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ESQUÍ INICIATIVES
MARTA LLUVICH (ACN)

Transport d’esquiadors a les pistes clausurades de Llessui
❘ SORT ❘ L’empresa Llessui Snow
Cat, que va iniciar la seua acti-
vitat l’any 2011, torna a portar
esquiadors aquest hivern a l’an-
tiga estació d’esquí de Sort, els

remuntadors de la qual van tan-
car fa 27 anys. La firma ocupa
un Pisten Bus, un vehicle amb
erugues per circular sobre la
neu i portar els seus clients per

sobre de la cota 2.400, on ini-
cien el descens amb esquís. S’ha
de recordar que les pistes tan-
cades de Llessui han atret du-
rant anys esquiadors.

Moreno, “és una llàstima no
trobar gent amb més implica-
ció”. El termini per renovar la
junta directiva poden allargar-
lo, indica, fins al pròxim mes
de setembre, encara que “ne-
cessitem trobar els candidats
que ens falten abans del termi-
ni màxim”.

I és que la figura del presi-

dent és imprescindible per ges-
tionar els tràmits amb l’Obra
Social de La Caixa i la resta
d’administracions.

De moment, Moreno expli-
ca que compten amb el com-
promís de quatre socis per tal
de portar endavant la junta, pe-
rò en falten unes tres més.“Ne-
cessitem persones animades
a tirar endavant el projecte i
poden estar tranquils que
comptaran amb tot el nostre
suport, no estaran soles”, con-
clou.

El complex està ubicat al Pa-
ti Palau, al centre de la capi-
tal de l’Alt Urgell entre la ca-
tedral i el bisbat.

DOS CONVOCATÒRIES

Dos processos electorals.
Al primer no va optar-hi
ningú i a l’altre només 3
candidats dels 7 necessaris

El centre per a la gent gran
de la Seud’Urgell, en perill
La continuïtat del centre està amenaçada per falta de candidats
per dirigir-lo || El complex té 900 persones associades
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CYNTHIA SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La continuïtat
de l’Esplai de la gent gran de
la Seu, que aquest any hauria
de celebrar els seus 30 anys,
està amenaçada. El mes de de-
sembre passat va finalitzar el
mandat de la junta directiva i
fins al moment han intentat dur
a terme dos processos electo-
rals sense èxit. En el primer no
es va presentar cap candidatu-
ra i en el segon tan sols hi han
mostrat interès tres candidats.
La junta l’han de formar 7 per-
sones. En aquest sentit, la di-
recció provisional de l’Esplai
ha fet una crida als més de 900
socis amb què compta per tro-
bar voluntaris que permetin
constituir commés aviat millor
una nova direcció.

El president en funcions, Ju-
lio Moreno, es mostrava ahir
“seriosament preocupat” per
la situació i explicava que “es-
tan en perill la multitud d’ac-
tivitats que organitzem per a
la gent gran totes les setma-
nes”. En cas de no trobar un
relleu, el col·lectiu deixaria de
tenir el seu lloc de reunió i dei-
xarien de poder participar en
activitats com gimnàstica, en
la qual actualment participen
90 persones, informàtica, acti-
vitat que compta amb més de
50 persones inscrites, tallers de
pintura amb 30 persones o io-
ga amb unes altres 30 perso-
nes, entre moltes altres. Per a

Un curs d’informàtica a l’edifici de l’Esplai.

ESPLAI GENT GRAN

Mossos investiguen
l’acumulació de
brossa a Organyà

MEDIAMBIENTRESIDUS

C. SANS
❘ORGANYÀ ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra porten des del mes d’oc-
tubre fent un seguiment de
l’acumulació d’escombraries
a la planta de transferència
d’Organyà, que gestiona la
Mancomunitat Intermunici-
pal per a la Gestió dels Re-
sidus de l’Alt Urgell Meridi-
onal.Així ho va confirmar
ahir la policia autonòmica,
que va indicar que, el 17 de
febrer, van enviar un informe
a l’Agència de Residus de Ca-
talunya (ARC) perquè valo-
ri si l’estat d’aquestes instal·la-
cions s’ajusta a la normativa.

La investigació, a càrrec de
la Unitat Regional de Medi
Ambient (Urma) del Pirineu
Occidental dels Mossos, va
començar l’octubre del 2013
i, des d’aleshores, els agents
han realitzat diverses inspec-
cions oculars a la planta de
transferència de residus d’Or-
ganyà.Allà és on l’entitat que
gestiona la recollida de les es-
combraries dels vuit pobles
del sud de la comarca de l’Alt
Urgell havien anat emmagat-
zemant els residus, al no vo-
ler assumir l’increment de
l’ordenança que regula el
preu per cada tona que en-
tren a l’abocador de Benavar-
re, gestionat per laMancomu-
nitat d’Escombreries de l’Ur-
gellet, que reuneix els mu-
nicipis del nord de la comar-
ca.

Des del 4 de desembre del
2013 havien emmagatzemat
unes cent tones de rebuigs,
entre material no reciclable i
escombraries orgàniques.

Ara serà l’ARC, va indicar
la policia autonòmica, l’en-
carregada d’avaluar l’infor-
me i, en el cas que hagin in-
corregut en un incompliment
de la normativa, valorar la
possibilitat d’aplicar sanci-
ons.

■Lamatèria orgànica dels
vuit pobles que gestiona
la Mancomunitat Intermu-
nicipal per a la Gestió dels
Residus de l’Alt Urgell
Meridional (Bassella, Pe-
ramola, Oliana, Coll de
Nargó, Organyà, Fígols i
Alinyà, Cabó i les Valls
d’Aguilar) continuarà sent
traslladada a l’abocador
comarcal de Benavarre, a
la Seu. El conveni firmat
la setmana passada amb
el consell comarcal del
Solsonès permet a l’enti-
tat de l’Alt Urgell traslla-
dar a Clariana del Carde-
ner únicament la fracció
de rebuigs no reciclables,
per un preu de 55,80 eu-
ros per tona.

Residusen
abocadorsde l’Alt
Urgell i el Solsonès

URBANISMEREFORMES
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Imatge de llambordes descol·locades a la plaça Major.

La plaçaMajor de Tàrrega, una
setmana amb restriccions al trànsit
❘TÀRREGA ❘ El trànsit rodat a la pla-
çaMajor deTàrrega quedarà res-
tringit entre el 3 i el 9 de març
per obres de reforma del ferm,
consistents a aixecar les llam-
bordes existents i tornar a re-
col·locar-les per eliminar-ne els
clots que hi ha en l’actualitat, se-

gons va anunciar ahir l’ajunta-
ment de la capital de l’Urgell.

En aquest sentit, el consisto-
ri deTàrrega recomana als trans-
portistes que entrin i surtin a tra-
vés del carrer del Carme com a
alternativa a les restriccions de
trànsit.
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