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Novadistribució elèctrica
en cincmunicipis del Segrià
La primera a les comarques lleidatanes que no pertany a Endesa
|| S’estendrà al Pla el 2016, amb una inversió de 18milions

ENERGIAXARXES

L’acte d’aixecament d’una torre de la línia a Vilanova de la Barca.

ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ La nova xarxa de distri-
bució elèctrica que l’empresa
Electra Redenergia SL constru-
eix al Segrià ja s’estén a cinc
municipis de la comarca: Llei-
da ciutat (on hi ha la subesta-
ció dels Magraners),Alcolet-
ge,Torre-serona,Torrefarrera i
Vilanova de la Barca. Repre-
sentants de l’empresa i autori-
tats locals van participar ahir
en l’aixecament simbòlic aVi-
lanova de la Barca d’una torre
d’aquesta línia, que en els prò-

xims tres anys, fins al 2016, se-
guirà el traçat cap als munici-
pis d’Alpicat, Benavent de Se-
grià, Bellvís i el Palau d’Angle-
sola, aquests dos últims al Pla
d’Urgell.

Es tracta de la primera xar-
xa de distribució elèctrica a les
comarques lleidatanes que no
pertany a Endesa.Té una capa-
citat equivalent al consum
d’uns 50.000 habitatges, si bé
l’empresa orienta la comerci-
alització d’energia a polígons

com el de Torrefarrera (on ja
subministra energia),Vilanova
de la Barca i a zones rurals. La
firma, filial de la companyia
Eléctrica Caldense i amb seu a
Lleida, va inaugurar també a
la capital del Segrià l’estació
de control.

S’ha d’assenyalar que la in-
versió entre el 2009 i el 2013
ascendeix a 13,1 milions d’eu-
ros. Fins al 2016, està previst
invertir 4,9 milions més en
aquesta infraestructura.

FORMACIÓHOSTALERIA
CONSELH D’ARAN

Presentació del grau superior d’hostaleria que es farà a Les.

Quinze hotels acolliran pràctiques
d’alumnes d’hostaleria a Aran
❘ LLEIDA ❘ Almenys quinze hotels
d’Aran participaran en la for-
mació d’alumnes del nou grau
superior de gestió hostalera
que s’impartirà a Les a par-
tir del pròxim curs.Així ho
van indicar el delegat d’Ense-
nyament a Lleida, Miquel Àn-

gel Cullerés, i el síndic d’Aran,
Carlos Barrera, en la presen-
tació d’aquests estudis. S’hi
espera una vintena d’alumnes,
que faran pràctiques remune-
rades en empreses juntament
amb la seua formació teòri-
ca.

Elmal temps
ajorna un 40%
de les activitats
d’aventura

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El president de la Fe-
deració d’Hostaleria de Llei-
da, JuanAntonio Serrano, va
afirmar ahir que el mal temps
ha ocasionat un descens de
les reserves del Pirineu. Ai-
xí, en els esports d’aigua com
el ràfting o el barranquisme,
s’han ajornat un 40% de les
reserves. El sector afirma que
aquests tres dies (bona part
de Catalunya) han sigut mi-
llor que un cap de setmana
però pitjor que un pont. Diu-
menge es va haver d’anul·lar
algunes activitats de barran-
quisme pel cabal excessiu
d’aigua. Serrano va matisar
que a la primavera hi ha mol-
ta menys oferta hotelera.
D’altra banda, un grup de pe-
riodistes de tres programes de
la televisió russa van visitar
ahir la Diputació.

Més places per aula
a l’ESO per a nens
del Pla ‘exclosos’

EDUCACIÓPREINSCRIPCIÓ

J. GABERNET
❘MOLLERUSSA ❘ La comissió d’es-
colarització del Pla d’Urgell
debatrà avui una proposta,
que previsiblement s’aprova-
rà, per augmentar entre un 5
i un 6 per cent la ràtio
d’alumnes dels dos instituts
públics (el Terres de Ponent
i el de La Serra) i el concer-
tat de La Salle, i amb això tin-
drien plaça uns quinze alum-
nes del Pla dels vint-i-un que
en aquests moments no te-
nen plaça per començar
l’ESO als centres de la Gene-
ralitat.Així ho van confirmar
diverses fonts consultades per
aquest diari.

Les famílies dels 21 nens
es queixen des de fa setma-
nes que els seus fills i filles
havien quedat fora al quedar
esgotats els llocs per a primer
d’ESO als dos instituts pú-
blics. La primera solució que
va plantejar Educació va ser
portar-los al concertat de La
Salle (cosa que van rebutjar
els pares i mares), encara que

el departament es va mostrar
obert a augmentar la ràtio a
les aules.

Les famílies van indicar
ahir que és una solució, mal-
grat que reclamaven una no-
va línia, i van recordar que
els sis restants que no tindri-
en plaça ara garantida sí que
podrien tindre’n al setembre,

quan ja es disposa de l’ofer-
ta exacta per plaça (tenint en
compte l’aula de repetidors
o de famílies que no forma-
litzen la inscripció).

Actualment, l’IES La Ser-
ra té quatre línies i el Terres
de Ponent, tres.Augmentant
la ràtio hi haurà unes quinze
places noves.

SOLUCIÓ

Tindran plaça 15 dels
21 nens als quals
inicialment es va enviar
al concertat de La Salle

El Jussà desestima el recurs de Trempa l’abocador

❘ TREMP ❘ El ple del consell del Pallars Jussà va desestimar
ahir el recurs de reposició de l’ajuntament deTremp contra
el projecte d’ampliació de l’abocador intercomarcal de Fí-
gols, que acull residus d’aquesta comarca, el Sobirà, la Riba-
gorça iAran. En la sessió, es van presentar informes que ava-
len que els canvis sobre el projecte inicial es consideren “no
substancials” i que l’ens comarcal pot contractar l’obra per
delegació de l’Agència de Residus. El ple també va acordar
demanar al consistori i aTremp que aixequi la suspensió de
l’autorització urbanística.

El PSC reclama el deutemunicipal de la Generalitat

❘ LLEIDA ❘ El grup del PSC a la Diputació defensarà en el ple de
dijous una moció per instar la Generalitat a tornar el deute
que manté amb els ajuntaments, que els socialistes xifren a
Catalunya en uns 1.000 milions d’euros.A aquests s’hi han
d’afegir altres “d’encoberts”, va assenyalar ahir el grup en
una nota.

Les Borges repara el vial del polígon de les Verdunes

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajuntament de les Borges Blanques va
iniciar ahir els treballs de millora i condicionament del camí
del polígon de lesVerdunes, espatllat arran del pas diari de
vehicles pesants. El camí, d’un quilòmetre de longitud i 4,5
metres d’ample, és utilitzat diàriament per camions, que
d’aquesta forma eviten passar per l’interior de la localitat,
així com per desenes de vehicles que accedeixen al polígon
i a l’Escola de CapacitacióAgrària.

Tàrrega augmenta la plantilla de la neteja

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament deTàrrega ha ampliat la dotació de
personal de neteja de la via pública amb la incorporació d’un
escombriaire, que treballarà a mitja jornada i cobrirà aquest
servei per primera vegada a la tarda. La seua feina es con-
centrarà al centre de la ciutat. El torn ocuparà la franja ho-
rària de les 16.00 a les 20.00 hores. D’aquesta manera,Tàr-
rega comptarà amb una plantilla de la neteja de 8 perso-
nes. El regidor Santi Costa va anunciar que en dos anys s’aug-
mentaran els efectius de la neteja aTàrrega.
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