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comarques

Presó per amenaçar de mort la seua
exparella davant dels fills a Tremp.
p.

www.segre.com/comarques
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Obres a Sant Esteve de la Sarga
als trams de via amb més risc.
p.
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medi ambient residus

El Govern ja estudia ampliar Port Ainé
i promet més inversió al Pallars Sobirà

Després de descartar la celebració del festival Doctor Music per les dimensions i localització || Territori
anul·larà la llicència municipal d’obres de l’abocador de Riba-roja si no s’adapta al pla urbanístic
e. farnell

E. Farnell

❘ lleida ❘ El conseller de Territori,
Damià Calvet, va assegurar ahir
que el Govern estudia ampliar
la superfície esquiable de Port
Ainé segons el compromís adquirit amb l’alcalde de Rialp,
Gerard Sabarich, que va demanar de prolongar la superfície al
considerar que s’havia quedat
petita. Port Ainé, amb 25 pistes
que sumen 26,7 quilòmetres,
ha registrat un creixent nombre
d’esquiadors. Les dos estacions
del Sobirà (Espot i Port Ainé),
de FGC, reben 200.000 esquiadors a l’any. “Treballem perquè
aquests actius territorials continuïn sent estables i aportin
més economia i ocupació a la
comarca”, va dir. Aquestes declaracions arriben després que
l’ACA vetés el Doctor Music a
Escalarre. Calvet va assegurar
que el Govern va treballar “per
adequar la mida, la ubicació i la
durada” del festival “a les possibilitats del territori”, però que el
model comercial de la promotora no era possible legalment. Va
avançar que el president Torra
ha convocat el president del Sobirà, Carlos Isús, els alcaldes i la
presidenta de la Diputació, Rosa
Maria Perelló, dijous a Barcelo-

El conseller, en els actes de celebració del centenari de la cooperativa de l’oli de l’Albi.

na per exposar les gestions que
s’han dut a terme. Va assenyalar que es donaran a conèixer
les accions de futur al Pallars
com millores en la carretera C13 i de la C-28. D’altra banda,
el conseller va assegurar que
el Govern farà “tot el possi-

ble” per evitar la construcció
de l’abocador de residus industrials de Riba-roja d’Ebre.
Va assegurar que a la llicència
d’obres que va atorgar l’alcalde,
Antoni Suárez, dijous passat,
“ja s’intueix que no s’adequarà
al pla especial urbanístic, i de

junts x Cat Lleida

política

n El con sel ler Da m ià
Calvet va assistir ahir als
actes de celebració del
centenari de la cooperativa d’oli de l’Albi, que
forma part de la DO les
Garrigues. La jornada va
comptar amb una visita a
les instal·lacions i un reconeixement a les presidències d’aquests 100 anys.
El president de la cooperativa, Josep Cunillera,
va demanar al conseller
poder regar a través del
Segarra-Garrigues per poder assegurar el futur de
la comarca de molts dels
joves que opten per viure
al territori.
carar el projecte de l’abocador
des d’una visió municipal que
“és incompatible amb el càrrec
de delegat de Territori”. D’altra
banda, va assenyalar que la conselleria té llest el protocol d’extracció de l’ós Goiat del Pirineu
per si es donés el cas.

municipis política

Mas presenta les candidatures de
Junts per Torrefarrera i Almenar

La CUP presenta els
candidats de Tàrrega
Balaguer i Cervera
❘ tàrrega ❘ La CUP de Tàrrega va
presentar ahir Dani Esqué com
a cap de llista per a les pròximes
eleccions municipals seguit de
Teresa Sala i de Miquel Orobitg
(regidor en l’actualitat). A Balaguer, el cap de llista serà Josep Maria Colea (actual regidor
de la formació), mentre que a
Cervera liderarà el partit Mireia
Brandon.

ser així “s’aplicaran els criteris de suspensió de la llicència
municipal”.
Va justificar el cessament de
l’alcalde de Riba-roja com a director dels serveis de la conselleria de Territori a les Terres de
l’Ebre perquè havia decidit en-

Centenari de
la cooperativa
d’oli de l’Albi

Artur Mas amb Jordi Latorre divendres a Torrefarrera.

❘ Lleida ❘ L’expresident de la Generalitat Artur Mas va acompanyar ahir Dolors Ganau a la
seua presentació com a candidata a l’alcaldia per Junts per
Almenar. Ganau va exposar
el seu projecte amb una llista
formada “per gent diversa i
procedent de sectors diversos
per aportar punts de vistes
múltiples i fer un camí comú
cap al futur del poble”, va dir.

Artur Mas també va presentar
divendres el cap de llista de
Junts per Torrefarrera, Jordi Latorre. Mas va elogiar el
treball dels últims mandats de
l’equip de Jordi Latorre al considerar que han treballat per
aconseguir canviar Torrefarrera: “Sou un exemple d’èxit i de
transformació perquè us heu
arriscat i heu treballat dur”,
va dir.

