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Lactalis ampliarà el 2013 la
planta de Puleva aGolmés
Tramita amb l’ajuntament la compra de terrenys municipals ||
La nova planta crearà almenys cinquanta llocs de treball

INDÚSTRIAPROJECTES

REDACCIÓ
❘LLEIDA ❘L’alcalde de Golmés, Jor-
di Calvís, va avançar ahir que
la multinacional francesa Lac-
talis portarà a terme l’amplia-
ció de la planta de Puleva el
2013. Actualment, empresa i
ajuntament estudien modificar
el contracte sobre uns terrenys
municipals inclosos a l’amplia-
ció. Inicialment, aquests ter-
renys havien de cedir-se a Lac-
talis-Puleva a canvi d’un cànon,
però l’empresa podria optar ara
per comprar-los. Calvís va ex-
plicar ahir que aquest canvi po-
dria retardar entre un i dos me-
sos els tràmits, però que, quan
es defineixi una opció, Lactalis
podrà presentar el projecte i
obtindre la llicència d’obres del
consistori. La comissió d’Urba-
nisme de Catalunya va donar
llum verda a l’abril als canvis
urbanístics per possibilitar el
projecte.

El projecte inicial preveu la
construcció d’una planta de
2.400metres quadrats amb una

inversió de 40 milions d’euros
i la creació de 50 llocs de tre-
ball. S’ha de recordar que el
projecte ha xocat amb l’oposi-
ció de tres veïns, que han pre-
sentat tres contenciosos. El con-
sistori creu que compleixen la
normativa. En cas que no pu-
gui fer l’ampliació, l’empresa
podria traslladar-se a un altre
municipi.

Jordi Calvís.

Urbanismeavala
la recuperació
d’unpoblea
l’AltUrgell

■ La comissió provinci-
al d’Urbanisme va apro-
var ahir el pla d’ordena-
ció urbanística (POUM)
de lesValls deValira, que
inclou la recuperació del
nucli de Llirt, un dels 24
que té el municipi i que
impulsa una iniciativa pri-
vada. La comissió també
va validar el pla urbanís-
tic del sector industrial de
5,23 hectàrees aAlmace-
lles vinculat a l’aeroport
i, d’altra banda, el POUM
de Peramola.

En canvi, va suspendre
el projecte de la nova du-
ana de la Seu per falta de
l’informe d’inundabili-
tat.

Mil firmes per
l’educació al
Pirineu

PROTESTES

❘ TREMP ❘ La plataforma dels
Pirineus per una educació
pública i de qualitat va en-
tregar ahir unes mil firmes
en defensa de l’educació
a la seu de la delegació de
la Generalitat a l’Alt Piri-
neu aTremp.Amb aquestes
firmes, el col·lectiu també
reclama el final de les reta-
llades al sector educatiu.

A l’entrada de la delega-
ció van llegir un manifest.
Així mateix, coincidint amb
l’entrega de firmes, que
s’han recollit als centres
educatius del Pirineu, s’ha
iniciat la campanya Penja
una motxilla al teu balcó
amb un llaç groc. La plata-
forma vol convertir-lo en
símbol de la reivindica-
ció.

Tàrrega senyalitza
carrers del centre
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de
Tàrrega ha començat aques-
ta setmana a pintar la nova
senyalització horitzontal a
la calçada de l’encreuament
entre la plaça del Carme, la
plaçaAnselmClavé i el tram
urbà de la C-14. La mesura
preveu millorar la mobilitat
a la plaça del Carme, amb
un trànsit dens.Així, s’ha
pintat un illot que delimi-
ta els carrils d’entrada i sor-
tida al costat sud. D’altra
banda, avança l’eixampla-
ment de la vorera del mar-
ge esquerre.

Seminari a Bell-lloc
per a emprenedors
❘ BELL-LLOC ❘ La incubadora
d’empreses de Bell-lloc va
iniciar ahir un seminari de
cinc jornades per formar els
emprenedors.

Bellpuig es declara
lliure i sobirà
❘ BELLPUIG ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Bellpuig va apro-
var dimarts passat una mo-
ció de CiU, UMdC i Objec-
tiu 2015, amb la qual es de-
clara el municipi com a ter-
ritori català, lliure i sobi-
rà.

L’entrega de les firmes.
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