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Un carrer de Torrefarrera,
cinc nits sense enllumenat

SERVEIS INCIDÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ L’avinguda de Lleida de
Torrefarrera, un dels carrers prin-
cipals de la localitat, acumulava
ahir cinc nits amb l’enllumenat
nocturn avariat. La incidència
va tindre lloc dijous a la nit, se-
gons van indicar veïns afectats.
Per la seua part, l’ajuntament va
indicar que l’empresa responsa-
ble del manteniment treballa per
trobar l’origen de l’avaria i res-
tablir l’enllumenat a l’avinguda.

Aquesta incidència arriba l’en-
demà que més de 300 abonats
del centre d’Alcoletge es que-
dessin sense llum durant gaire-
bé deu hores per una avaria en
una instal·lació transformadora
(vegeu SEGRE d’ahir). L’alcal-
dessa,Alexandra Cuadrat, va re-
iterar que l’ajuntament canalit-
zarà les queixes i reclamacions
de veïns davant de la companyia
elèctrica.

El Parlament reprèn per tercera vegada
la tramitació de la nova llei d’Aran

AUTOGOVERN ARAN

❘ BARCELONA ❘ El Parlament va ini-
ciar ahir els tràmits per desple-
gar la nova llei d’Aran, després
que la Mesa hagi tramitat la pe-
tició de tots els grups per cons-
tituir una ponència conjunta
que desenvolupi aquesta nor-
ma.Aquest pas arriba després
que el ple aprovés per unani-
mitat una moció de CiU, im-
pulsada pel diputat i alcalde de
Vielha, Àlex Moga, en què tots

els grups van reclamar la crea-
ció d’aquesta ponència conjun-
ta per elaborar la nova propo-
sició de llei sobre el règim es-
pecial d’Aran.Aquesta norma-
tiva haurà d’incrementar l’au-
togovern de laVal, al dotar el
Conselh Generau de noves
competències i un nou marc de
finançament.

El Parlament preveu que la
junta de portaveus acordi ads-

criure aquesta ponència a la
comissió d’Assumptes Institu-
cionals, perquè puguin comen-
çar com més aviat millor els
treballs per desenvolupar la
norma. S’ha d’assenyalar que
la tramitació de la llei d’Aran
ha decaigut en tres ocasions
des de l’any 2009, al finalitzar
les successives legislatures i
convocar-se eleccions abans
que el text fos aprovat.

Homenatge alsmaquis
dissabte a Estaràs
❘ ESTARÀS ❘ El poble de Gàver
(Estaràs) acollirà dissabte un
acte en memòria dels maquis,
organitzat per l’associació
Marxa Homenatge als Ma-
quis amb el nom Recuperem
la memòria històrica. Es des-
cobrirà una placa commemo-
rativa i hi haurà una actua-
ció del cantautor Jaume Ar-
nella.

Formació turística al
parc d’Aigüestortes
❘ ESPOT ❘ El Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant
Maurici inicia avui a la Casa
del Parc d’Espot un curs diri-
git a agents turístics per do-
nar-los a conèixer els valors
naturals i culturals d’aquest
espai protegit i facilitar que
puguin transmetre’ls als visi-
tants del parc.

Desfibril·lador al
pavelló de Sort
❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort
ha instal·lat al pavelló espor-
tiu ElsTil·lers un equip de des-
fibril·lació externa automàti-
ca que permet diagnosticar i
tractar casos de parada car-
diorespiratòria. El consistori
vol evitar així riscos en l’es-
port.

La cerimònia de lliurament de despatxos a suboficials el 2012.

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ L’Acadèmia General Bà-
sica de Suboficials (AGBS) de
Talarn espera aquesta mateixa
setmana la visita de represen-
tants de l’àrea d’Infraestructu-
res de l’Exèrcit i del Comanda-
ment d’Ensinistrament i Doctri-
na (Madoc), que es desplaçaran
al centre del Pallars Jussà per
efectuar una valoració del cost
que suposaria el tancament de
les instal·lacions i el trasllat de
la formació bàsica de subofici-
als a altres instal·lacions.Així
ho ha comunicat la direcció de
l’Acadèmia deTalarn a la plan-
tilla, segons van indicar fonts
pròximes al procés.

Les mateixes fonts van indi-
car que l’Exèrcit de Terra estu-
dia la possibilitat que Toledo
aculli els alumnes que ara cur-
sen els seus estudis al Pallars en-
tre els mesos de setembre i de-
sembre.Aquesta localitat man-
xega acull l’Acadèmia d’Infan-
teria, on actualment acudeixen
art dels cadets que han iniciat
la formació com a suboficials a
Talarn per rebre cursos d’espe-
cialització.

Compte enrere a Talarn
Membres d’Infraestructures i Ensinistrament de l’Exèrcit acudiran aquests dies
a l’Acadèmiapervalorar-ne el trasllat ||Defensaencaranohaaclarit el seu futur

EXÈRCIT FORMACIÓ

L’Acadèmia deTalarn espera
496 nous cadets per al pròxim
any lectiu, però la seua conti-
nuïtat no està ara per ara garan-
tida més enllà de l’any 2013. De
fet, ara mateix no hi ha cursos
programats per als mesos d’es-
tiu.Aquests nous estudis sobre

la possibilitat de tancar-la i tras-
lladar la formació bàsica dels
suboficials a altres instal·lacions
militars coincideixen amb la for-
mulació de propostes des del
territori per afavorir-ne la con-
tinuïtat (vegeu el desglossa-
ment).

A l’esperade
reunionsamb
Defensaper
plantejar opcions
■ Mentre la decisió de De-
fensa sobre el futur de
l’Acadèmia deTalarn es di-
lata en el temps, l’empre-
sari que planteja un cen-
tre d’entrenament espor-
tiu d’elit com a comple-
ment a la formació militar
espera data per plantejar
el seu projecte a la direc-
ció general d’Infraestruc-
tures del ministeri.

Es tracta d’una propos-
ta per mantindre l’activi-
tat de l’Acadèmia i redu-
ir-ne el cost per a l’Admi-
nistració, que recull la in-
vitació que, el 2012, va
llançar el ministre Pedro
Morenés, al convidar el
territori a “buscar una no-
va utilitat” per a les ins-
tal·lacions.
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