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Esport Base

El Força Lleida cau a Càceres 88-70,
en una horrible primera meitat

Número 14.099 · Any XL

1,50 €

Totes les categories de
l’esport base i escolar de
les comarques de Lleida

www.segre.com

Acusa la Paeria de deixar
de posar mig milió de
multes durant cinc anys
Radars ||
L’exconcessionària du
l’ajuntament al jutge
i vol 9 euros per cada
infracció no tramitada

Mandat del PSC || No
sancionava fins als
65 km/h, quan la llei
prohibeix circular a
més de 50 a la ciutat

L’exconcessionària dels radars,
l’UTE Sice-Arnó, xifra en mig
milió les multes de radars i dels
semàfors amb càmera que la
Paeria va deixar de tramitar
durant la vigència del contracte, entre l’abril del 2014 i el fe-

coronavirus

Una altra setmana
de confinament
comarcal per
desescalar a
partir del 26
L’hostaleria es
mostra decebuda

brer del 2019 (durant el govern
socialista). La majoria corresponen a vehicles que anaven a
entre 55 i 64 quilòmetres per
hora, ja que l’ajuntament només va validar les denúncies
a partir de 65 km/h.

L’actual confinament comarcal
es mantindrà fins al dilluns dia
26, quan està previst que s’iniciï la desescalada, sempre que
segueixi la millora dels índexs
Covid. L’hostaleria es mostra
decebuda.

lleida ❘ 10

és notícia ❘ 3-5
repsol media

magdalena altisent

Marc torna a l’arena

El campió de Cervera corre a Portugal 265 dies
després i és sisè en els entrenaments lliures
esports ❘ 29

El tren ja arriba a la Pobla

Un mes després de descarrilar entre Santa Linya i Àger, reprèn el trajecte
fins al Pallars amb més seguretat per evitar despreniments
comarques ❘ 14

Pardinyes tindrà
la seua residència
vora l’alberg social

Borràs diu que hi ha
temps per pactar
un govern estable

La Paeria va explicar
ahir el projecte als veïns

Primera pedra de l’arxiu
de les Garrigues

lleida ❘ 11

comarques ❘ 15
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Trenta activitats en el marc de
la Fira Q virtual de Balaguer.
p.

www.segre.com/comarques
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La ruta ciclista que enllaçarà Aran i
França estarà llesta d’aquí a un any.
p.
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medi ambient dejeccions ramaderes

Indignació en els municipis on limiten
granges per evitar contaminació de l’aigua

Àger, Artesa de Segre, Os, Vilanova de Meià, Bellver i Castell de Mur creuen que afavoreix la despoblació
rural || Reclamen alternatives i alguns temptegen la possibilitat d’instal·lar plantes per tractar purins
r.r. / e. farnell / c. sans

❘ lleida ❘ La declaració de zona
vulnerable, que limita la construcció i ampliació de granges
(vegeu SEGRE de dijous), ha
provocat indignació en els sis
municipis afectats a Lleida. Els
ajuntaments d’Àger, Artesa de
Segre, Os de Balaguer, Vilanova de Meià, Bellver de Cerdanya i Castell de Mur qüestionen
aquesta decisió de la Generalitat, que busca evitar la contaminació de les aigües subterrànies
pels nitrats de les dejeccions ramaderes i evitar sancions milionàries de la UE. Els alcaldes
consideren que aquesta mesura
afavoreix la despoblació de municipis rurals.
L’alcaldessa d’Àger, Mireia
Burgués, i l’alcalde d’Artesa de
Segre, Domènec Sabanés, van

evitar sancions

La Generalitat pretén evitar
sancions milionàries
de la UE per incomplir
la directiva sobre aigües
assenyalar que la gran majoria d’agricultors dels seus municipis necessiten tenir també
granges per complementar els
seus ingressos. Van reclamar
que les restriccions vagin acompanyades d’alternatives per als
afectats. “Cal evitar la contaminació, però també facilitar
que els joves es quedin”, va dir
Burgués. “Que ens diguin de
què viurem”, va lamentar Sa-

les claus
segre tàrrega

130 municipis a Lleida
z La nova ampliació de les zones
vulnerables de Catalunya eleva a
130 els municipis lleidatans inclosos en aquesta llista. Fins ara tots
estaven a les comarques del pla,
però l’ordre del departament de
Territori aprovada aquesta setmana inclou per primera vegada municipis del Pirineu: Castell de Mur i
Bellver de Cerdanya.

Municipis sencers
z Els primers mapes de zones vulnerables podien incloure només
una part de municipis, un criteri
que ara no s’aplica: la declaració els afecta en la seua totalitat.
Aquest fet ha provocat queixes
dels municipis més extensos, com
Artesa de Segre, Castell de Mur i
Bellver de Cerdanya. Els ajuntaments consideren que els seus
grans termes municipals acullen
situacions molt diferents i consideren injust i perjudicial aplicar
les mateixes restriccions a tot el
territori.

banés. La declaració de zona
vulnerabe implica reduir les dejeccions que es poden aplicar
com a fertilitzant en cultius (no
les prohibeix, com va apuntar
per error aquest diari). Això
obligarà les granges a disposar
de més terra on abocar-los, tractar-los en plantes o, en última
instància, reduir la cabanya.
Àger i Artesa han temptejat la
possibilitat d’instal·lar plantes

administracions pressupostos

Aplicació de purins en una finca agrícola.

Pressió de la UE

Terminis

z La Comissió Europea ha exigit
els últims anys mesures per frenar la contaminació d’aqüífers i
va veure escassa l’ampliació de
zones vulnerables del 2015.

z L’ordre entra en vigor al maig i
els ramaders tindran un any per
adaptar els seus plans de dejeccions a les normes per a les zones
vulnerables, més restrictives.

de tractament. L’alcalde de Vilanova de Meià, Xavier Terré,
va explicar que el pròxim ple
debatrà sobre la declaració de
zona vulnerable, encara que
“poc hi podrem fer”. A Os, el
nucli de Gerb era ja zona vulnerable i ara ho és tot el municipi.
L’alcaldessa, Estefanía Rufach,
va valorar que “tot són traves
als municipis rurals, i aquest és
un altre factor que ajuda a la

despoblació”. A Bellver, l’edil
d’Agricultura, Laia Serra, va
qualificar d’“injusta” la decisió
de la Generalitat i la va acusar
de “martiritzar” el sector agrari
local “fent-los complir els mateixos requisits que Osona, ple
de granges”. L’alcalde de Castell
de Mur, Josep Maria Mullol, va
qüestionar els estudis del Govern sobre l’aigua al municipi i
va avançar que protestarà.

Unió de Pagesos
valora que la
decisió “no té
base tècnica”
n El sindicat Unió de Pagesos (UP) valora que
l’ampliació de les zones
vulnerables “no té base
tècnica” al considerar que
els estudis sobre la presència de nitrats a les aigües
subterrànies en què es va
basar la Generalitat són
en molts casos incorrectes. El responsable del sector porcí d’UP, Rossend
Saltiveri, va citar com a
exemple mesuraments
en cursos aigües avall de
pobles sense depuradores
d’aigües residuals. Això
donaria com a resultat
nitrats a l’aigua que no
procedeixen de la ramaderia “però són els ramaders a qui s’apliquen totes
les mesures”. En aquest
sentit, va insistir en la
necessitat de completar
el desplegament d’instal·lacions de depuració.
Així mateix, va apuntar
que han pres mostres que
el sindicat considera escasses per decidir sobre
territoris molt extensos,
una crítica que van formular també els ajuntaments
d’Artesa de Segre, Bellver
de Cerdanya i Castell de
Mur (vegeu les claus).

ensenyament equipaments

El pressupost per a l’Alt
Urgell, de 10,4 milions

Gimenells licita obres per dotar l’escola
d’un nou menjador i una cuina

c. sans

❘ gimenells i pla de la font ❘ L’ajuntament de Gimenells i Pla de la
Font ha licitat obres a l’escola
Sant Isidre-ZER Ponent per
instal·lar en una aula que ara
està infrautilitzada el servei de
menjador i cuina.
Les dependències on es troben ara s’han quedat petites.
El col·legi té més de quaranta
alumnes i la falta d’espai obliga a organitzar torns per dinar, una situació que amb la
pandèmia s’ha fet insosteni-

❘ La seu d’urgell ❘ El consell comarcal de l’Alt Urgell va aprovar
el pressupost per a aquest any,
que ascendeix a 10,4 milions
d’euros. Aquesta xifra suposa
un increment de gairebé 1,3 milions, un 25% més respecte al
passat exercici. La proposta de
pressupost va rebre els 15 vots
a favor de l’equip de govern de
Junts i ERC, davant dels 4 vots
en contra del grup de Compromís X Pirineu, a l’oposició. El

capítol d’inversions ascendeix
a 3,7 milions, un 36% del nou
pressupost i un 43% més que en
en el del 2020.
Entre les principals actuacions previstes, destaquen la
partida d’1,6 milions per a la
renovació d’enllumenats públics; millores a la depuradora
de Montferrer, amb una dotació
de 700.000 euros; l’ampliació
de l’edifici de la institució i actuacions del projecte Camina
Pirineus amb 734.000 euros.

ble. L’alcalde, Iván Alcolea, va
explicar que aquesta actuació
respon a una antiga reivindicació de l’Associació de Mares
i Pares (Ampa) del col·legi, que
fa mesos que reclama aquesta
reforma.
Segons l’alcalde, les obres no
s’han pogut fer abans, ja que
esperaven que la conselleria
d’Educació donés el vistiplau
al projecte.
L’autorització ha arribat després que el consistori hagi ad-

quirit el compromís de pagar la
reforma, una intervenció que
costarà uns 40.000 euros i que
es pagaran amb el romanent
municipal.
Segons assenyala Alcolea,
l’espai en el qual ara s’ubica
l’actual menjador acollirà una
nova aula per als alumnes.
A banda del nou menjador,
les dependències disposaran
d’un espai de cuina on poder distribuir els menús del
càtering.
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Restableixen els trens entre Balaguer i
la Pobla amb més seguretat per allaus
Un mes després de descarrilar un comboi estrenen sensors per detectar despreniments
magdalena altisent

E. Farnell

❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Ge·
neralitat (FGC) va restablir
ahir els trens entre Balaguer i
la Pobla de Segur, un mes des·
prés que la caiguda de roques
sobre la via entre Santa Linya i
Àger fes descarrilar un comboi
el passat 12 de març. Des d’ales·
hores, aquest trajecte s’havia
cobert amb autocars mentre es
reparaven la via i el vehicle da·
nyat i s’estabilitzava el pendent
afectat per l’allau. Ara els trens
tornen a circular després d’ha·
ver reforçat la seguretat amb
dispositius per alertar davant
de futurs despreniments.
FGC ha dotat de sensors les
malles antiallaus de set pen·
dents al costat de les vies entre
Balaguer i la Pobla, i els instal·
larà en dos més abans de finalit·
zar aquest mes. Si detecten pes
addicional com a conseqüència
de la caiguda de roques, eme·
tran senyals que advertiran del
perill els maquinistes, o fins i tot
provocarà la parada automàtica
dels trens. Així mateix, s’han
instal·lat noves malles metàl·li·

Àger instal·la el primer
fanal solar a la Règola
❘ Àger ❘ L’ajuntament d’Àger ha
instal·lat al nucli de la Règola
el primer fanal del municipi
alimentat amb energia solar.
El consistori estudiarà instal·
lar-ne més.

Aragonès es reuneix
amb els ecologistes
❘ lleida ❘ El vicepresident de la
Generalitat, Pere Aragonès,
es va reunir ahir amb entitats
ecologistes, entre les quals
Ipcena, per abordar la im·
plantació de renovables. En
la trobada li van demanar
recuperar la conselleria de
Medi Ambient.

ERC reclama recuperar
béns del Canal d’Urgell
❘ Mollerussa ❘ ERC insta l’Estat
a través d’una moció a cre·
ar, en tres mesos, un fons de
vuit milions d’euros per a la
recuperació patrimonial del
canal d’Urgell.

Els dos combois de la línia van coincidir ahir a l’estació de Balaguer.

ques en el pendent afectat pel
despreniment, tant per substi·
tuir les que van cedir pel pes
de les roques com altres en una
altura superior. També s’han
instal·lat en altres punts del
recorregut.

El tren descarrilat es va tras·
lladar a Lleida i el procés per
reparar-lo i provar-lo s’ha pro·
longat diverses setmanes. En
canvi, la via va quedar lliure i
es va poder obrir el passat dia
3 d’abril. Això va permetre ini·

ciar en la data prevista el pri·
mer dels trajectes turístics del
Tren dels Llacs entre Lleida i la
Pobla. Tanmateix, els següents
es van suspendre una setmana
després, a l’entrar en vigor el
confinament comarcal.

El corder, protagonista
en els Tastets de Tremp
❘ tremp ❘ Tremp ha organitzat
per als dies 8 i 9 de maig els
Tastets de Fira, en què la carn
de corder serà protagonista
juntament amb el comerç.

