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Bonvehí, Pascal, Mas i Rivero durant l’assemblea.

Mas: “L’Estat haurà de
contractar més fiscals”
Part de l’asfalt i la barrera a l’accés a Baiasca, esquerdats per les pluges de les últimes setmanes.

Accessos a Ciutadilla i Baiasca
perillen per sots i esquerdes
Els danys s’agreugen arran de les pluges de les últimes setmanes
segre Tàrrega / r. r.

❘ lleida ❘ El principal accés a Ciutadilla i l’únic
de Baiasca (Llavorsí)
per illen de nou. Les
pluges de les últimes
setmanes han agreujat
els danys que ja patien
tant una carretera com
l’altra. A la de l’Urgell,
ha aparegut un clot al
mur de contenció que
sustenta la calçada. A
la del Pallars Sobirà,
part del paviment s’ha
esquerdat i enfonsat en
el punt on hi ha hagut
grans despreniments en
els últims dos anys. En tots dos
casos, els municipis han sol·licitat l’ajuda de la Diputació.
L’alcalde de Ciutadilla, Òscar Martínez, va insistir que és
necessari que la Diputació concedeixi els fons compromesos
per completar la reconstrucció
del mur, que es va enfonsar el

energia

ajuntament de ciutadilla

El clot que va
aparèixer al mur
de contenció de
Ciutadilla.

2014 arran d’una forta tempesta. El nou sot va aparèixer després de les pluges del 30 d’abril
passat en un tram de setanta
metres que ja havia estat reconstruït. “Temem que si les
pluges continuen i les obres es
demoren, la part reconstruïda
podria patir més danys i fins

i tot que torni a caure”,
va apuntar Martínez.
La Diputació va aportar 50.000 dels 62.000
euros que va costar la
primera etapa de les
obres, i ara el consistori espera nous ajuts per
consolidar la resta del
mur.
A Baiasca, l’enfonsament de part de la
calçada arriba quan la
Diputació ha constatat que haurà de refer
bona part de les obres
per dotar el poble d’un
nou accés. La humitat fa
que els talussos que havien de
sustentar aquesta nova via siguin inestables (vegeu SEGRE
d’ahir). Els serveis tècnics de
l’ens provincial valoren ja alternatives al projecte original,
mentre els veïns demanen accelerar els treballs després de
dos anys amb un accés precari.

ensenyament iniciatives

Els comptadors
intel·ligents
arriben al 80%

Preixens duplica alumnes
a l’integrar la guarderia

❘ lleida ❘ Endesa ha instal·lat
188.374 comptadors intel·ligents a la província de Lleida, que suposen un 79,8%
del total de comptadors instal·lats. En el recompte de
dispositius que havia fet la
companyia a finals de l’any
2016, n’hi havia 152.667. A
tot Catalunya, Endesa ha
instal·lat gairebé 3,4 milions d’aquests dispositius i
a Espanya arriben gairebé
als deu milions.

❘ Preixens ❘ L’escola de Preixens
ha duplicat el nombre d’alumnes en un any, i ha passat dels
onze el curs 2015-2016, als
21 d’enguany. El consistori ho
atribueix al fet d’incorporar la
guarderia al col·legi, “que ha
permès que algunes famílies no
escolaritzin els seus fills fora
del municipi. D’alguna manera
ha estat un efecte crida”, va dir
el primer edil, Joan Eroles. Va
apuntar que la matrícula per al
curs vinent es manté a l’alça,

i va recordar que el municipi
té dos escoles, una a Preixens
i una altra a les Ventoses, tant
una com l’altra amb servei de
menjador.
El primer edil també va
apuntar la necessitat d’oferir
aquest tipus de servei perquè
en cas contrari “el més fàcil és
anar cap a altres pobles més
grans i amb el temps el col·legi
podria desaparèixer”. Preixens
compta amb 450 habitants i
tres nuclis de població.

❘ la pobla de segur ❘ El president
del PDeCAT, Artur Mas, va
reafirmar ahir a la tarda en
l’assemblea del partit a la Pobla de Segur la determinació
d’impulsar i celebrar un referèndum. En aquest sentit,
davant de l’anunci de la Fiscalia de querellar-se contra
la consellera de Governació,
Meritxell Borràs, i el secretari general del departament,
Francesc Esteve, va afirmar
que “l’Estat haurà de contractar nous fiscals perquè
no en tindrà per a tantes

querelles”. La coordinadora
general del PDeCAT, Marta Pascal, va assegurar que
l’Estat té “fòbia” a les urnes.
També van assistir a l’assemblea el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, i la
presidenta del partit a l’Alt
Pirineu, Mayte Rivero, que
va afirmar que es “deixaran
la pell” per al referèndum i
que des del Pirineu afronten
les properes eleccions municipals amb optimisme, perquè tenen “presència a tots
els municipis”.

ajuntament de puigverd de lleida

Puigverd vol localitzar un antic pou de gel
❘ puigverd de lleida ❘ L’ajuntament de Puigverd de Lleida ha
realitzat dos prospeccions amb un georadar per localitzar
les restes d’un pou de gel documentat en arxius del segle
XVII a la zona de les Muntanyetes. L’altra prospecció s’ha
realitzat a la zona de la plaça Catalunya per comprendre
el desenvolupament del nucli antic i detectar l’estructura
urbanística de la localitat.

Aprovat el nou projecte de la biblioteca de Sort
❘ sort ❘ El ple de Sort va aprovar dilluns a la nit per unanimitat el nou projecte per a la biblioteca, que preveu completar
aquest equipament inacabat amb un cost inferior al que es
preveia inicialment (vegeu SEGRE d’ahir).

Tàrrega presenta un mapa sobre la demanda laboral
❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàrrega ha convocat per al dia
20 de maig una sessió a la biblioteca comarcal per donar
a conèixer la nova demanda de llocs de treball qualificat
al territori. La iniciativa, que s’emmarca en el progamma
Estratègia Europa 2020, es dirigeix a titulats qualificats
(cicles formatius, graus universitaris, postgraus i màsters) i
les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a través del web
del consistori.
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El constructor que va confessar
‘pessics’ d’obres a Lleida apunta a CiU

CSQP vol respostes
per als bombers
del Pont de Suert
❘ lleida ❘ La senadora designada per CSQP, Sara Vilà,
ha presentat una bateria de
preguntes al Parlament per
donar resposta a les demandes dels bombers del Pont de
Suert, cos format per voluntaris del municipi, que denuncien la falta d’efectius i
anuncien el tancament del
parc el dia 30 de juny perquè
presentaran una renúncia
col·lectiva.

Va rehabilitar 28 pisos de la Generalitat a Artesa, Lleida i Alfarràs amb contractes a
dit i diu que ho va comunicar a Artur Mas || La resta d’imputats es declara culpable
efe

agències

❘ barcelona ❘ José Antonio Salguero, contractista i únic acusat del cas Adigsa que no s’ha
sumat al pacte amb la Fiscalia
per evitar ingressar a la presó, va afirmar ahir davant del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que els suposats
pessics del 20% d’aquesta suposada trama corrupta eren per a
CiU i que ho va advertir a l’expresident català Artur Mas i a
l’exconseller Felip Puig. El judici va començar ahir després
de dotze anys d’instrucció per
part de la Fiscalia Provincial
de Barcelona, que va apreciar
contractes manipulats, pressupostos inflats i comissions il·legals en obres de rehabilitació
de pisos de protecció oficial de
la Generalitat. D’aquests habitatges, que l’antiga empresa
pública Adigsa va adquirir per
destinar a lloguer social juvenil,
24 es troben a Artesa de Segre,
tres a Lleida i un a Alfarràs, tots
reformats per Salguero. Sis dels
set acusats (el llavors conseller
delegat d’Adigsa Josep Antoni
Fondevila; el “tècnic extern”
José María Penín; el responsable de la tramitació d’expedients de contractació, Jordi
Huguet; l’encarregat d’adquirir pisos de segona mà, Xavier
Sala, i els contractistes Jordi
Honrubia i Ángel Egido), van
signar un acord amb la Fiscalia

urbanisme

Legalitzen el
càmping de Prullans
❘ prullans ❘ La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt
Pirineu ha aprovat la modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Plurimunicipal
del municipi de Prullans,
que permetrà al càmping
La Cerdanya regularitzar
l’activitat.

guardons

Salguero (dreta) quan arribava ahir a l’Audiència de Barcelona.

en què reconeixen haver comès
prevaricació, malversació de
cabals públics i falsedat en document oficial, per la qual cosa
hauran d’afrontar penes de multa, a més de tornar conjuntament 120.000 euros. Evitarien
així ingressar a la presó perquè
se’ls rebaixa la condemna per
dilacions indegudes, confessió
i reparació del dany i perquè

cap de les penes per cada delicte
supera els dos anys de presó.
L’advocat d’Huguet, Francesc
Jufresa, va apuntar que l’acord
significa que renuncien a la possibilitat de ser absolts per assegurar-se que no ingressaran a
la presó.
Salguero, que va declarar
com a acusat, es va desmarcar
de l’acord perquè es considera

Quarta edició del
premi Ruralapps

víctima d’un “xantatge”, ja que,
segons va denunciar, si no pagava la suposada mossegada, no li
pagaven les obres de reparació.
El fiscal li demana un any i mig
de presó. Salguero va afirmar
que va anar a la Fiscalia a denunciar els fets quan el llavors
president, Pasqual Maragall, va
parlar del 3%. El judici continuarà avui.

❘ lleida ❘ E l depa r t a ment
d’Agricultura de la Generalitat ha convocat la quarta
edició del premi Ruralapps,
que premia les aplicacions
dedicades a la ciutadania i
als professionals del sector
agrícola, alimentari i rural.

carreteres reclamació
acn

S’ha perdut un gos
Yorkshire al camí de
Montcada, partida Bova.
Necessita
medicació.
Porta
xip.

Es gratificarà a qui el porti.

Constante Aranda, del Jussà, i Carles Isús, del Sobirà.

El Jussà i el Sobirà reclamen que
s’executi l’accés per Comiols
❘ lleida ❘ Els presidents dels consells del Jussà, Constante Aranda, i del Sobirà, Carles Isús, reclamen millores per a la carretera de Comiols, principal via
d’entrada als Pallars. Demanen
l’execució del projecte ja existent que preveu la construcció

de cinc túnels i cinc viaductes.
Amb aquestes infraestructures
es guanyarien deu minuts de
temps, seguretat i comoditat.
Van explicar que hi ha un projecte (de cent milions) que es pot
executar de forma immediata i
sol·liciten una partida.

