
12 COMARQUES SEGRE
Dijous, 3 d’octubre del 2013

Conferència sobre
l’aranesisme aBarcelona
❘ VIELHA ❘ L’alcalde deVielha,
Àlex Moga, pronunciarà el
dia 29 d’aquest mes d’octu-
bre una conferència al Cen-
tre Lleidatà de Barcelona so-
bre L’aranesisme del segle
XXI, una realitat nacional de
Catalunya.

El Jussà vol estabilitzar
l’aigua a Sant Antoni
❘ LLEIDA ❘ La societat Jussactiu i
el consell del Jussà han de-
manat a Endesa que estabilit-
zi la làmina d’aigua del pan-
tà de SantAntoni durant els
mesos d’estiu per assegurar
l’activitat turística.

Llessui recupera
l’antiga fira
❘ LLESSUI ❘ L’Associació deVeïns
de Llessui organitza per a
aquest dissabte i diumenge
una sèrie d’activitats de recu-
peració de l’antiga fira, com
tallers, jocs, mostres d’oficis
i artesania.

Berga comptarà ambuna
aula de la UNEDde la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els ajunta-
ments de la Seu d’Urgell i
Berga van acordar ahir que la
localitat del Berguedà comp-
ti amb una extensió de la
UNED de la capital de l’Alt
Urgell.

La Paeria debat
retirar els
pressupostos al
caure la inversió
La subdelegada del
Govern els defensa

OBRES

❘ LLEIDA ❘ El grup socialista a
l’ajuntament de Lleida ha
presentat una moció que se-
rà debatuda en el ple de de-
mà en què demana al Go-
vern que retiri els pressupos-
tos generals de l’Estat per al
2014, entre altres motius, per
la caiguda de la inversió a tot
el territori de Lleida. Els
pressupostos consignen 74
milions en obres a la provín-
cia, la meitat que el que es
preveia per a l’exercici en
curs.

D’altra banda, la subdele-
gada del Govern central a
Lleida, Inma Manso, va de-
fensar els comptes i va des-
tacar que “la inversió real en
carreteres creix un 36% per-
què, encara que la xifra glo-
bal és inferior (de 51 milions
a 32), aquest any s’han ha-
gut de pagar 19 milions en
expropiacions i 8 en deutes”.
Les principals obres viàries
seran el tram d’autovia en-
tre Lleida i Rosselló i la va-
riant de Gerri de la Sal.

Obertura del curs de formació de suboficials a començaments del passat mes de setembre.

ÒSCAR MIRÓN

J. GABERNET
❘ TREMP ❘ L’Acadèmia Bàsica de
Suboficials deTalarn recupera-
rà l’any que ve part dels cur-
sos d’ascens a brigada que es
van deixar d’impartir el 2012
i que van ser traslladats al cen-
tre de formació de l’Exèrcit a
Calataiud aquest 2013. Fonts
consultades per aquest diari van
indicar que hi haurà quatre tan-
des d’una setmana amb 125
alumnes a cada una, de mane-
ra que els cursos no tindran l’en-
vergadura dels que impartien
fins al 2012 (amb unes 800 per-
sones i amb una durada de tres
mesos). La formació que recu-
perarà l’Acadèmia es farà entre
els mesos de gener i març, se-
gons van explicar les mateixes
fonts.

El centre militar del Pallars
Jussà reiniciarà, d’aquesta ma-
nera, una nova activitat després
de l’amenaça de tancament que
va transcendir l’any passat i que
finalment no s’ha fet realitat. El
ministre de Defensa, Pedro Mo-
renés, va anunciar el juliol pas-

L’Acadèmia de Talarn recuperarà
el 2014 part dels cursos de brigada
Duraran 30 dies i acolliran 125 aspirants, quan abans eren de 3 mesos amb 800

EXÈRCIT MÉS ACTIVITAT PER AL CENTRE MILITAR DEL JUSSÀ

sat que l’Acadèmia tindrà ac-
tivitat tot l’any i que no serà
clausurada.Ara, té garantida la
formació de suboficials del se-
tembre al desembre (aquest any
amb una promoció formada per
526 aspirants a suboficial) i dos

cursos intensius d’anglès per a
militars de l’Exèrcit deTerra en-
tre el novembre i el desembre
(previstos per a 72 alumnes ca-
da un).

En el transcurs de les pròxi-
mes setmanes, el ministeri de

Defensa farà pública l’oferta
educativa de l’Acadèmia per al
2014, que incorporarà la recu-
perada formació d’ascens a bri-
gades i l’ensenyament de l’an-
glès a militars, entre altres tipus
d’estudis.

Roben deu vegades la
bandera espanyola a Cervera

SOBIRANISME LA POLÈMICA DE LES BANDERES

❘ CERVERA ❘ L’alcalde de Cervera,
Ramon Royes, va manifestar ahir
que està “cansat” de reposar la
bandera espanyola i, en aquest
sentit, va indicar que “des que
vam rebre l’avís dels jutjats de
l’obligatorietat d’hissar-la ens
l’han robat unes 8 o 10 vegades.
No podem destinar un policia
local només a vigilar, ni tampoc
posar-hi càmeres per evitar que
sigui robada”, va afegir. Cada

bandera costa uns 100 euros,
“que hauria d’assumir l’Estat”.
Segons Royes,“han creat un pro-
blema innecessari amb el tema
de les banderes”. L’última vega-
da que va desaparèixer va ser
abans de l’Aquelarre.Ahir, tor-
nava a lluir al costat de la de la
ciutat, la catalana i l’europea a
la plaça Major.Al consell de la
Segarra, la bandera espanyola
també ha estat robada. L’espanyola onejava ahir de nou al costat de les altres tres banderes.
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