JUEVES 3 DE MARZO DE 2016 | COMARQUES 19
Demanen més
dades abans
de reconstruir
l’església de
Rosselló

Un total de 125
persones visiten
els paisatges
florits d’Aitona
El projecte Fruiturisme
inicia així la temporada
Aitona
SALVADOR MIRET (ACN)
Tres grups de Mataró, Sabadell i
Terrassa, 125 persones, van estrenar ahir la nova temporada de
visites als camps de presseguers
florits del municipi d’Aitona (el
Segrià), la qual estava prevista
que s’iniciés dissabte passat, però
el mal temps ho va impedir. Mitjançant el projecte Fruiturisme i
sota la marca Aitona amb molt de
gust, aquesta població promou
una proposta turística que aposta de forma decidida per la trans-

formació de la riquesa fructícola
en segell d’identitat i reclam turístic. Aquest projecte pretén fer
difusió de la fruita dolça, impulsant la dinamització econòmica
del Baix Segre i posant en valor el
patrimoni, el paisatge i la cultura
d’Aitona. Aquesta temporada els
visitants poden gaudir d’un total
de sis rutes, després de la incorporació de la ruta de la Flor del
Segon Origen que recorre alguns
dels escenaris d’Aitona que apareixen en la pel·lícula dirigida per
Carles Porta.

Tàrrega rebrà 128.000
euros per reparar els
danys de la riuada
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En el decurs de la reunió, ambdues parts van fer un seguiment
dels ajuts sol·licitats pel consistori targarí en el marc del Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC). Quant
a obres finalitzades, Perelló va
destacar la construcció del magatzem polivalent de Santa Maria
de Montmagastrell i de la pista
poliesportiva d’Altet, així com la
reforma de la bassa de Riudovelles. Pel que fa a previsions de futur, l’alcaldessa va exposar el projecte de reurbanització del carrer
Urgell, obra per la qual Tàrrega
rebrà 85.000 euros del PUOSC, si
bé la subvenció es farà efectiva a
través de la Diputació de Lleida.

L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, es va reunir ahir amb
la nova directora dels serveis territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Lleida, Anna Feliu. Durant
la trobada, Perelló va detallar
el conjunt d’accions que s’estan
desenvolupant des del consistori
per reparar els danys de la riuada del novembre passat. Per fer

front a aquestes obres, Feliu va
reiterar que el Govern aportarà
“de forma imminent” a l’Ajuntament de Tàrrega 128.555 euros,
una ajuda que va qualificar com
a “prioritària”. Les obres afecten
espais públics situats a la llera del
riu Ondara, principalment la zona
d’esbarjo vora el Camp dels Escolapis i la Via Verda per a vianants
entre Tàrrega i el Talladell.

Alcarràs i Soses es
bolquen amb el Dia
Internacional de la
Dona Treballadora

Andorra tracta sobre desestacionalitzar
les destinacions de muntanya

Els Ajuntaments d’Alcarràs i de
Soses han organitzat un seguit
d’actes pels propers dies amb
motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora el proper 8 de març.
Alcarràs iniciarà la festivitat el
divendres amb un taller de Risoterapia a les 20.00 hores. I
Soses iniciarà els actes diumenge amb una caminada popular
a partir de les 16.00 hores.

Sant Julià de Lòria (Andorra) clourà avui la novena edició del Congrés
Mundial de Turisme de Neu i Muntanya. En aquesta trobada, els experts en la matèria han reflexionat sobre el repte de desestacionalitzar
l’oferta de les destinacions de muntanya per fer-les competitives com a
llocs de vacances durant tot l’any.

El Consell Comarcal de la Segarra inicia tres
nous projectes de promoció de la comarca
El Consell Comarcal de la Segarra està treballant en tres nous projectes
de promoció del turisme comarcal. L’Àrea de Turisme del Consell està
realitzant una gravació d’un vídeo promocional de la Segarra, un nou
disseny web adaptatiu, anomenat responsive, i l’ampliació de l’oferta
del motor de reserves.

L’arquitecte Miquel Àngel Sala
va entregar al Bisbat de Lleida
l’informe preliminar sobre l’estat de l’església de Sant Pere de
Rosselló de la qual es va esfondrar el campanar el 29 de gener
passat. En aquest informe l’arquitecte demana que “abans
d’abordar cap procés de rehabilitació o reconstrucció parcial
a l’edifici cal obtenir més dades
dels diferents sistemes constructius de l’edifici, per tal de
poder fer una diagnosi de l’estat en el qual es troba”.
L’expert, contractat pel Bisbat de Lleida, proposa l’elaboració d’una campanya d’obtenció de dades relacionades amb
l’estructura de l’edifici. Entre
altres mesures, l’arquitecte demana l’aixecament topogràfic
del conjunt, la realització d’un
estudi del terreny i d’un pla de
cales per caracteritzar tots els
elements constructius de l’edifici.
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L’Ajuntament de les Borges
finalitza les obres de millora
de la nova plaça Abadia
L’alcalde de les Borges, Enric
Mir, i el regidor d’Urbanisme,
Francesc Mir, acompanyats de
l’arquitecte tècnic municipal van
visitar ahir la finalització de les
obres per arranjar la plaça Abadia, que han permès millorar notablement una de les principals
connexions entre el Centre Històric i la part alta de la capital de
les Garrigues. Les obres, adjudicades a un constructor local per

un import de 138.749,78 euros,
s’han finançat amb una subvenció de dos terços del total per
part de la Diputació de Lleida i la
resta de fons propis del consistori. Les obres es van dividir en dues fases. La nova plaça permet
un nou i millor accés al carrer
Castell Alt i a l’entorn de l’Església de les Borges, construint dues rampes que faciliten la mobilitat als vianants.

