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Tàrrega tardarà dos hores a encendre una estelada de 16.751 espelmes
❘TÀRREGA ❘ El col·lectiuTàrrega per
la Independència preveu encen-
dre dissabte a l’Hort del Barce-
loní una estelada de 16.751 es-
pelmes, una per cada veí del mu-

nicipi. Es tracta de l’esteladamés
gran que s’ha dissenyat mai, de
60 per 40 metres, que requeri-
rà dos hores per encendre-la i
120 voluntaris. La presidenta de

l’Assemblea Nacional Catalana,
Carme Forcadell, encendrà la
primera espelma coincidint amb
la segona fira independentista
Estelània.

d’una actuació estratègica tant
en l’àmbit turístic com comer-
cial”.

A més, la Paeria està portant
a terme una enquesta vincu-
lant per elegir el disseny de la
futura plaça. Concretament el
tipus de paviment, els bancs,
les papereres, els arbres, l’en-
llumenat, les jardineres i el dis-

seny del futur espai. L’enques-
ta finalitza demà divendres i
fins al moment s’ha aconseguit
la participació de més de 200
veïns.

Ramon Royes va assenyalar
que després de conèixer els re-
sultats de l’enquesta, el projec-
te se sotmetrà a aprovació du-
rant aquest mateix mes de
maig i que les obres comença-
ran al setembre després de la
celebració de la festa de
l’Aquelarre. En aquest sentit,
la Paeria projecta tindre fina-
litzada l’obra al juliol del 2014
de manera que estigui a punt
per a la celebració del 300 ani-
versari del 1714.

DIFERÈNCIES

L’ajuntament afirma que
el projecte compta amb el
suport de la majoria de
veïns de la ciutat

Cervera aplica contribucions
per obres vora la Universitat
Cobra als propietaris de la plaça 124.000 euros, un 14%del cost
dels treballs || La plataforma opositora recull 1.000 firmes
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❘ CERVERA ❘ L’ajuntament de Cer-
vera ha ordenat la imposició
de les contribucions especials
als veïns de la plaça Univer-
sitat per portar a terme les
obres de millora de l’entorn de
l’històric edifici. El projecte,
que preveu una inversió de
875.000 euros, inclou una
quantitat en concepte de con-
tribucions especials de 124.000
a càrrec dels veïns, xifra que
suposa un 14% del total de
l’obra.

L’oposició al projecte de re-
modelació de l’entorn va de-
rivar fa unes setmanes en la
constitució d’una plataforma
veïnal contrària a l’obra, que
va portar a terme una recolli-
da de més de mil firmes que
van ser presentades la setma-
na passada a la Paeria de Cer-
vera. La plataforma s’oposa al
projecte per la reducció de zo-
nes d’estacionament a la pla-
ça i pel cost econòmic, entre
2.000 i 3.000 euros per propi-
etari, en uns moments compli-
cats per la crisi econòmica. La
plataforma també va criticar
la setmana passada en un co-
municat el fet que la junta de
l’associació de comerciants do-
nés suport al projecte.

Per la seua part, l’alcalde de
Cervera, Ramon Royes, defen-
sa que el projecte compta amb
el suport majoritari dels veïns
de la ciutat, “ja que es tracta

L’entorn de la plaça Universitat, que es preveu reformar.

XAVIER SANTESMASSES

El PP demanamés passos de vianants a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ El regidor del PP i president de la Federació de
Veïns deTàrrega, Joan Pujal, ha presentat una queixa al sín-
dic de greuges per la insuficiència de passos de vianants a
Tàrrega. Pujal reclama la construcció de 40 nous passos ze-
bra a la població. Fa un any va presentar un programa per
pintar-hi cada any 10 passos de vianants, però el primer any
només se n’han pintat dos a la zona de Sol Ixent.

Lleida, entre les 15 províncies ambmés turisme

❘ LLEIDA ❘ Lleida es va situar el passat mes de març entre les
quinze províncies de l’Estat amb més ocupació a les places
de turisme extrahoteleres (en apartaments turístics, càm-
pings o turisme rural, entre d’altres). Segons l’Institut Naci-
onal d’Estadística, als apartaments hi va haver poc més de
5.000 turistes, que van comptar amb un grau d’ocupació del
20% i amb 132 empleats.A les cases de turisme rural hi
va haver una ocupació del 21% els caps de setmana.A Llei-
da hi ha 515 cases de pagès, que donen feina a 605 perso-
nes.

Sort acull un seminari sobre turisme a la comarca

❘ SORT ❘ Sort acollirà del 8 al 10 d’aquest mes el tercer se-
minari sobre el Pallars Sobirà com a destinació turística.
Aquest esdeveniment està organitzat per l’escola d’estudis
superiors i universitaris Formatic Barna arran d’un conveni
amb l’ajuntament i el consell. Entre altres aspectes, es deba-
trà sobre la importància de la publicitat a través de l’esport
i el seu impacte en la promoció turística. El seminari coin-
cideix aquest any amb el 50è aniversari del Ral·li Interna-
cional Noguera Pallaresa i també servirà de marc per presen-
tar el segon volum sobre el turisme al Sobirà.

Tàrrega debat en ple els comptes del 2012

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament deTàrrega debatrà en el pròxim ple
els comptes del 2012, que es van tancar amb un romanent
de tresoreria favorable de 5,87 milions d’euros.Al contrari,
el consistori deu 3,8 milions d’euros i té uns costos financers
de diverses partides de 564.000 euros.

La Llar del Palau celebra els primers 30 anys

❘ LLEIDA ❘ La Llar de Jubilats del Palau d’Anglesola va comme-
morar ahir el 30è aniversari. Per celebrar-ho, l’entitat, junta-
ment amb l’ajuntament, van organitzar una festa amb l’ob-
jectiu de retre un homenatge a la gent gran i, alhora, ce-
lebrar les tres dècades de funcionament. Unes 250 persones
van participar en la celebració, entre elles, 95 jubilats de més
de 65 anys i 27 de més de 85 anys.
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