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COMARQUES

Cullerés nega coaccions contra la
directora de l’escola de Montferrer

www.segre.com/comarques
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Mollerussa crea un fons d’habitatge
per a futurs casos d’urgència social

16

p.

17

MUNICIPIS OBRES

La Granja obliga a precintar edificis de les
antigues mines per evitar que els okupin

Al voltant de vint persones que busquen feina per la campanya de la fruita s’hi instal·len cada estiu ||
El municipi localitza hereus dels amos perquè els tanquin o ho farà de forma subsidiària
MAGDALENA ALTISENT

R. RAMÍREZ

❘ LA GRANJA D’ESCARP ❘ La Granja
d’Escarp vol precintar edificis de l’antiga empresa minera
Lignitos del Segre, greument
deteriorats i on cada estiu s’instal·len al voltant d’una vintena
de persones que busquen feina
per la campanya de la fruita.
L’ajuntament ha iniciat el procés per localitzar els hereus dels
propietaris i exigir-los que els
mantinguin en les condicions de
seguretat i salubritat que estableix la normativa. Altrament,
el mateix consistori haurà d’actuar de forma subsidiària per
clausurar-los o demolir-los amb
càrrec als titulars. Amb la insalubritat de la zona i el possible
risc d’ensorraments, l’okupació
d’aquests immobles ha arribat
a perjudicar la imatge pública
del sector agrícola del municipi.
“Alguns mitjans han mostrat
les persones que okupen aquests
edificis com un exemple de les
males condicions dels treballadors temporers”, va explicar
l’alcalde, Manuel Solé, que va
recalcar que “no són els agricultors que els allotgen allà”. Va
afirmar que la majoria de persones que hi habiten a l’estiu no tenen contracte, sinó que busquen
feina a la campanya de la fruita.
També hi ha alguns treballadors
contractats, va apuntar, que prefereixen instal·lar-se a l’antiga
empresa minera per no veure
reduït el salari amb la utilització
dels allotjaments que ofereixen
els agricultors.
“Són edificis que tenen uns
setanta anys i en fa almenys

n La reclamació de l’ajuntament ha anat precedida
d’un procés d’investigació
en registres públics com
ara el de la propietat, el
mercantil i el cadastre
per tal de determinar la
titularitat dels edificis en
aquesta zona, que es coneix com a Mina Roca. El
consistori considera que la
degradació d’aquests immobles xoca amb les seues diferents actuacions
per embellir i fer atractiu
aquest municipi.

INSALUBRITAT

Les construccions estan
molt deteriorades i
acumulen tota mena de
rebutjos al voltant
vint que estan abandonats”,
va subratllar el primer edil, i
va precisar que la majoria dels
ocupants s’instal·len en un gran
edifici de trenta metres d’altura a menys de mig quilòmetre

Almenar crea una nova
regidoria de Turisme
X.R.

Compte enrere
per a la nova
campanya d’estiu

L’edifici més gran, a mig quilòmetre del poble de la Granja d’Escarp.

POLÍTICA PLENS

❘ ALMENAR ❘ L’ajuntament d’Almenar vol potenciar el turisme a la
localitat i és per aquesta raó que
el ple que es va celebrar aquest
dilluns va aprovar per unanimitat la creació de la regidoria
de Turisme. L’alcaldessa, Teresa
Malla, va explicar ahir que la
intenció és promoure rutes culturals i històriques pel municipi, on van tenir lloc batalles del
Cid i de la guerra de Successió
espanyola. Altres eixos de la

Una investigació
prèvia per saber
a qui reclamar

promoció serien l’artesania i
l’agroturisme. La primera edil
va apuntar que la regidoria estarà en mans de Montse Carbonell, i va assegurar que “tenim
el potencial, ara fa falta explotar-lo i desenvolupar-lo”. Malla
va assegurar que ara es posaran
en contacte amb professionals
del sector per posar en marxa
la regidoria, encara que també
estan pendents de destinar una
partida pressupostària a aquesta iniciativa.

del poble. Es tracta d’una construcció de formigó i maó que ja
presenta despreniments i al voltant de la qual s’acumulen tota
mena de rebutjos. “És insalubre
i podria arribar a resultar perillós per als qui s’hi instal·len”,
va apuntar.

Propietari
Arran d’aquesta situació,
l’ajuntament va indagar en la
propietat d’aquestes construccions i va concloure que l’amo era
l’antiga Lignitos del Segre, que

va iniciar l’activitat a la zona durant les primeres dècades del segle passat i actualment es troba
inactiva. El consistori va localitzar a continuació el que considera possible hereu d’aquesta
societat mercantil, com a primer
pas per reclamar-li que tapiï les
construccions abandonades o bé
dugui a terme demolicions si s’hi
detecta risc de ruïna. Una vegada obert l’expedient, s’ha obert
un termini de deu dies perquè
l’interessat pugui presentar-hi
al·legacions.

n L’expedient per exigir
als hereus de Lignitos del
Segre obres als edificis de
l’antiga empresa minera es
tramita quan falten pocs
mesos per a l’inici de la
nova campanya de recollida. En aquest sentit, el
consistori va assenyalar
que, si bé té com a objectiu que es portin a terme
actuacions abans que okupin de nou aquests edificis, és necessari seguir els
terminis que estableix la
normativa.

MUNICIPIS SERVEIS

Obres per a un pàrquing d’autocaravanes
a Vielha, que estarà enllestit a l’estiu
C. VILLAR

❘ VIELHA E MIJARAN ❘ Les obres per
habilitar un pàrquing d’autocaravanes a Vielha ja han començat i la previsió és que estigui
a punt aquest estiu. L’alcalde,
Juan Antonio Serrano, va explicar ahir que en aquest espai,
situat a peu de l’N-230, hi podran estacionar trenta-cinc autocaravanes. Els terrenys són
propietat de l’ajuntament i els
ha llogat per vint-i-cinc anys a
l’empresa adjudicatària, que

invertirà 100.000 euros a adequar la finca. D’altra banda, el
consistori ha firmat un acord
amb Foment Torisme d’Aran
per a la cessió del 50% de la
recaptació de la taxa turística.

Augment del turisme
En un altre ordre de coses,
la conselhèra de Turisme, Anna Díaz, va assegurar ahir a la
presentació del balanç turístic
del 2017 que l’any passat va
créixer un 1,15% el nombre

de visitants, que va arribar als
223.637 viatgers i 654.995 pernoctacions, amb una ocupació
mitjana del 47%. Aquestes xifres representen un creixement
del 4% en relació amb el 2016.
També s’ha registrat un augment del nombre de turistes
estrangers, que ja suposen un
25% del total. El 2017 Foment
Torisme Val d’Aran va destinar 850.000 euros a les accions
de promoció de la marca Val
d’Aran, l’essència del Pirineu.

