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MUNICIPIS 5EGURETAT 

Tarrega instal·lara cameres 
de videovigilancia als accessos 
Per millorar la seguretat, especialment a la C-1411 El pie debat 
d 1 le. c.ontlactacto d un edit per a inve ·sions 

LAIA PEDRÓS 
1 TARREGA 1 L'ajuntament de Tar
rega instal-lara cameres de 
videovigilancia en diferents 
punts de la via pública per mi
llorar la seguretat. En aquest 
sentit , la regidora de Gover
nació, Núria Robert, va expli
car que el principal objectiu és 
instaHar-les a les cinc entra
des i sortides de Tarrega, es
pecialment a la carretera C-14. 
D'aquesta manera, al ple que 
se celebrara avui es debatra la 
contractació d'un credit per un 
import de 214.000 euros per 
financ;:ar diferents inversions, 
entre les quals es troba el des
plegament de les cameres, que 
compta amb un pressupost de 
30.000 euros. 

Robert va detallar que la pri
mera actuació sera actualitzar 
la centraleta i el punt de control 
de la comissaria de la Policía 
Local i si queda pressupost, ja 
s'instaHaran les primeres ca
meres a la C-14. Amb tot, va 
reconeixer que amb l'incre
ment dels preus, és probable 
que amb aquesta primera fase 
només es pugui actuar a la cen
tral, de manera que a la sega
na s'instaHaran les primeres 
ca meres. 

La regidora també va co
mentar que es tracta d'un pro
jecte amb més fases que pre
ven instaHar també cameres 
en "punts calents i conflictius" 
de la ciutat, com eren fa uns 

TECNOLOGIA PROJECTES 

Quasi 2 milions 
de I'Estat per 
portar la fibra 
a 95 pobles 
Adamo du a terme 
els treballs 
REDACCIÓ 1 X.R. 
1 LLEIDAI L'Estat ha invertit 1,8 
milions d'euros per portar la 
fibra optica a noranta-cinc 
nuclis de població de seixanta 
municipis de Lleida. Ho ha fet 
a través de la primera convo
catoria d'ajuts del programa 
Unico, que es va adjudicar a 
!'empresa Adamo. La firma va 
rebre l'encarrec de desplegar 
aquesta tecnología a les EMD 
de Sucs i Raimat i també en 
poblacions de l'Alt Urgell, Alta 
Ribagorc;:a, les Garrigues, No
guera, Pallars Jussa, Segria, 
Urgell, Cerdanya i Segarra. 

Precisament, els operaris 
d'Adamo estaven treballant 
ahir a Sanaüja. El subdelegat 

Foto d'arxiu de l'ajuntament de Tarrega. 

PRIMERA FASE 

A la primera fase actuaran 
al punt de control de la 
Policia i si queden fans 
col·locaran algunes cameres 

mesas algunes illes de conte
nidors. Malgrat tot, va revelar 
que sembla que ara es tan més 
controlades després que la Po
licia Local comencés a multar 
els incívics i va apuntar que 
amb l'inici de la implantació 
del sistema de recollida de resi
dus porta a porta, aquestes illes 
desapareixeran. 

Per la seua banda, l'edil de 
Finances, Daniel Esqué, va 
explicar que han optat per 
un credit per executar actua
cions previstes al pressupost 
i supeditades a una venda de 
terrenys que no s'ha portat a 
terme. Segons va indicar Es
qué, destinaran 100.000 euros 
a habilitar una zona per prac
ticar a tletisme, la proposta 
guanyadora del segon procés 
de pressupostos participatius; 
50.000 al paviment de la pis
cina d'estiu; 20.000 al canvi de 
la instaHació d'aigua per adap
tar-la a la normativa sobre le
gioneHa i 14.000 a una barana 
de forja al Pare de Sant Eloi. 

La visita de Crespín als treballs d 'Adamo a Sanaüja. 

del Govern, José Crespín; la 
responsable de !'empresa a Ca
talunya, Ivana Arnanz; i l'al
caldessa, Gemma Martínez, 
van visitar els treballs. Crespín 
va assenyalar que aquest pro
grama "demostra el compro
mís del Govern per dotar de 
les mateixes oportunitats els 
petits municipis respecte a con-

nectivitat digital per generar 
expectatives de creixement de 
població i de desenvolupament 
social i economica". 

Així mateix, Crespín va 
avanc;:ar queja s'ha adjudicat la 
segona convocatoria d'aquest 
pla, dotada amb gairebé vuit 
milions per a la demarcació, a 
Telefónica. 

SEGRE 
Dijous, 28 de julio! del 2022 

MEDI AMBIENT INCIDENCIES 

lmatge deis hidrocarburs a l'aigua del riu Ondara. 

Investiguen un abocament 
d'hidrocarburs a I'Urgell 
LAJA PEDRÓS 
1 TARREGA 1 Els Agents Rurals 
i !'Agencia Catalana de l'Ai
gua (ACA) investiguen un 
abocament d'hidrocarburs 
que es va detectar la setmana 
passada al riu Ondara i que 
va afectar al traro compres 
entre el Talladell i Tarrega. 
Els Rurals van ser alertats 
dels fets pels regants del mu
nicipi, que a més també van 
recollir un aligot comú im
pregnat del residu després 
de banyar-se al curs fluvial 
afectat per l'abocament en 

qüestió. Seguidament , van 
comun icar la incidencia a 
l 'ACA i tecnics d'aquest or
ganisme de canea es van 
desplac;:ar allloc per agafar 
mostres i analitzar-les amb 
l'objectiu de poder avaluar 
l'afectació en el medi natu
ral i determinar !'origen del 
r esidu, que de moment es 
desconeix. El juliol de l'any 
·passat, un altre abocament 
d'hidrocarburs al Canal de 
Serós va deixar vint-i-quatre 
pobles sense aigua potable 
durant nou dies. 

Trenquen la barrera d'un pasa nivell de Térmens 
1 T~RMENS 1 Un cotxe va trencar dimarts la barrera del pas a 
nivell del carrer Estació de Térmens. Els Mossos van senya
litzar la zona per impedir el pas de vehicles i l'ajuntament va 
coHocar-hi tanques. Ferrocarrils va reparar la barrera a la nit. 

L'ldapa impulsa 22 accions de política de muntanya 
1 LLEIDA 1 L'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i 
Aran (Idapa) impulsara enguany 22 actuacions de política de 
muntanya, entre les quals destaca la dinamització de l'area SG. 

Compensació per l'excedent electric a Bellvís 
1 BELLVfs 1 Bellvís és el primer municipi de Lleida que se suma 
a· la proposta de l'ACM de subministrament electric amb que 
Peusa compensara per l'excedent energetic que generin les 
plaques solars de la depuradora, la guardería i el pavelló. 
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