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M. MOLINA

❘ RIALP ❘ Un total de 1.012 alum-
nes de tercer i quart de Pri-
mària pertanyents a 22 cen-
tres entre escoles públiques i 
concertades de les comarques 
de muntanya de Lleida i Aran 
participen aquest any al pro-
grama Esport Blanc Escolar, 
que arriba a la sisena edició. 
El representant de la secretària 
general de l’Esport a Lleida, 
Joan Segura, va inaugurar ahir 
a Port Ainé la campanya que es 
va posar en marxa fa tres set-

manes. Durant el curs anterior 
hi van participar un total de 
909 nens. S’emmarca dins del 
Pla Estratègic d’Esports d’Hi-
vern de Catalunya, el principal 
objectiu del qual és impulsar 
els nens en la iniciació i el co-
neixement dels esports d’hi-
vern a les pistes lleidatanes. La 
novetat d’aquest any és que hi 
participen tant escoles públi-
ques com concertades, com és 
el cas de l’escola La Salle de 
La Seu i Maria Immaculada de 
Tremp. Consta de 8 sessions 

que es duen a terme durant el 
segon trimestre del curs i està 
integrat al programa d’educa-
ció física en horari lectiu. Es 
divideixen en 3 d’esquí nòrdic, 
3 d’alpí i 2 de snowboard. 

Per segon any, tindrà lloc 
la Graduació de neu, encon-
tre de clausura en el qual els 
joves de quart demostren tot 
allò que han après. L’esquí és 
assignatura obligatòria per a 
2.481 alumnes de Catalunya, 
incloent-hi Barcelona, Girona 
i el Solsonès.

Mil nens aprenen a esquiar  
a les estacions de Lleida
De 22 centres de comarques de muntanya i Aran al Programa 
Esport Blanc Escolar || Ahir es va inaugurar el curs a Port Ainé

ENSENYAMENT FORMACIÓ

Vint-i-cinc nens de l’Escola La Closa d’Esterri, ahir a Port Ainé, on es va presentar la campanya.

P. A.

La Fiscalia arxiva la  
causa contra l’alcalde  
de Solsona per l’1-O

MUNICIPIS REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA

❘ SOLSONA ❘ La Fiscalia Superior 
de Catalunya ha arxivat les di-
ligències obertes contra l’alcalde 
de Solsona, David Rodríguez, 
pel suport al referèndum de l’1 
d’octubre. Segons l’escrit, amb 
data el 4 de febrer, no es pot 
demostrar una “col·laboració 
activa de facto”, “ni tan sols 
indiciàriament no acreditada”, 
més enllà de les suposicions o 
presumpcions. Tampoc no ha 
quedat acreditada la presump-
ta comissió del delicte de de-
sobediència, així com tampoc 
“el més mínim indici” d’un 
presumpte delicte de malver-
sació de fons públics. El 28 de 
setembre del 2017, l’alcalde de 
Solsona va comparèixer davant 
de la Fiscalia Superior de Jus-
tícia de Catalunya per la seua 
condició d’aforat, ja que llavors 

també era diputat. Rodríguez es 
va acollir al dret a no declarar i 
va acusar la Fiscalia d’“extrali-
mitar-se en les seues funcions” i 
d’estar “polititzada”. La investi-
gació pel suport a la celebració 
del referèndum ha afectat més 

de 700 alcaldes catalans. El no-
vembre passat van arxivar per 
primera vegada les diligències 
contra un alcalde per aquesta 
causa, que va ser el de Mollerus-
sa, Marc Solsona.

MOLLERUSSA

El mes de novembre  
passat, la Fiscalia també  
va arxivar la causa  
contra Marc Solsona

J. GÓMEZ

Mollerussa renova la seua policia ■ La nova cúpula de la policia local de Mollerussa va prendre 
ahir possessió del càrrec. D’aquesta manera, es jubilen l’inspector Joan Martínez i el sergent Joan 
Lozano. Les seues funcions les assumeixen els nous sergents Salvador Tuxans i Bruno Calero. 
Quatre caps completen els càrrecs: Carlos Carrascal, Eloi Ollero, Isabel Puig i Míriam García.

Imatge d’arxiu del magatzem que acull l’ajuntament.

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

C. SANS

C. SANS

❘ BASSELLA ❘ L’ajuntament de 
Bassella ha adjudicat, des-
prés de tres concursos, les 
obres de construcció de la 
nova seu consistorial. Ho 
ha fet per 459.195 euros i 
després de veure’s obligat a 
incrementar un 60 per cent 
l’import inicial del projecte 
i haver d’ampliar el termini 
per poder executar les obres. 
Els treballs aniran a càrrec 
de la firma d’Oliana Ribalta 
i Fills, S.A.

En la primera licitació, 
el setembre de l’any 2018, 
l’ajuntament va f ixar el 
pressupost del contracte en 
299.996 euros i un termini 
per poder construir l’edifici 
en sis mesos. El període per 
tenir llest l’edifici és ara de 
vuit mesos. Malgrat tot, la 
data per poder inaugurar el 

nou edifici ha viscut un im-
portant retard que no per-
metrà a l’equip de govern 
disposar d’aquest de cara a 
les eleccions del proper mes 
de maig, tal com preveien 
en un primer moment. Un 
magatzem cedit de manera 

gratuïta a peu de la carrete-
ra C-14 ha servit, durant els 
últims vint anys, des que es 
van iniciar les expropiacions 
per a la construcció de l’em-
bassament de Rialb, com a 
seu del consistori.

Bassella adjudica, a la fi, 
les obres de l’edifici        
de l’ajuntament

SEU

Des de fa 20 anys, un 
magatzem al costat 
de la C-14 acull la  
seu del consistori


