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UP presenta 
una segona 
denúncia per la 
llei alimentària 
UP va presentar ahir la sego
na denúncia a la Comissió Eu
ropea, arran de la publicació 
al Butlletí Oficial de l'Estat nú
mero 299 de la Llei 16/2021, 
de 14 de desembre, per la qual 
es modifica la Llei 12/2013, ja 
que aquesta nova Llei incom
pleix diversos apartats de l'arti
cle 168 (relacions contractuals) 
del Reglament (UE) 1308/2013 
del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre del 
2013, pel qual es crea l'organit
zació comuna de mercat dels 
productes agraris. El sindicat va 
advertir a tots els grups parla
mentaris que el llavors projecte 
de llei contenia propostes que 
no s'ajustaven a l'establert a 
l'esmentat Reglament (UE). 

El Pallars Jussà 
es promociona 
als vagons 
dels trens de 
Ferrocarrils 

Per segon hivern consecu
tiu, les línies del Vallès 1 Llo
bregat-Anoia de FGC comp
ten amb vagons de trens 
retolats amb imatges tu
rístiques del Pallars Jussà. 
~obJectiu és donar a conèi
xer al turista de proximitat 
l'oferta de les diferents co
marques on FGC gestiona 
equipaments turístics, per 
tal d'afavorir-ne la visita i 
ajudar així a la recuperació 
econòmica del t~rritori. Es 
tracta de la 4a campanya 
promociona I. 

llum verda per rehabilitar la 
masia de Cal Galzeran com a 
museu del torró d'Agramunt 
Urbanisme aprova modificar el planejament 
municipal per millorar l'entrada al nucli urbà 
Agramunt 
ACN 

la Comissió territorial d'Urbanis
me de Lleida va emetre ahir di
mecres informe favorable a una 
modificació del planejament mu
nicipal d'Agramunt (Urgell) que 
permetrà millorar l'entrada al 
nucli urbà i també que l'empresa 
Torrons Vicens ampliï el seu mu
seu del torró i la xocolata rehabi
litant l'antiga masia de Cal Galze
ran. 

En concret, els objectius de la 
modificació són canviar l'orde
nació urbanística d'un àmbit de 
sòl urbà no consolidat per tal de 
millorar l'entrada al nucli antic; 
garantir una barreja d'usos man
tenint el seu caràcter residen
cial, i assegurar la rehabilitació 
dels edificis catalogats per des
tinar-los a centre de difusió del 
torró i la xocolata. la zona es 
troba al nord-est del nucli urbà. 
A la part oest, se situa un edifici 
de 290 metres quadrats que acull 
un centre de divulgació i interpre
tació del torró i la xocolata, amb 
una petita zona de venda. 

A la part central, es troben 
dues edificacions de l'antiga ma
sia de Cal Galzeran. la singularitat 
d'aquesta ubicació en el context 
de la trama urbanà ve donada 
perquè actua com a punt de con
nexió de dues vies, la C-14 i la 

FOTO: Google/ lmatge de la masia de Cal Galzeran d'Agramunt, que serà rehabilitada després de l'aprovació 

lV-3025, que progressivament es 
transformen en vies urbanes. 

Primer; es planteja ajustar els 
límits de l'àmbit en funció de l'es
tructura de la propietat, el que 
suposa un increment de la seva 
superfície, de 17.931 m2 a 18.520 
m2. Seguidament, es proposen 
canvis en els carrers, amb una 

ampliació de la secció del futur 
carrer d'Ermengol VIl de 8 a 10 
metres d'ample, mentre que el 
carrer Control-passarà a ser un vi
al de doble direcció de 12 metres 
d'amplada. Pel que fa als espais 
verds, s'opta per suprimir el que 
envoltava la masia i la correspo
nent al nus de connexió amb la 

carretera C-13 i, en el seu lloc, es 
proposa concentrar tots els espais 
lliurea a la banda sud de l'àmbit, 
fent façana amb el carrer Control. 
Finalment, els edificis deixen d'es
tar qualificats d'equipament pú
blic i passen a dedicar-se als nous 
usos docents i culturals de titula
r~tat i gestió privades. 

Diputació i Generalitat 
proposen un conveni a 3 
per salvar Casa Vallmanya 

parts iguals. A l'Ajuntament li pro
posen la compra de la finca per 
convertir-la en propietat pública. 
Actualment la finca on hi ha Casa 
Vallmanya és de propietat priva
da i per això, l'Ajuntament hauria 
d'adquirir-la per fer-la pública i 
permetre l'actuació de les admi
nistracions. lleida 

ORIOL BOSCH (ACN) 

la Diputació de lleida i el Depar
tament de Cultura han comunicat 
a l'Ajuntament d'Alcarràs la seva 
disponibilitat a signar un acord 
entre les tres administracions per 
encarar urgentment les primeres 
obres de recuperació i consolí
dació de Casa Vallmanya, masia 
que fou propietat de la família 

de l'expresident Francesc Macià i 
que es troba en mal estat de con
servació. Segons va poder saber 
I:A.CN de fonts de la Diputació, la 
proposta surt de la darrera re
unió que hi va haver a tres ban
des el 30 de novembre i després 
de la corporació municipalista i 
Cultura hagin acordat signar un 
conveni que en dos anys suposa
ria l'aportació de 300.000 euros a 

FOTO: ACN/ El conveni suposaria l'aportació de 300.000 euros en 2 anys 

El president Joan Talarn con
sidera que una vegada s'hagi 
pogut consolidar l'edifici, caldrà 
establir-ne un pla d'usos futur de 
la finca i també delimitar quinti
pus de col·laboració a llarg termi
ni caldria mantenir entre les tres 
administracions. Com a mínim, 
afirma "haurem salvat Casa Vall
manya de la ruïna". 

cfarre
Resaltado
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Reprodueixen els gegants de les Borges 
!!Ajuntament de les Borges Blanques ja ha posat a la venda les 
reproduccions de goma d'Anhel i Llibertat, la parella de gegants 
que es van presentar l'any 2019. /FOTO: Ajuntament Borges Blanques 

lnstal·laran un mirador a Coll de Bóixols 
La Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu va aprovar 
ahir el projecte que permetrà implantar un mirador paisatgístic 
al Coll de Bói.xols, a 1.330 metres d'alçada /FOTO: Govern 

Aitona il·lumina 
els arbres 
fruiters per 
celebrar Nadal 
L'Ajuntament d'Aitona impulsa 
aquest Nadal una nova i origi
nal iniciativa de la mà del pro
jecte de Fruiturisme: el "Fruí
turisme lluminós". Aquesta 
acció -pionera al territori- con
sisteix en habilitar il·luminació 
nadalenca en una cinquante
na d'arbres dels camps fruiters 
del municipi. 

1orrerarrera apos a 
per recuperar la 
calvacati:l ' O'" ~1' 

La cavalcada del Camarlenc de 
Torrefarrera, que compta cada 
any amb el suport del Grup ICG 
i la col·laboració d'algunes de 
les entitats culturals del poble, 
recupera el format tradicional 
i no repetirà el model estàtic 
que va tenir lloc l'any passat per 
la pandèmia. Amb l'objectiu de 
fer viure amb més intensitat l'es
perit de les festes, la cavalcada 
es reforça amb noves carrosses 
i efectes d'il·luminació i música. 

Més de mil alumnes de Tàrrega canten 
nadales en diferents punts de la capital 
Fins a 1.850 alumnes d'Educació Infantil i Primària de les cinc escoles 
de Tàrrega van participar ahir en diverses cantades que es van cele
brar en diferents punts dels centre de la ciutat. La iniciativa du per 
nom Tàrrega canta a l'hiverni i va ser organitzada pel Pla Educatiu 
d'Entorn de la capita l de l'Urgell. 

Els infants de la Pobla de Segur faran 
cagar el tió aquest divendres a la tarda 
Amb la música de la companyia Ambauka, els infants de la Pobla de 
Segur faran cagar el tió. Serà la tarda del 24 de desembre a partir 
de les cinc de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. El regidor de 
Festes, Eloi Tirvió, va destacar que enguany a la Pobla -on fins ara 
arribava el Pare Noel- se celebrarà una tradició catalana. 

El Consell del Segrià suma el sí 
de tots els grups menys Cs en 
l'aprovació dels pressupostos 
Ascendeixen a 17,4 milions i Bellpuig també els aprova 

Lleida/Bel_lpuig 
REDACCIO 

El ple de desembre del Consell 
Comarcal del Segrià va donar 
llum verda al pressupost de ca
ra a l'exercici 2022, que serà de 
17.454.392,46 euros. El pressu
post va comptar amb un ampli 
suport, ja que va rebre els vots 
favorables de tots els grups amb 
l'única excepció de Ciutadans, 
que es va abstenir, un consens 
que no s'havia aconseguit des de 
l'inici del mandat, fa dos anys i 
mig. 

El president del Consell, David 
Masot, va voler remarcar aquest 
fet, que es va materialitzar en el 
vot favorable de 31 dels 33 conse
llers, cap vot en contra i només 2 
abstencions, i amb una valoració 
general força positiva pel que fa 
a la transparència i a la tasca dels 
grups de trebal l, que va permetre 
arribar a uns comptes consensu
ats per la gran majoria dels grups. 
Cal remarcar que els comptes in
clouen un augment de preu pú
blic a assumir per part dels muni
cipis, que serà de 0,49€/ habitant 
any. S'ha considerat necessari 
l'increment de preu de 10,76 a 
11,25 €/habitant i any per ta l de 
garantir els ratis de personal que 
fixa el Departament de Drets So-

FOTO: Consell Segrià/ El ple del consell es va celebrar ahir dijous al matí 

cia ls, fer front a l'augment salarial 
segons els Pressupostos General 
de l'Estat per l'any 2022 (2%), a 
més d'augmentar el personal de 
l'àrea i els serveis que es donen 
als veïns i veïnes de I¡:¡ comarca . 

D'altra banda, el ple celebrat 
dilluns a l'Ajuntament de Bellpuig 
va aprovar per 6 vots a favor del 
grup Municipal Esquerra Republi
cana-Acord Municipal i un vot del 
grup CUP-AMUNT el pressupost 
per al proper any 2022, l'import 
del qual és de 5.076.858 euros, 
578.995 més que l'any 2021. Se
gons lmma Oliva, regidora d'Eco-

nomia i Hisenda, aquest és un 
pressupost "que té per objectiu 
continuar garantint l'estabilitat 
pressupostària municipal, ja que 
manté els indicadors econòmics 
marcats pel règim d'hisendes lo
cals, i que manifesta la voluntat 
de fer-ho amb transparència, ho
nestedat i corresponsabilitat amb 
els veïns". 

E'el que fa a l'endeutament 
destaca que la diferència entre 
amortitzacions i nou endeuta
ment és només de 39.000 euros, 
cosa que permet situar el rati 
d'endeutament previst al 24,8%. 

Les estacions de muntanya de FGC 
encaren el Nadal amb bones previsions 

-
Les sis estacions de muntanya de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC} dol')en la benvin
guda al Nadal amb bones previ
sions. El personal de les explota
cions treballa perquè La Molina, 
Vall de Núria, Vallter, Espot, Port 
Ainé i Boí Taül l puguin oferir el 
màxim d'instal·lacions i serveis 
operatius durant les festes na
dalenques després d'un inici de 
temporada amb gran afluència 
de públic. Nadal blanc a les dues 
estacions del Pallars Sobirà. Les 
persones que visitin Espot gau
diran d'un paisatge amb gruixos 
de neu pols de fins a 120 cm, po
dran esquiar o surfejar a més del 
90% de les pistes i itineraris de 
l'estació. Una estampa nadalenca 
que es repetirà a Port Ainé, on els 
usuaris podran lliscar per més de 

OTO: Marta Uuvich (ACN Dos esquiadors a l'estació de Port Ainé 

20 quilòmetres de traçats, amb 
la majoria de les pistes obertes i 
amb la previsió de mantenir gruí-

xos de fins a 100 cm de neu pols. 
A Boí Taüll hi haurà activitats com 
concursos de ninots de neu. 
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