveis Territorials

Reunió d’Ibarz amb Gavín
per ‘engegar’ tres projectes
L’alcalde d’Almacelles es va reunir ahir amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre
Gavín. En la reunió es va mostrar
el compromís del Govern a por-

FOTO: Aj. Corbins/ Imatge de la presentació que es va fer dels comptes

cipar els veïns majors de 16 anys
i s’han pogut votar des del dia 15
al 22 de gener.
Aquests són els primers pressupostos però la intenció és que
continuin fent-se. En aquest sen-

El PSC es reivindica com el
“primer partit” de Lleida i vol
ser l’altaveu de la cohesió
L’actual primer secretari del PSC
de les comarques de Lleida, Òscar Ordeig, va afirmar ahir que
“en aquest proper Congrés posarem les bases per ser el primer
partit de les Terres de Lleida, el
Pirineu i Aran i ser l’altaveu de la
defensa de la Catalunya buida i
de la cohesió social i territorial”.
Ordeig, que va presentar ahir els

tar a terme el bus expres al poble, a tirar endavant l’estació de
busos i la reposició del ferm de
la via L-902 durant aquest any
2020.

actes previs al Congrés de Federació, va destacar que “al cartell
del Congrés hi sumem que Som
Cohesió Territorial, perquè som
i volem ser la veu que reivindica
les mancances que patim al nostre territori, resultat de la nefasta
gestió del govern de la Generalitat en els darrers anys”. En aquest
sentit, va dir que “s’han organit-

tit, l’alcalde Jordi Verdú va explicar que de cara a l’any vinent,
“amb més temps i més marge de
maniobra, la idea és que les associacions del poble ens puguin proposar idees del poble”.
zat un seguit de debats arreu de
la província que han de servir per
configurar el nostre full de ruta
polític per als propers anys”.
D’altra banda, s’inicia també el
procés de primàries a la Primera
Secretaria de la Federació, que
es culminarà amb la votació per
l’elecció del primer secretari el 21
de febrer. Així mateix, es posa en
marxa el procés congressual, que
s’iniciarà amb el Consell de Federació el 30 de gener, per donar
pas a les assemblees d’agrupacions i finalitzarà amb el Congrés,
que tindrà lloc a Lleida el 7 de
març.

FOTO: Aj. Rosselló/ Imatge virtual de les noves infraestructures

Rosselló inicia les obres del
nou pavelló poliesportiu
L’Ajuntament de Rosselló ha adjudicat l’execució de les obres
del pavelló poliesportiu que
s’iniciaran el febrer. Aquest pavelló es farà en dues fases: en
aquesta primera s’executarà la

pista, la coberta i l’annex, per un
import total de 406.250,16 euros. S’espera que aquestes obres
finalitzin el mes de juny, moment en el qual es començarà la
construcció del vestidors.

