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EDUCACIÓ EQUIPAMENTS 

L'escola Ruda de Salardú. 

Salardú amplia l'escola a 
l'augmentar ~ls alumnes 
I NAUT ARAN I Na ut Aran ampli
arà l'escola Ruda de Salardú 
aquesta primavera. L'ajun
tament va iniciar els tràmits 
el 2021, després de l'incre
ment d'alumnes que va viure 
el centre durant la pandèmia, 
quan van passar de 52 a 75. 
Les obres costaran 517.000 
euros i inclouen la construc
ció d'un ascensor, accessos 
independents per a totes les 
classes, dos aules noves i dos 
passadissos que també s'uti
litzaran per a activitats po
liesportives. En aquesta nova 

part del col·legi s'instaHarà 
una caldera de pèHet. 

L'alcalde, César Ruiz-Ca
nela, va explicar que "és un 
projecte molt ambiciós que 
creiem que agradarà a les 
famílies i als professors que 
actualment necessiten tenir 
més espai per portar a terme 
les classes". 

Va assegurar que "volíem 
fer un espai molt més gran 
per als nostres petits i mes
tres, però el departament no 
ens ha permès dur a terme 
algunes actuacions". 

Sílvia Martínez, delegada d'Economia a Lleida 
I LLEIDA I Sílvia Martínez Fuentes és des d'ahir la nova direc
tora dels Serveis Territorials d'Economia i Hisenda a Lleida. 
Substitueix al càrrec Ramon Altura. Martínez és diplomada 
en Relacions Laborals i llicenciada en Dret per la Universi
tat de Lleida. D'altra banda, l'Executiu va ratificar ahir Eva 
Fiter com a directora de l'Idapa. 

Els usuaris de I'ATM de Lleida creixen un 19,6% 
I LLEIDA I El nombre d'usuaris del transport públic a l'Autoritat 
Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida ha crescut un 
19,64% el2022 i s'ha situat en 7.388.255 usuaris, cosa que 
consolida la tendència a l'alça iniciada el maig del2020. El 
transport públic ha guanyat durant l'any passat 1.212.615 
viatgers. 

l'Alta Ribagorça estudia obrir un obrador 
I EL PONT DE SUERT I El consell de l'Alta Ribagorça estudiarà la 
viabilitat d'obrir un obrador comunitari després d'una reu
nió amb productors locals i ramaders per conèixer les línies 
d'ajuda sobre l'estratègia agroalimentària que promou la 
conselleria d'Acció Climàtica. 

Elisa Torrelles, alcaldable d'ERC a Rosselló 
I ROSSELLÓ/LA POBLA DE SEGUR I Elisa Torrelles serà l'alcaldable 
d'ERC a les municipals a Rosselló. Torrelles és l'actual regi
dora i tinent d'alcalde de Junts per Rosselló i justifica el seu 
canvi de sigles "al veure que no comptaven amb ella a la 
nova llista de Junts", informa Ràdio Rosselló. D'altra ban
da, Fidel Reig serà l'alcaldable de Junts a la Pobla de Segur. 

Tallen per obres la via de les Borges a Cervià 
1 LES BORGES BLANQUES 1 Un tram de la carretera entre les Borges i 
Cervià quedarà tallat des de dilluns vinent fins al juliol. Les 
màquines treballen des de fa uns dies en l'últim tram que 
quedava per refer. Encara que és més complex orogràfica
ment, la Diputació manté l'eixamplament fins als set metres 
de calçada, segons informa Som Garrigues, L'empresa Romà 
Infraestructures ja treballa a la zona. 

COMARQUES I 13 I 

AGRICULTURA FAUNA 

Convoquen 4 tractorades 
contra les plagues de conills 
La plataforma Pagesos o Conills exigeix solucions a la Generalitat 
I. Els d vcndres ar ga, MoHer ssa, les Borges · Jeida 

LAIA PEDRÓS 
1 TÀRREGA I Agricultors agrupats 
a la plataforma Pagesos o Co
nills van acordar ahir a la nit 
en assemblea convocar noves 
tractorades els divendres a les 
capitals d'algunes comarques 
del pla de Lleida per protestar 
contra la plaga de conills. 

Els assistents a la reunió 
d'ahir van justificar aquesta 
decisió "per la falta de soluci
ons per part de l'Administració 
a causa de la persistent plaga 
de conills, que s'ha multiplicat 
massivament tant en extensió 
com en danys als cultius, i da
vant la falta de sensibilitat cap 
als agricultors afectats". 

La primera d'aquestes no
ves tractorades tindrà lloc 
aquest el divendres dia 10 
de febrer a Tàrrega, a partir 
de les 15.00 hores, a la zona 
de la comissaria dels Mossos 
d'Esquadra. El divendres dia 
17 se'n farà una altra aMo
llerussa; el dia 24, a les Borges 
Blanques, i el 3 març a Lleida. 
Els pagesos estan desesperats 
després de mesos reclamant 
una solució a la plaga de conills 
i sense rebre resposta per part 
de l'Administració. 

Oliveres danyades 
A Verdú, diumenge van 

anunciar que es plantejaven 
reclamar la detlaració de zo
na catastròfica pel mal oca
sionat pels conills que han 

Danys recents de conills en una finca del Segrià. 

ZONA CATASTRÒFICA 

Agricultors de Verdú 
estudien demanar la 
declaració de zona 
catastròfica pels danys 

arrasat el sembrat plantat el 
mes de novembre passat i han 
fet malbé les oliveres, fins i 
tot les que eren centenàries. 
Per la seua banda, la conse
lleria d'Acció Climàtica té 
previst convocar divendres 
vinent,17 de febrer, a la tarda 
la taula sectorial per al control 
de les plagues de conills i sen-

glars en la qual hi ha citades 
la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, la Fe
deració de Caçadors de Lleida i 
els sindicats agraris UP i JARC. 

Mesures excepcionals 
La conselleria d'Acció Cli

màtica va exposar fa uns me
sos la possibilitat de declarar 
l'emergència cinegètica i altres 
mesures per aturar la plaga de 
conills, extensible també als 
senglars. 

Els agricultors demanen 
també ampliar els permisos 
per aplicar biocides en zones 
on ara estan prohibits. Ja s'han 
dut a terme proves pilot. 

MUNICIPIS INFRAESTRUCTURES 

Vilanova de l'Aguda manté tancat un camí que va tallar a l'estiu 
I VILANOVA DE L'AGUDA I Vilanova de 
l'Aguda manté tancat el camí 
que va cap a la C-14, que va 
tallar a l'estiu per risc d'incen
dis. L'alcaldessa, Montserrat 

Fornells, va explicar que això 
es deu al "col·lapse" de la via, 
amb la qual els conductors evi
ten passar per Ponts. El camí es 
va asfaltar fa 18 anys i hi passa-

ven, per exemple, camions de 
més de 16 tones i autobusos. 
La situació va provocar quei
xes a la via i s'hi van registrar 
accidents. 
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