
SEGRE 
Oissabte. 11 de gene~ deiZOZO 11 

COM ¡\ D ¡QUES 8 TSJC ratifica la seua decisió de Aran habilita aquest any la via ciclista 
~ jutjar l'alcalde d'Agramunt per 1'1-0. que arribara fins a Fran~a. 

www.segre.com/comarqu~ P· 13 1 p. 16 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

ENSENVAMENT INICIATIVES 

Reprenen l'esquí escolar al pagar el Govern el 
deute amb els Consells Esportius del Pirineu 
Acorden avanc;:ar la totalitat de les subvencions peral programa en lloc del 80% actual 11 Les sortides 
es reprendran dilluns i reprogramaran les que es van cancel·lar amb la paralització temporal 
X. RODRIGUEZ 
1 LLEIDA 1 Els Consells Esportius 
del Pirineu lleidntñ reprendran 
dilluns l'esquí escola r dcsprés 
queahirla Generalitat fes e(ec
tiu el pagament deis ajuts pen
dents pera aquest programa que 
corresponen a les sortides del 
2018. Mentrestant, les sessions 
que s'hnvien cnnccHat ambla 
paralització temporal pcls im
pagnments de la Generalitat es 
reprogramara11. El Consell Ca
t:~lo de I'Esport v:~ formnlitzar 
el pagamenl de les subvencions, 
una cosa que ha vi a anuncia! que 
(aria, com n molt tard, el24 de 
gener (vegcu SEGRE d'nhir). 

LESCLAUS 

Subvencions 
1 La Generalitat paga d'entrada 
als Cons!'lls Esportlus el80% d!' 
les subvencions pera I'Esport 
Blanc Escolar i altres lniclatives. 
El20% restan! !'abonen després 
de presentar les factures i les 
justificacions. 

lmpagamenb 
1 El Govern devia el 20 per cent 
de les subvenclons correspo
nents a les sor lides del 2018 1 
2019. Davant d'aquesta sltua
ció, aquests van paralitzar tem
poralment les sessions d'esquf 
escolar. 

Reaccions 
1 El Consell Catal~ de I'Esport 
va fer efectiu ahlr el pagament 
deis ajuts pendents del 2018 i 
els Consells Esportlus repren
dran dllluns !'esquí curricular. 

Aquestes subvencions im
pliquen 26 deis 47 Consells 
Esportius cata lnns, jn que a 
banda del Esport Blanc Esco
lar també s'inclouen uns altres 
dos programes. Aquests organs 
rebrnn 425.962 euros, deis quals 
113.939 corresponen alsde I'Ait 
UrgcU, Alta Ribagor~a. Jussñ, 
Sobiril, Cerdanyn, Bergucdñ i 
Ripolles, que són cls que tenien 
pagnments pendeots de !'esquí 
(Aran i Solsones ja van cobrar la 
se u a par! de les subvencions). El 
secretari general de I'Esport de 
la Generalitat, Ger·ard Figueras, 
va avan~ar que els pagaments 
pcndents del 2019 s'abonaran 
en les properes setrna ncs, "a 
mesura que es prescntin les 
jus tificacions corresponents 
i que aquestes se certifiquin 
correctamcnt". 

lmatge d'arxlu d'una seuló d 'esqul es.olar a l'estadó de Port del Comte, al Solsones. Planterd'esquiadors 

Així mllteix, el president de 
I'Agrupació Territorial de Con
sells Esportius de Llcida, Joan 
Ubacb, es va reunir amb el di-

QUANTITATS 

Alt Urgell, Ribagor~a, Jussa, 
Sobira, Cerdanya, Ripolles i 
Bergueda rebran 113.939 
euros d'ajuts pendents 

rector de l Consell Catala de 
I'Esport, Antoni Reig. Ubach 
va assegurar que van acordm· 
que els ajuts pera I'Esport Blanc 
Escolar s'nvnnl¡amn al 100% en 
lloc del 80% actual (l'altrc 20% 

INFRAESTRUCTURES ACTUACIONS 

La Seu inicia la millora 
de l'accés a Castelldutat 
1 LA SEU D'URGELL 1 L'a¡untnment 
de la Seu d'Urgell miciari'l di· 
marts que ve les obres de millo
ra de ca mí de Sant lsidre, únic 
acc6s rodnt i pcr als viana11ts 
a Castellciutal des de la carre
tera N-260. L'objcctiu deis lre
balts, que dura a termc I'UTE 
de Construccions del Pi.rineu 
2001 i Ponte Tri lla, és refo~ar 
la segu.retat de In vía, com ja va 
nvnn~ar SEGRE. Amb aquestes 
obres es conslnrirll una vorera i 
el camí s'eixamplara. D'aques-

ta manera, passaril de mesurar 
entre 3,7 i 4,8 metres d'ample 
a fer entre 4 ,4 i 6,8 metres. J>er 
informareis ve'ins, el consisto
ri penjari\ a toles les entradcs 
deis habitatges i garatges deis 
edificis de Castellciutat cartells 
explicatius. Aqucsls informaran 
sobre e l tall del camí de Sant 
lsidre i els ve"ins podran accedir 
a la població des de I'N-260 pel 
carrcr Jac.int Verdaguer, on s'in
vertirll el sentit de la circulació 
deis vehicles. 

s'abona a posreriori, després 
de presentar les factures i les 
justificacions). També es va pac
tar crear un organ per informar· 
sobre les subvenci-ons del2020. 
Ubach va apuntar que en la reu
nió van acordar revisar l'import 
assignnt nls Consells Esportius 
por a aqtrestes sessions d'esquf 
pera alumnos de tercer i quart 
de Primaria de col-legis públics 
i concertats del Pirincu. 

En aquest sentit, Figueras va 
apuntar que aquests organismos 
ten en estructures economiques 

"(riigils". Pcr aixo, va apuntar 
la possibilitat que " la carrega 
financera" de I'Esport Blanc 
Escolar In porlin In Fcdcrnci6 
Catalana d'Esports d'Hivcrn, 
els consells comarcals, les dipu
tacions o la Generalitat, encara 
que "sense perjudicar cls Con· 
sells Esportius". 

Aquest any, un total de 2.688 
cstudiants de seixanta escotes 
del Pirineu cata la participaran 
en el programa d'esquí cu.rri
cular, que va comenl¡ar el curs 
2013-2014. 

SOSTENIBIUTAT RECICLATGE 

1 L'Esport Blanc Escolar consta 
de 8 sessions d'esqui nordic, al
pi i snowboard pera nens 1 ne
nes de tercer l quatre de Prlmá
ria. Alxo ajuda a crear una nova 
generació d'esquiadors. 

ECP demana explicacions 
1 El grup de Catalunya en Co
mú-Podem al Parlament ha 
demanat expllcaclons a la Ge
neralltat 111 pregunta si té al
guna mena d'actuació prevista 
per solucionar els retards en els 
pagaments. 

La Segarra implementa la recollida 
selectiva als mercats setmanals 
SEGRE TARREGA 
1 CERVERA 1 El consell comarcal 
de la Segarra ha implementa! 
aqt1esta setmana la recollída 
selectiva de rcsidus als dife
rents mercats setmanals que 
se celebren a la comarca ins
taHant a prop de les para des 
contcnidors portiltils d'orgi\
nica, plilstic i paper. L'objec
tiud'aqucstanova iniciativa és 
aconscguir un índcx més gran 
del reciclatge i fomentar la ne
teja de la vi a pública, especia 1-

meot deis carrcrs i les pinces en 
les quals tene11 Uoc els mercats, 
tradicionalment al centre clels 
municipis. 

Una altra preocupació deis 
ajuntamcnts de Lleida amb re
ferencia als mercats sctmaoals 
és l'ús de les bosscs de plils
tic. L'objectiu és eliminar-les 
i substituir-les per bosses reu
tilitzables o bosses biodegra
dables, entre altres opcions 
més sostenibles. Aquest vn ser 
pr·ecisament un dels temes que 

voten tractar de forma conjun
ta els alcnldes de les capitols 
de comarca del pla de Lleida 
i que es va ex posar· en la pri
mera reunió que van mantcnir 
a la capital del Segria el16 de 
desembre passal. Val a recor
dar que els alcaldes de Lleida, 
Balagucr, Torrega, Mollcrussa, 
Cervera i les Borges es van ci
tar n tornar a reunir-se en sis 
mcsos, de manera que duran! 
aqtresl 2020 rodrien prendre 
una solució a respecte. 
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INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

lmatge del Boelng 747· 400 que va aterrar ahlr al mlgdla a l'aeroport d'Aigualre. 

Alguaire ja rep gegants de l'aviació 
amb el seu primer Boeing 747 
Per a manteniment, tot i que no es descarta que acabi sent desballestat 11 

L'aeroport rep permisos de Foment i Aesa per poder rebre aquests avions 

X.R. 
¡ALGUAIRE 1 L'aerorort d'Aiguaire 
va rcbre ah ir a migdia el scu 
primer gegant de l'aviaci6. Es 
tracia d'un Boeing 747-400 de 
l'aerolínia espanyola Wamos 
A ir, de 71 metres de llarg i amb 
capacita! pera un milxim de524 
passatgers. Po es av ions comcr
cinls hi hn més gr:ms que el que 
va arribar ahir a Alguaire a 
les 15.40 hores, procedent de 
Madrid. 

A Llcida es dura a tcrmc el 
manleniment, encara que "a la 
llarga és possible que el propi· 
ctari decideixi desballcstar-lo", 

MUNICIPIS SERVEIS 

segons va explicar el director 
de l'aeroport, Antoni Serra. Per 
rebre avions de les series Bocing 
747-400 i Airbus 340, l'aeroport 
compta amb permisos del mi
n isteri de Foment i de )'Agen
cia Estatal de Segurctat Aeria 
(Aesa). En aquest sentit, la pis
ta d'Alguaire, de 2.500 melres 
de llar¡¡ i 61 d'ample, permet 
que a lerrin avions més grans 
que els inicialment previstos 
al construir l'aeroport, modcls 
" m itjnns" com ara els Airbus 
320 i els Boeíng 737, amb una 
capacita! inferior als dos-cents 
passatgcrs i molt utilitzats per 

Nou carregador de vehicles 
electrics a Barruera 
1 LlEIDAt Barruera ha estrena! un 
nou punt de corrcgn pcr a vchí· 
eles electrics, que ha instal·lnt 
Endesa en col·laboració amb 
l'ajuntamcnt de la Val) de Boí. 
El carregador es troba davant 
de l consistori i permct sub mi
nistrar energía a dos cotxes al· 
hora. Compta nmb un connector 
de cilrrega rapida (50kW) i un 
altre de semirapida (22kW), la 
qual cosa pcrmct carregar la 
b:~teria deis vehicles pera 100 
quilomclres d'autonomia en uns 

20 i45 minuts, respectivamenl. 
S'ha d'assenyalar que es tracto 
de carregadors u niversals i po
den ser ut ilitzats per qurolsevol 
cotxe. 

Pera la companyia elcctríca, 
ajuntamenl, veYns i turisles Bar
ruera és una zona estratcgica 
perque es troba molt proxima 
al Pare Nacional d'Aigüestor· 
tes. Aquest punt de carrega se 
suma al que Endesn va instaHnr 
al Pon! deSuert, també a ]'Alta 
Ribagorc;a. 

les aerollnies regionals, com a 
''mitjans". 

Amb )'arribada d'aqucstjum
bo, sobrenom amb el qua! es 
coneix aquesta serie deis Bo
cing, ja són deu els avions que 
es troben cstncionnts o l'acro
port, tanl a la plataforma com 

REPARACIONS 

t:aeroport ja compta amb 
deu aeronaus aparcades en 
les quals es duen a terme 
tasques de repara ció 

a la pista d'Aeronpark. Entre 
aqucsts avions es !roben diver
sos.Boing 737 MAX de les oom
panyies lcclandair i Norwegian. 
A Alguaire també es troba un 
altrc avió de l'aerolinin portu
guesa TAP Aír, que estñ sent 
desballestat. 

Val a recordar que la traos
formació de l'acroport en una 
plataforma industrial ha com· 
porlat l'arribada de noves act i
vilats com ara l'escola de pilots 
lituana BAA Training, que ha 
provoca! que s' hagin dispara! 
les opcracions d'enlairamcnt i 
atermtgc. 

DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONOMICA 

Propasen mesures per 
facilitar la innovació 
1 LlEIDA 1 El vicepresidenl del 
Patronal de Promoció Eco
nomica de la Diputaci6, Car
Ies Giberl, es vro reunir ah ir 
amb el president de la Cambrn 
de Comerc;, Jaume Saltó, per 
parlar de la situaci6 en que es 
troba )'economía lleidntana i 
poder estnblir d'aquesta m a· 
nera objectíus que impulsin la 
província en els propers deu 
anys. A la reunió vru1 coinci· 
dir en la necessilal de crear 
unmodel de govemanc;a que 

faciliti la innovaci6 secloriol i 
tcrritoritll. Aqucst ha d'tnclou
re espais de treba ll conjunt de 
l'administraci6, les empreses, 
el sector de la investigaciótel 
teixit associatiu. 

A la reunió també van liS· 

sist ir el secretnri general de 
la Cnmbrro de Comer~, Josep 
Ramon París, la gerent de I'As
sociació Leader de Ponenl, Te
resa Botargues, i el director 
del Patronal de PromocióEco
nomica, Ramon Boixadera. 

SEGAE 1 
Dissobto, 11 de gener del 2020 

EQUIPAMENTS 

Calvet inaugura 
awi a Tremp el 
museu geologic 
1 TREMPI El conscllcr de Ter· 
ritori, Damia Calvet, inau
gurara nvui el Pirineus Ge
ological Museum de Tremp. 
Es lracta d'un museu a !'aire 
ll iure sobr·e les ciencies de 
la Terrn i consta d'un jardí 
de roques, I'Avinguda deis 
Temps Geologics (on el pavi
ment m ostra la cronología de 
J'evolució del planeta), i una 
torre d'acer i roques. És un 
projecte que s'emmarca dtns 
de la ccrtiíicació de Geopnrc 
de lo Unesco de la Concn de 
Tremp i el Montsec, que en
globa 19 muníci.pis del Pa
llars Jussa, Sobira, Noguera 
i Alt Urgell i su posa una su· 
perfície de 2 .000 quilometres 
quadrats. 

TECNOLOGlA 

El Govem i I'ACM 
desplegaran 
la xarxa de SG 
ILLEIDAI El president de I'Asso
ciació Cal:~ lana de Municipis 
(ACM), Lluís Soler, es va re
unir dijous amb el conseller· 
de Polítiques Digitnls, Jordi 
Puigncr6, per plan tejar me· 
sures en l'accés a les noves 
tecnologics. L'ACM i el Go
vern van acordar coJ.Iaborar 
en el desplegament de la xar
xa de telefonía mobii5G com 
a motor d'innovació, oporlu· 
nitats i mil lora de la qua lita! 
de v ida. A la reunió es va 
parlar· del desplcgamenl de 
fibra optico que impulsen In 
Genera lita! i les diputacions. 
Aquesta lccnologia arribara 
enguany a lotes les capitals 
de comarca. 

MEDI AMBIENT 

Exposidó sobre 
l'impade deis 
plastics 
1 TARREGA 1 El consell comarcal 
de I'Urgell acolliril a partir 
de dilluns una exposicí6 gra
tuita que té coma objectiu 
scnsibilitza r sobre )'impacte 
ambiental deis plastics, so· 
bretot a l mur, i per intentar 
rcdurr l'ús d'aquest material 

La mostra vol presentar 
als ve"ins de I'Urgellla pro
blematica generada al medi 
ambient pcl seu ús genera· 
litzal i s'eslructura a través 
de sis plafons diferents. L'ex
posició, que porto per nom 
Mrmys plastics, més vida!, 
es podra veure a )'entrada 
de In seu de la corpornció 
comarcal fins divendres día 
23 de gener. 
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