
16 COMARQUES SEGRE
Divendres, 21 de juny del 2013

Al barri deTemplers-Escorxa-
dor, Sant Joan és sinònim de
festa grossa. Com de costum,
l’Escorxador serà el centre
neuràlgic d’una agenda que in-
clou havaneres o una revetlla
amenitzada per Saturno.

Als nens els espera una re-
frescant cita amb Xip Xap, a
punt per seduir-los amb anima-
ció i escuma de colors. I el con-
curs de dibuix infantil, que pre-

miarà els guanyadors en cada
una de les tres categories. Pre-
mis de 500, 300 i 200 euros,
respectivament, s’enduran els
tres primers classificats en el
concurs de pintura ràpida, que
s’alternarà amb laTrobada de
Cotxes Antics.A més, coinci-
dint amb les festes, el Castell
de Gardeny organitza jornada
de portes obertes avui, matí i
tarda, i demà al matí.

Mostra de treballs, un clàssic.
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Música i jocs,
protagonistes
A MÉS DE GAUDIR AMB CONCURSOS, ESCUMA I
BALL, ES PODRÀ VISITAR EL CASTELL DE GARDENY

DIVENDRES 21
22.30 Pregó de festa major. Al
pati interior de l’Escorxador.
Cantada d’havaneres a càrrec de
La Mar Brava. A la mitja part, repar-
timent de rom cremat.

DISSABTE 22
Nit Revetlla popular fins que el
cos aguanti amb l’orquestra
Saturno. A la plaça de l’Escorxa-
dor.

DIUMENGE 23
09.00 Sisè concurs de pintura
ràpida.
10.30 Inici del tradicional concurs
de dibuix infantil. Davant del com-
plex de l’Escorxador.
11.30 Tercera Trobada de Cotxes
Antics. Davant de l’escorxador.
Recorregut de cotxes pels carrers
del barri.
11.30 Exposició de tots els vehi-
cles. Al pati interior del’Escorxador.
19.30Actuació del grup d’anima-
ció Xip Xap. Al pati interior de l’Es-
corxador.
Lliurament dels premis del concurs
de dibuix infantil.
A continuació, escuma de colors
per a grans i petits.
21.00 Cloenda de festes amb
coca i xocolate.
21.30 Traca de fi de festa.

Templers-Escorxador | Festa major
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L’Escorxador serà el punt de trobada dels cotxes antics.

Reclamen alministre que aclareixi el futur de Talarn
❘ LLEIDA ❘ La diputada socialista al Congrés per Lleida,Teresa Cu-
nillera, ha reclamat la compareixença del ministre de Defen-
sa, Pedro Morenés, per aclarir el futur de l’acadèmia deTalarn,
la continuïtat de la qual només està garantida per al 2013.

Perdices, a la junta de l’associació espanyola de CEEI
❘ LLEIDA ❘ Pau Perdices, diputat provincial i president del consell
executiu del CEEI Lleida, ha estat elegit membre de la junta di-
rectiva de l’Associació Nacional de CEEI espanyols.

Premien una estudiant de l’institut de Sort
❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va entregar ahir
el premi Saps d’Empresa? aYaiza Ray, de l’institut de Sort.

Tàrrega penjarà la bandera de l’Arc Iris el 28 de juny
❘ TÀRREGA ❘ El ple deTàrrega va aprovar ahir a la nit una moció per
penjar la bandera de l’Arc Iris, símbol del Col·lectiu de Gais i
Lesbianes, el dia 28 de juny. La proposta va generar un llarg de-
bat i va ser aprovada gràcies als grups de l’oposició, ja que CiU,
al govern, va dir no. D’altra banda, el fins ahir únic regidor de
PxC aTàrrega, Josep M. Estadella, ha abandonat les sigles del
partit i ha ingressat al grup mixt.

Construeixen un centre d’aigües termals a Andorra
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ L’empresa Fluidra ha construït la zona d’aigua
d’Inúu, el centre wellness annex a Caldea aAndorra.

R.R./ACN
❘ LLEIDA ❘ LesValls d’Aguilar ela-
borarà una nova normativa ur-
banística per facilitar la repo-
blació de nuclis i cases aban-
donats i el seu ús com a esta-
bliments de turisme rural en
col·laboració amb la Genera-
litat. La comissió d’Urbanisme
de Lleida va deixar ahir en sus-
pens el projecte del pla d’or-
denació urbanística (POUM)
del municipi de comú acord
amb el consistori, amb la fina-
litat d’incorporar al text aques-
tes noves disposicions. El di-
rector general d’Urbanisme,
Agustí Serra, va indicar que els
nous plans han d’afavorir el tu-
risme rural en zones d’alta
muntanya.

La iniciativa de les Valls
d’Aguilar, amb poc més de 300
habitants en 13 nuclis (sis dels
quals no arriben a deu veïns)
coincideix amb experiències a
l’Alt Urgell per repoblar i re-
cuperar antics pobles abando-
nats com Solanell (Montferrer
i Castellbò) i Llirt (lesValls de
Valira). L’alcaldessa de lesValls
d’Aguilar, Rosa Maria Fàbre-
ga, va explicar que l’actual text
del POUM, que es va comen-
çar a redactar uns anys enrere,
“havia de simplificar les con-
dicions perquè la gent pugui

viure i establir els seus negocis
al municipi”.

Llavors a Barbens
D’altra banda, la comissió

va donar el vistiplau al primer
embarcador de la Baronia a Ri-
alb.Així mateix, va aprovar el
pla especial perquè la firma Fi-
tó estableixi a Barbens un cen-
tre d’emmagatzematge i pro-
cessament de llavors amb una
inversió de 9 milions.

Les Valls d’Aguilar
facilitarà repoblar
els nuclis buits
Canviarà el pla urbanístic amb aquesta
finalitat encol·laboracióamb laGeneralitat

URBANISME COMISSIÓ DE LLEIDA

❘ ELS OMELLONS ❘ L’escola Josep
Güell dels Omellons va aco-
llir ahir la festa de final de
curs de la zona d’escoles ru-
rals (ZER) La Pedrera, una ce-
lebració que també va servir
de comiat a aquest centre, que
tancarà igual que els col·le-
gis dels Torms i d’Aubèrt al
tindre menys de cinc alum-
nes.

Els Omellons
s’acomiada del
col·legi, que tanca

EDUCACIÓ

Festa de final de curs al col·legi dels Omellons, que tancarà. LACOMISSIÓ

Baqueira i el Pallars Sobirà
❚ La comissió d’Urbanisme va
donar ahir el vistiplau al projec-
te de Baqueira per a un embas-
sament a Alt Àneu que servirà
per proveir els primers canons
de neu d’aquesta estació d’es-
quí a les seues pistes del Pallars
Sobirà.

Biomassa aAlt Àneu
❚ La comissió de Lleida va dei-
xar en suspens el projecte pro-
mogut per l’ajuntament d’Alt
Àneu per a un centre de pro-
ducció i assecament d’estelles
procedents de residus forestals
per alimentar calderes de bio-
massa.

Rosendo Manrique
Resaltado


