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Foro del católeg de masies el xalet 
polémic de Bellver de Cerdanya 

El Govern obre la 
convocatoria de 
240 places al 
cos de Bombers 

El Departament d'lnterior va 
publicar ahir al Diari Oficial de 
la Generalitat (DOGC) la convo
catoria de concurs d'oposició 
de 240 places per acc~dir a la 
categoría de bomber de pri
mera de !'escala tecnica. Així 
mateix, es tracta de la primera 
oferta pública al cosque reser
va un 40% de les places a do
nes, en total, 96. 

Urbanisme ho rebutja, SOS Pirineus porta el casa 
Antifrau i el Síndic di u que es va fer sense !licencia 
Bellver de Cerdanya 
REDACCIÓ 

La Comissió Territorial d'Urba
nisme de I'Ait Pirineu ha rebutjat 
incloure Casa Alay, una edificació 
situada entre els nuclis d'Orden 
i Talltendre i que pertany a un 
exregidor i fill de l'exalcalde de 
Bellver de Cerdanya, Francesc Xa
vier Porta, dins el Pla especial del 
Cataleg de masies i cases rurals 
en sol no urbanitzable. D'aques
ta manera, en la sessió del 20 de 
gener, es va acordar denegar la 
seva aprovació definitiva. Per la 
seva part, l'entitat SOS Pirineus 
ha decidit portar el cas a !'Ofici
na Antifrau de Catalunya perque 
ho investigui, segons van explicar 
ahir en un comunicat. Tot plegat, 
després que en una resolució del 
Síndic de Greuges de !'octubre 

S'inaugura 
a Tremp 
1' exposició 
d 'Agents Rurals 
Coincidint amb el Dia Mundial 
de I'Educació Ambiental, la Di
recció General deis Agents Ru
rals va inaugurar ahir a Tremp la 
mostra Agents Rurals: guardians 
del medí natural. l:'objectiu és in
crementar el coneixement sobre 
la feina del cos. Es podra visitar 
a I'Epicentre, Centre de Visitants 
Geoparc, fins al 28 de febrer. 
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passat s'indiqués que les obres es 
van executar "sense la preceptiva 
autorització administrativa". 

Cal recordar que Porta i el seu 
fill van decidir renunciar al car
rec a finals d'abril de 2022 per la 
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"tensió" que s'havia generat ar
ran de la poh?mica per aquesta 
edificació. Aquesta esta constru
ida a sobre d'una altra que hi ha
via en runes i segons va explicar 
en el seu moment l'exalcalde, es 
fa servir com a cobert agrícola. 

A més, el maig de l'any passat 
SOS Pirineus va anunciar que de
nunciaría a la Fiscalía la construc
ció del citat xalet. Així va qües
tionar l'edificació que s'havia 
construTt. l:'entitat va presentar 
aHegació al consistori per dema
nar la paralització de la modifica
ció del cataleg de masies i cases 
rurals en sol no urbanitzable, on 
es volia incloure aquesta cons
trucció. El pie del 3 de maig va 
debatre la modificació del cataleg 
i, segons l'entitat, va desestimar 
la seva aHegació. 

Apaguen un foc 
a !'interior d'un 
contenidor de 
Torregrossa 

Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un petit incen
di que es va originar a !'interior 
d'un contenidor de Torregros
sa. Els serveis d'emergencies 
van ser alertats a les 18.00 ho
res que de !'interior sortia fu m i 
es va despla~ar una dotació del 
cos encarrega d'apagar el foc i 
refredar el contenidor. 

Ferit lleu en bolear a Balaguer 
Un conductor va resultar ahir ferit de caracter lleu quan el seu 
turisme va bolear al quilometre 3 de la C-147b, al terme de 
Balaguer. Van anar Bombérs, Mossos i el SEM. /FOTO: L. M. 
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