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COMARQUES

INFRAESTRUCTURES ENSENYAMENT

La Generalitat adjudica l’escola
d’Almenar al cap de 14 anys d’espera

A Romero Polo per 3,3 milions d’euros i un termini d’execució de divuit mesos ||
Mentre el consistori manté el plet judicial pel preu dels terrenys
ÒSCAR MIRÓN

MARÍA MOLINA

❘ ALMENAR ❘ L’empresa pública
de la Generalitat Infraestructures.cat ha adjudicat a la firma Romero Polo les obres de
la nova escola d’Almenar per
3,3 milions d’euros i un termini d’execució de divuit mesos.
El nou col·legi és una aspiració
de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) i de l’ajuntament
des del 2004, any en què van
començar els tràmits per les
queixes pel mal estat del centre,
del 1935, amb esquerdes i nombroses deficiències, que acull
més de tres-cents nens. Segons
va explicar l’alcaldessa, Teresa
Malla, la intenció és que la nova
escola, que s’ubicarà al darrere
del poliesportiu, estigui enllestida per al curs 2019-2020, encara
que, segons el temps previst, les
instal·lacions no estaran totalment acabades fins a finals de
l’any que ve.
A l’execució del projecte, s’hi
van presentar onze empreses.
L’ajuntament d’Almenar, durant
l’anterior govern municipal, governat pel socialista Pasqual Izquierdo, va cedir els terrenys a
Ensenyament el 2005 amb el
compromís que les obres comencessin al cap de cinc anys, acord
que no es va complir. De fet,
la crisi el va aparcar any rere
any malgrat les protestes veïnals que van arribar a tallar la
travessia de l’N-230. Paral·lelament, el consistori manté un
litigi judicial amb els propietaris d’aquests terrenys, que reclamen 1,3 milions d’euros, el
preu fixat abans de la cessió,
per una finca rústica d’11.000
metres quadrats, mentre que
l’ajuntament està disposat a pagar una mica més de la meitat.
El conflicte és al Suprem però
no afectarà les obres, segons va
assegurar la primera edil.

Préstec per al
promotor del parc
eòlic de Sant Guim
❘ LLEIDA ❘ Renovalia, titular
del parc eòlic Turó del Magre (amb sis molins a Sant
Guim de Freixenet), ha obtingut un crèdit de 74 milions
de BBVA, CaixaBank i Banc
Sabadell per a aquesta instal·
lació i la de Pujalt, les dos en
servei des del 2010. No hi ha
nous projectes en tràmit per
a aquestes i fonts pròximes
van apuntar a un possible refinançament de l’empresa,
que no va fer declaracions.

Demanen canviar
l’ordenança de lleure
nocturn de la Seu
❘ LA SEU ❘ El grup d’ERC a l’ajuntament de la Seu ha presentat una moció per al plenari
de dilluns en què demanen
modificar l’ordenança sobre
els locals de lleure nocturn
perquè puguin tancar més
tard de les 03.00 hores. Així
mateix, el PDeCAT, Esquerra
i la CUP han registrat una
moció conjunta per demanar la llibertat dels “presos
polítics”.

Els terrenys on es construirà la nova escola d’Almenar, projectada fa catorze anys.

Torrefarrera, Vilagrassa o el Poal, obres pendents
n La conselleria d’Ensenyament manté en tràmit d’avaluació el procés per adjudicar
les obres de l’institut de Secundària de Torrefarrera, amb
un pressupost de 6,49 milions
d’euros per dotar-lo d’un edifici definitiu que substitueixi els
mòduls prefabricats existents
en l’actualitat. Aquest centre
és una altra de les reivindicacions del territori, que espera
que s’adjudiqui en breu.
Infraestructures.cat també
ha licitat la redacció del projecte per al futur col·legi de
quatre unitats Ramon Perelló
de Vilagrassa, a l’Urgell. En

aquest cas es compta amb un
pressupost que ascendeix a
107.775 euros i l’adjudicatari
haurà de completar-lo en un
termini de sis mesos. La Generalitat ja compta amb els
terrenys per al nou centre, que
substituirà el que es va construir durant la postguerra, que
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L’institut a la població
del Segrià suposarà
una inversió de 6,4
milions d’euros

MEDI AMBIENT

ha quedat petit i té problemes
estructurals.
Per la seua part, veïns del
Poal segueixen reclamant un
col·legi després de cinquanta
anys fent classes a l’ajuntament. L’immoble acull també el consultori mèdic i la
guarderia rural. Fa dos anys
van protagonitzar una mobilització i, per ara, la situació
és la mateixa, segons l’alcalde,
Rafel Panadés. El municipi va
invertir un total de 317.000
euros a urbanitzar el solar per
a l’escola que va cedir a la conselleria d’Ensenyament fa més
de set anys.

Impulsen una
campanya sobre el
reciclatge al Segrià
❘ LLEIDA ❘ El consell del Segrià
impulsa una campanya de
sensibilització sobre el reciclatge. La presidenta, María
José Invernón, va explicar
que aquest serà un dels temes que es debatran avui al
consell d’alcaldes i que en
el marc d’aquesta iniciativa
l’empresa Arum (adjudicatària del servei) farà reunions
informatives de la recollida
d’escombraries porta a porta.
J.G.

Mollerussa habilita 37
pàrquings de pagament
J. GÓMEZ
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❘ MOLLERUSSA ❘ Els nous pàrquings
del centre de Mollerussa ja estan
a punt i dilluns seran de zona
blava. S’han habilitat trenta-set
places en un solar entre el carrer Ferrer i Busquets i President
Macià i trenta-vuit més al carrer Crist Rei, davant el Col·legi
El Carme. Els usuaris ja poden
aparcar-hi des d’ahir encara
que no seran de pagament fins
dilluns. Els dos espais s’han
pavimentat i delimitat per fa-
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cilitar l’aparcament. El ple del
mes de novembre ja va aprovar
per unanimitat la modificació
del contracte de concessió de la
gestió de la zona blava a causa
de les obres de reforma del centre, subvencionades pel Pla de
Barris, que faran el centre comercial per a vianants. Així, se
suprimiran vuitanta-cinc places
d’aparcament entre les places
Pla d’Urgell, Ajuntament i Manuel Bertrand, els carrers Onze
de Setembre i Ciutat de Lleida.

ACORDS

Alàs i Cerc aprova un
reglament sobre els
camins públics

El nou estacionament del carrer Crist Rei de Mollerussa.

❘ ALÀS I CERC ❘ L’ajuntament
d’Alàs i Cerc ha aprovat de
forma inicial l’ordenança reguladora dels camins d’ús públic, així com la possibilitat
de tancament d’aquests. El
reglament estableix l’ordenació, protecció i conservació
d’aquestes vies i preveu que
qualsevol tancament ha de
comptar abans amb la corresponent llicència municipal,
informa C. Sans.

