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Els robatoris de cable deixen
sense telèfons fixos Granyena
Només han tingut línia uns 15 dies en els últims dos mesos ||
Almenys un furt per setmana entre aquest municipi i Alfés

COMUNICACIONSTELEFONIA

Un pal de telefonia a Granyena ahir amb els cables tallats.

AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES

REDACCIÓ
❘LLEIDA ❘ Els telèfons fixos de Gra-
nyena de les Garrigues només
han tingut línia uns quinze di-
es en els últims dos mesos per
culpa de successius robatoris
de cable, almenys un per set-
mana, en el tram comprès en-
tre aquest municipi iAlcanó.
Així ho va denunciar ahir
l’ajuntament en funcions, que
va indicar que han dirigit nom-
broses queixes a la companyia
Movistar per les contínues in-

terrupcions del servei i que la
situació ha anat a pitjor en les
últimes setmanes.

Si el passat mes d’abril els
veïns de Granyena van tenir lí-
nia uns deu o onze dies, en el
que va de maig amb prou fei-
nes l’han tingut cinc i ahir els
telèfons fixos continuaven sen-
se funcionar.

El passat mes d’abril, afec-
tats per aquests furts de cable
van rebre una rebaixa a la se-
ua factura per part de la com-

panyia per compensar el temps
d’interrupció del servei. Una
cosa insuficient per al consis-
tori, que insisteix que volen
que les comunicacions de telè-
fons fixos funcionin amb regu-
laritat.

S’ha de recordar que, en els
últims mesos, també l’ajunta-
ment i els veïns d’Alcanó, al
Segrià, han expressat queixes
per freqüents talls de les línies
de telèfon fix provocats per ro-
batoris de cables.

Alumnes de l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega.

EDUCACIÓALIMENTACIÓ
ACN

❘ TÀRREGA ❘ L’escola Maria-Mer-
çè Marçal deTàrrega acull un
projecte de l’AssociacióAl-
ba per afavorir hàbits d’ali-
mentació saludables entre els
nens.

Aquesta iniciativa, que rep

el nom de Juguem a la pirà-
mide, inclou una sèrie de ta-
llers que pretenen conscien-
ciar els alumnes sobre els
avantatges del menjar salu-
dable a través de l’estimula-
ció dels sentits.

Hàbits d’alimentació sana
per als nens aTàrrega

Tallers a Alcarràs per combatre l’ictus

❘ ALCARRÀS ❘ L’Espai Social Les Roquetes d’Alcarràs acollirà a
partir del setembre tallers per combatre l’ictus, organitzats
per l’AssociacióAmill.

TercerMercat del Vehicle d’Ocasió a Tàrrega

❘ TÀRREGA ❘Tàrrega inaugurarà avui la tercera edició del Mer-
cat delVehicle d’Ocasió, que es prolongarà fins diumenge i
tindrà en exposició 300 models de segona mà.

Nova empresa a la Incubadora deBell-lloc

❘ BELL-LLOC ❘ Una nova empresa dedicada al disseny i a robòti-
ca de sistemes de manipulació i paletització industrial, Fani-
ba Systems SL, s’ha instal·lat a la Incubadora d’Empreses
d’InnovacióAgroalimentària de Bell-lloc.

❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Defensa
ha tret a concurs l’organització
de cinc cursos de llengua angle-
sa a l’acadèmia general bàsica
de suboficials (Agbs) deTalarn,
una de les activitats que comple-
menten la formació de sergents.
Juntament amb els cursos per a
brigades i caporals, la formació
en matèria d’idiomes contribu-
eix a l’activitat del centre mili-
tar del Pallars Jussà entre els me-
sos de gener i setembre, quan els
aspirants al grau de sergent es
distribueixen entre altres acadè-
mies de la resta d’Espanya.

Els dos concursos preveuen
un total de cinc cursos, dos dels
quals en modalitat d’“immersió
lingüística” en anglès, i sumen
un pressupost de licitació de
185.000 euros.

La licitació se suma als prepa-
ratius per al pròxim curs aTa-
larn, quan s’espera l’arribada al

Defensa treu a concurs cinc cursos
d’anglès a l’acadèmia de Talarn

EXÈRCITFORMACIÓ

Jura de bandera a l’acadèmia de Talarn l’octubre passat.

AGBS

Pallars Jussà d’almenys mig mi-
ler d’aspirants a sergent (vegeu
SEGRE de diumenge passat). En
aquest sentit, Defensa ha lici-
tat també el subministrament de

vestimenta i equip per als alum-
nes.

L’acadèmia militar és un dels
eixos de l’activitat econòmica
de la comarca.


