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Teresa Ginestà nega cobraments de
la FMC i demana que la desimputin
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La fortalesa de Concabella rep l’obra
i documents de Pedrolo
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AIGÜES SUBMINISTRAMENT DE BOCA

En marxa el nou projecte per proveir amb
aigua de boca de Rialb l’Urgell i la Segarra
Surt a licitació i no estarà a punt fins a principis del 2015, un any després del que es preveia || Modificació
de la proposta original per reduir costos i que inclou 32 municipis davant dels 42 inicials
R. RAMÍREZ / X. SANTESMASSES

❘ LLEIDA/GUISSONA ❘ El departament
de Territori i Sostenibilitat ha
tret a concurs el nou projecte
per subministrar aigua de boca
del pantà de Rialb a la Segarra
i a l’Urgell, així com a municipis de la Conca de Barberà i
l’Anoia. Es tracta d’una modificació respecte a la proposta
original de l’any 2005, que pretén reduir els costos de 32 a 17,8
milions d’euros i que inclou 32
localitats, davant de les 42 previstes inicialment (vegeu el desglossament). L’adjudicatari haurà d’entregar el nou projecte a
la Generalitat el mes de març
del 2015, la qual cosa implica
un any de retard respecte a la
planificació.
La redacció del nou projecte té un pressupost de 300.000
euros i haurà d’adjudicar-se a
l’octubre. A partir de llavors,
l’adjudicatari tindrà un termini
de cinc mesos per entregar-lo al
Govern. La planificació que
l’Executiu català va fer pública
el passat mes de gener preveia
completar la redacció del nou
projecte aquest mateix any, per
posar en marxa el procés per
iniciar les obres el 2016 i concloure-les a finals del 2017.
L’Agència Catalana de l’Aigüa (ACA) no va poder precisar ahir si aquesta previsió es
veurà afectada per la demora
en la redacció del nou projecte.
El consell de la Segarra va plantejar aquesta alternativa després
que conflictes entre Generalitat
i Estat hagin paralitzat durant
anys les obres que havia d’executar l’empresa estatal Acuaes.

Uns desacords que van provocar la pèrdua de 18 milions d’euros en ajuts concedits per la UE
per pagar la meitat d’aquesta infraestructura (com va avançar
SEGRE). El president de l’ens
comarcal, Adrià Marquilles, va
apuntar que, si bé la redacció
del projecte començarà més tard
del que es preveia, els terminis
podrien arribar a complir-se si
s’agilitzessin les obres. Malgrat
això, Marquilles va advertir que,
més enllà del projecte, queda
per aclarir com es finançaran els
treballs.
Alguns dels 42 municipis que
formaven part de la proposta
inicial han optat per altres alternatives per al seu subministrament. És el cas deTorà, Biosca i Sanaüja, que es proveirà des
de la Llosa del Cavall.Així mateix, la nova proposta n’inclou
altres que no formaven part de
la inicial, entre els quals destaca Tàrrega.

AGUSTÍ CUCURULLS

La presa i l’embassament de Rialb, en una imatge del passat mes de maig.

32 MUNICIPIS I 4 COMARQUES

Segarra (18). El nou projecte de la portada de Rialb ha d’incloure

els municipis de Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra,
Guissona, Ivorra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, les Oluges, els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra i Torrefeta i Florejacs.

Urgell (4). Haurà de proveir els municipis de Tàrrega, Vilagrassa, Verdú i Ossó de Sió.

Conca de Barberà (8). Conesa Forés, les Piles, Llorac, Passanant,

Santa Coloma de Queralt, Savallà del Comtat i Vallfogona de Riucorb.

Anoia (2). Montmaneu i Pujalt.

Pols de Guissona amb la Segarra per
evitar el tall de subministrament
■ Guissona pugna per evitar
un tall parcial del subministrament d’aigua per part de
la Gestió d’Aigües de la Segarra des que l’empresa comarcal va notificar a l’ajuntament que el 21 d’agost interrompria un 50% de l’abastament almenys un mes per
impagament, una restricció
que elevaria posteriorment
al 80%. Aquest tall va quedar ajornat per un recurs al

consell, que haurà de votar
en el ple. Guissona al·lega
que aquesta mesura afectaria un servei públic i provocaria insalubritat. El municipi, que rebutja la desigualtat
de preus de l’aigua a la comarca, va pagar 60.000 euros el primer trimestre de
l’any 2014, quan el consell
n’exigia 160.000. L’ens comarcal estima el deute de
Guissona en 300.000 euros.

MUNICIPIS POLÈMICA
R. R.

Reclamen indemnitzacions
pels danys de riuades de
l’aeroport a Torrefarrera
R. R.

❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos (UP) reclamarà indemnitzacions a la
Generalitat pels danys a les finques de 14 agricultors de Malpartit, aTorrefarrera, després de
les riuades ocasionades per aigua de pluja evacuada des de
l’aeroport d’Alguaire (vegeu SEGRE del passat 28 d’agost).Així ho va explicar ahir el sindi-

cat, després d’una reunió a Lleida amb veïns afectats i representants de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) i del departament de Territori i Sostenibilitat. El coordinador d’UP al Segrià, Josep Cabré, va explicar
que elaboraran una avaluació
dels desperfectes i demanaran
al Govern que els indemnitzi.
Si l’Executiu català rebutja fer-

Representants de la Generalitat, Unió de Pagesos i afectats, ahir.

ho, va indicar Cabré, portaran
la seua reclamació davant dels
tribunals.
Durant la reunió a les oficines de l’ACA a Lleida, els representants de la Generalitat es
van comprometre a fer una nova inspecció sobre el terreny de
la zona afectada per la riuada
del mes passat, la tercera des de
la inauguració de l’aeroport lleidatà, i avaluar si són necessàries mesures correctores. Un primer estudi elaborat temps enrere per l’ACA va concloure que
les avingudes a Malpartit després d’episodis de fortes pluges
es deuen a crescudes d’un torrent natural a la zona, un diagnòstic que rebutgen tant UP
como els agricultors afectats.
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AIGUATS / FINQUES AGRÍCOLES DE MALPARTIT

UP denunciarà al Govern si no
paga pels danys a Torrefarrera
] Segons el sindicat, els desperfectes
] Territori i l’ACA estudiaran el problema
són ocasionats per l’aigua que baixa de
i convocaran una segona reunió a finals
l’Aeroport d’Alguaire quan plou molt
de setembre o principis d’octubre
LLEIDA

S.CADALSO

Unió de Pagesos (UP), juntament
amb la Comunitat de Regants de
Malpartit, a Torrefarrera, va demanar ahir, en una reunió amb la
responsable dels Serveis Territorials del Departament de Territori a
Lleida, Dolors Tella, i el responsable de la Demarcació Territorial de
Lleida de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manel Pascual, mesures
urgents per evitar que l’aigua de les
fortes tempestes evacuada des de
l’Aeroport de Lleida-Alguaire ocasioni més danys a les finques agrícoles de Malpartit. Josep Cabré, coordinador comarcal del Segrià d’Unió
de Pagesos, va afirmar ahir després
de la reunió que si no es troba una
solució aniran per la via judicial.
Josep Cabré va explicar que al
drenar l’aigua de pluja procedent
de l’Aeroport de Lleida-Alguaire es
produeixen grans riuades que enfonsen els bancals de fruiters i desplacen roques i terra, entre altres
desperfectes. A més, el coordinador del Segrià d’UP va afegir que
abans que es construís les pistes
de l’aeroport, no tenien cap problema ja que la terra s’engolia l’aigua.
“Els productors de les parcel·les

UNIÓ DE PAGESOS

Imatge del aiguats del passat 22 d’agost a Torrefarrera

afectades, que en total són uns 15
veïns, ja han patit en tres ocasions
els efectes de la riuada provinent
de l’Aeroport de Lleida-Alguaire en
els últims anys”, segons va dir Cabré. La última, arran de la forta pluja que va caure el passat 22 d’agost

al Segrià, que va deixar més de 50
litres per metre quadrat en només
20 minuts.
Per aquest motiu, el sindicat va
demanar a Territorials i a l’ACA que
es prenguin mesures a través de
la creació d’una base reguladora

SUCCÉS / UNA CINQUANTENA D’USUARIS SENSE LLUM

@GERARD_PE

Un camió ploma arrenca uns cables elèctrics de baixa tensió i provoca dos ferits lleus
VIELHA • Un camió ploma va arrencar ahir, cap a tres quarts de cinc de la tarda, uns cables elèctrics de baixa ten-

sió al quilòmetre 26,6 de la carretera C-28, al nucli d’Escunhau, en terme municipal de Vielha e Mijaran. El succés
va provocar dos ferits, un de lleu i un altre de menys lleu, que van ser atesos en un primer moment per les tres dotacions de Pompiers d’Aran que es van adreçar a l’indret. Segons Endesa, el sinistre va provocar que una cinquantena d’usuaris estiguin sense llum, i un equip de la companyia treballa per restablir el servei.

i es paguin els desperfectes ocasionats.
Segons va explicar Josep Cabré,
el responsable de l’ACA i la responsable dels Serveis Territorials a
Lleida van respondre que estudiaran el cas i que a finals de setembre i principis d’octubre tornaran a
convocar una reunió per intentar
arribar a un acord i solucionar el
problema. Cabré va afegir que Dolors Tella i Manel Pascual “no semblaven molt convençuts de que les
riuades vinguessin de l’aeroport”.
El coordinador comarcal del
Segrià d’Unió de Pagesos va afirmar que si a la propera reunió no
es troba una solució i no paguen
els desperfectes de les finques agrícoles ocasionat per les inundacions, el sindicat d’Unió de Pagesos
anirà per la via judicial i demandaran el Govern de la Generalitat de
Catalunya.
A la reunió d’ahir al matí amb els
responsables dels Serveis Territori
i l’Agència Catalana de l’Aigua de
Lleida hi van assistir Josep Cabré,
coordinador comarcal del Segrià
d’Unió de Pagesos, i Pasqual Màrquez, president de la Comunitat de
Regants de Malpartit.

◗ Solsona podrà
descobrir la nova
biblioteca comarcal
SOLSONA • Els solsonins tindran
l’oportunitat de conèixer per primera vegada la nova biblioteca
comarcal el dissabte 27 de setembre. En el marc de les Jornades
Europees del Patrimoni, l’Ajuntament organitza una visita guiada a càrrec de l’arquitecta municipal, Anna Feu. Aquest serà un
dels principals actes d’un cap de
setmana d’activitats sobre el patrimoni històric i cultural.

◗ Agricultura allarga
la prova pilot de la
recollida de bolets
POBLET • El Departament d’Agricultura va decidir prorrogar fins
al 2015 la prova pilot de la recollecció de bolets al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. La durada del Pla es va establir en dos anys, temps que es va
considerar suficient per avaluar
els resultats de la seva implantació i disposar de conclusions representatives.

◗ Solsona organitza
un taller gratuït de
‘coaching’ per joves
L’Ajuntament de
Solsona ofereix al jovent d’entre
18 i 32 anys un taller gratuït de
coaching, anomenat EnREDarse i s’estructura en tres sessions,
els dissabtes del 4 al 18 d’octubre
al matí. El taller funciona a partir d’una innovadora metodologia
en què s’aprèn jugant i a partir
de la pròpia experiència. Les inscripcions ja estan obertes.

SOLSONA •

