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COMADQ jUES Decomissen 10 quilos d'heroïna a la Tremp instal·la quatre càmeres 
~ macroredada de Lleida i Balaguer. en dos punts de la localitat. 
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MUNiCIPIS AIGÜES 

La municipalització de l'aigua a 
Tremp i Bellpuig acaba al jutge 
Sorea recorre acords de ple en ajuntaments catalans per delegar l'aigua a una 
empresa pública li Els consis o s afectats convoquen demà una protesta 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La companyia Agbar 
manté a través de Sorea un pols 
contra el Consorci per la Gestió 
Integral d'Aigües de Catalunya, 
una entitat de caràcter públic a 
la qual estan adherits diversos 
ajuntaments de Catalunya que 
han volgut municipalitzar el 
proveïment d'aigua, entre els 
quals els de Bellpuig i Tremp. 
La companyia d'aigües va con
firmar que hi ha un contenciós 
interposat contra el consorci 
(Congiac), a qual acusa de pre
tendre oferir un servei manco
munat d'aigua als ajuntaments 
associats sense que ho sigui i 
d'aparentar que la gestió de l'ai
gua es municipalitza a través 
d'aquest consorci quan, afirma 
la companyia, s'encarrega a una 
empresa i hauria de seguir un 
procediment de concurs públic. 
El consorci d'aigües al qual es
tan adherits Bellpuig i Tremp 
gestiona el servei a través de Gi
acsa (Gestió Integral d'Aigües 
de Catalunya), que es defineix 
com una empresa pública i un 
ens de gestió directa de Congi
ac. Els alcaldes defensen aquest 
sistema (Congiac-Giacsa) com a 
fórmula per mantenir una ges
tió pública de l'aigua i denun
cien un atac judicial per part de 
la companyia. 

En el cas de Tremp, el ser
vei d'aigua ja era municipal i 
l'ajuntament el va delegar al 
consorci amb intenció de man
tenir-lo en mans públiques al 
considerar-lo un ens propi. En 
el cas de Bellpuig, el consistori 
va aprovar el 2017 recuperar 

FIRES AUTOMOBILISME 

LES CLAUS 

Els dipòsits de l'aigua de Bellpuig. 

LLEIDA 

Bellpuig i Tremp són 
els únics ajuntaments 
de Lleida adherits al 
consorci ara recorregut 

la gestió de l'aigua. L'alcalde 
d'aquesta localitat, Jordi Esti
arte, va explicar que "ens han 
denunciat perquè les grans em
preses privades amb interessos 
en el sector de l'aigua conside
ren que la gestió municipal de 
l'aigua partint d'empreses de 
participació pública, com Gi
acsa, s'ha fet sense concurrèn-

cia partint de concurs de lici
tació". Com Tremp, Bellpuig 
s'ha integrat a l'Associació de 
Municipis i Entitats per l'Aigua 
Pública (AMAP), que demà ha 
convocat un acte a Terrassa de 
protesta contra "una estratè
gia de judicialització contra la 
remunicipalització i la gestió 
pública de l'aigua". "La inte
gració a l'AMAP comporta un 
canvi de la norma de gestió de 
l'aigua potable en els municipis 
que opten per passar a prestar 
aquest servei de forma directa 
mitjançant una societat anò
nima de capital íntegrament 
públic i de la qual són socis els 
diferents municipis", va dir. 

EQUIPAMENTS GESTIÓ 

Sistema Congiac-Giacsa 
I Uns 40 ajuntaments, entre els 
quals Bellpuig i Tremp, haurien 
optat per un consorci públic per 
encarregar a una empresa públi
ca la gestió de l'aigua. 

AMAP 
I ts l'Associació de Municipis 1 

Entitats per l'Aigua Pública, que 
denuncia una campanya de ju
dicialització de les remunicipa
litzacions de l'aigua. 

Sentències 
I El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha donat la raó a 
Sorea en dos contenciosos con
tra ajuntaments i ha anul·lat la 
delegació de la gestió de l'aigua 
a Giacsa. 

Dos sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata
lunya han donat la raó en els 
últims mesos a Sorea (Agbar) 
en sengles litigis contra els ajun
taments de Collbató i Olost i 
han anuHat els acords de ple 
d'assumir la gestió de l'aigua i 
encarregar-la a Giacsa, la qual 
cosa obre la porta a moltes al
tres sentències en aquest mateix 
sentit si s'interposen els litigis. 

Per a la companyia d'aigües, 
el Tribunal ha acceptat que Gi
acsa no té cap vÏ'I'lculació amb 
els ajuntaments ni és un mitjà 
propi, per la qual cosa no pot 
assimilar-se a una gestió mu
nicipal de l'aigua. 

SERVEIS 

Vigilants a 
l'accés a les set 
àrees protegides 
d'Aran 
I VIELHA I El Conselb Generau 
d'Aran instaHarà set casetes 
de fusta per al control d'ac
cés a les set àrees d'interès 
natural que regularà a par
tir del proper mes de juliol. 
Invertirà 45.000 euros en 
aquests equipaments en què 
hi haurà vigilants que regu
laran el pas als aparcaments 
de la zona de Varradòs, Va
larties, Bassa d'Arres, Bassa 
d'Oies, Bausen, Artiga de Lin 
iAiguamòg. 

El Conselli limitarà l'accés 
a aquests espais naturals per 
garantir-hi la seguretat i al
hora protegir-l<;>s. 

COMERÇ 

Campanya 
comercial amb 
botigues al 
carrer a la Seu 
I LA SEU I La Unió d~ Botiguers 
de la Seu d'Urgell (Ubsu) va 
organitzar ahir la iniciativa 
Els dissabtes, el comerç es
tà viu, per promocionar el 
comerç local els caps de set
mana. Els comerços del car
rer Major van muntar parada 
a l'exterior dels locals i van 
obrir de forma ininterrom
puda durant tot el dia. Tam
bé van preparar un espai de 
venda d'artesania local. 

L'objectiu era aportar una 
imatge de vitalitat i posar 
èmfasi en el fet que els dis
sabtes els comerços estan 
oberts. 

Tàrrega registra més de 
20 vendes de vehicles 

Concurs per gestionar l'escorxador de 
Balaguer, pendent des de fa sis anys 

REDACCIÓ 
I TÀRREGA I Els concessionaris par
ticipants en el vuitè Mercat del 
Vehicle d'Ocasió de Tàrrega ba
vien registrat ahir més d'una 
vintena de vendes i el certa
men segueix avui (de 10 a 20 
hores), per la qual cosa s'espera 
que aquesta xifra s'incrementi 
ja que la majoria van afirmar 
que havien fet contactes i que 
esperen tancar més vendes du
rant la jornada d'avui. El mercat 
de vehicles d'ocasió té lloc al 

Parc Esportiu de la capital de 
l'Urgell on 15 concessionaris 
ofereixen més de 350 vehicles 
de quilòmetre O, gerència i semi
nous amb preus que oscil·len en
tre els 2.500 i els 70.900 euros. 
Com a incentiu, l'organització 
del certamen sorteja un pre
mi de 2.500 euros en metàHic 
entre tots els compradors d'un 
vehicle. Tàrrega va recuperar 
el Mercat després de l'aturada 
obligada-de l'any passat per la 
pandèmia. 

E. FARNELL 
I BALAGUER I La Paeria de Bala
guer preveu treure a concurs 
la gestió de l'escorxador muni
cipal, en precari des del2015, 
quan van finalitzar les obres 
a l'equipament per complir 
totes les normes sanitàries. 
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
va explicar que en l'últim lus
tre la gestió ha estat en mans 
d'una cooperativa de treballa
dors i d'altres empreses de la 
Noguera i l'Alt Urgell, que el 

continuen gestionant. No obs
tant, va apuntar la necessitat 
de treure'n a concurs la gestió 
i va afegir que han sol·licitat 
"ajuda" al departament d'Agri
cultura per redactar les bases 
de la licitació. "És difícil redac
tar unes bases per gestionar un 
equipament local d'aquestes 
característiques mantenint el 
plus de qualitat que s'ofereix 
a les carnisseries i mantenir 
aquest valor afegit en la mane
ra de sacrificar el bestiar", va 

dir. Va recordar que entre els 
anys 2012 i 2015 es van inver
tir prop de 300.000 euros en 
obres de reforma que van per
metre mantenir el centre obert, 
amenaçat pel tancament a cau
sa de les males condicions per 
la falta de manteniment en les 
dos últimes dècades. Mensu
alment sacrifica més de 1.500 
caps de boví i 1.000 de porcí i 
dona servei a cinquanta clients 
de la Noguera, l'Alt Urgell, el 
Pallars i Osca. 
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SUCCESSOS I VESTIGACIÓ 

Confisquen 10 kg d'heroïna 
en la macrobatuda antidroga 
A més de 2 quilos de cocaïna, marihuana i 300.000 € en efectiu 

l li~ deL 6 detingu s a Bal g er 1 Lleida, a la preso 

REDACCIÓ/ACN 
!LLEIDA I L'ampli desplegament 
policial dut a terme dimarts 
passat a Lleida i Balaguer en 
una macrobatuda antidroga 
dels Mossos d'Esquadra i la 
Guàrdia Civil insinuava que 
es tractava d'una de les opera
cions més grans fetes a la pro
víncia. En la vintena d'escor
colls que es van portar a terme 
es van confiscar un total de 10 
quilos d'heroïna, així com dos 
quilos de cocaïna i també una 
plantació de marihuana, a més 
de 300.000 euros en efectiu. 
L'operació continua oberta, 
ja que no es descarten que es 
puguin fer nous escorcolls i de
tencions fruit de la investigació 
policial. De fet, aquestes noves 
intervencions es farien fora de 
les comarques lleidatanes i en 
altres comunitats autònomes. 

Els 16 detinguts en la macro
batuda de dimarts van passar 
a disposició judicial divendres 
davant del Jutjat d'Instrucció 
1 de Balaguer, també amb un 
ampli dispositiu policial. Una 
jornada maratoniana que va 
començar a les sis del matí i va 
acabar a la nit. 

El jutge va acordar l'ingrés a 
presó provisional comunicada 
i sense fiança per a 13 d'ells, 
mentre que per a uns altres 
3 va acordar la posada en lli
bertat amb mesures cautelars 
com la retirada del passaport 
i l'obligació de personar-se de 

EMERGÈNCIES INCENDIS 

Un dels detinguts, divendres als jutjats de Balaguer. 

NOUS ESCORCOLLS 

La investigació continua 
oberta i no es descarten 
més actuacions policials 
fora de Catalunya 

manera periòdica al jutjat. La 
causa està oberta per un delicte 
de tràfic de drogues i un altre 
de pertinença a grup criminal. 
Gran part de l'operatiu va tenir 
lloc a Balaguer, amb més d'una 
desena d'escorcolls en domi
cilis, magatzems i pàrquings. 
N'hi va haver als carrers Sant 
Pere Màrtir, Ramon Llull, Bell-

caire d'Urgell, Bernat Desclot, 
Pare Sanahuja i la plaça Pau 
Casals, entre altres. Els inves
tigadors van trobar una parti
da d'uns dos quilos de cocaïna 
oculta en un cotxe estacionat a 
l'interior d'un pàrquing subter
rani que hi ha entre els carrers 
Bernat Desclot i Sant Lluís de 
Balaguer, a sota d'un immoble 
a mig construir. 

A la ciutat de Lleida hi va ha
ver escorcolls a les avingudes 
de les Garrigues i Catalunya, 
i al carrer Borraire. 

Cal recordar que la inves
tigació es va iniciar fa un any, 
amb seguiments policials als 
diferents sospitosos. 

SEGRE 
Diumenge, 30 de maig del2021 

Un molí d'oli, rere l'abocament al riu Farfanya 
I CASTELLÓ DE FARFANYA I Els Agents Rurals, en coHaboració amb 
l'Agència Catalana de l'Aigua i els Mossos d'Esquadra, han 
localitzat l'origen de l'abocament al riu Farfanya, a Castelló 
de Farfanya, en un molí d'oli a Os de Balaguer. Les instaHa
cions ja s'han inspeccionat de manera conjunta i ara l'ACA 
determinarà les possibles responsabilitats i conseqüències 
dels fets. 

Rescaten sis excursionistes a la vall de Boí 
l LA VALL DE BOl I Els Bombers de la Generalitat van rescatar 
ahir sis excursionistes a la vall de Boí, després que un d'ells 
patís una indisposició a causa de les precipitacions. Un al
tre excursionista va ser assistit pels GRAE a Peramola al 
torçar-se un turmell. 

Ferits en col·lisions a la Pobla i Almacelles , 
lLA POBLA DE SEGUR I Un motorista va resultar ferit lleu ahir en 
una coHisió amb un vehicle a la Pobla de Segur. Així mateix, 
altres persones també van resultar ferides en una coHisió 
entre dos vehicles a la rambla Generalitat d'Almacelles. 

BOMBERS DE LA GENERALITAT 

Un foc calcina 1,5 hectàrees 
de vegetació agrícola a Soses L'incendi de Soses va afectar un camp de sembrat situat al camí d'Aitona. 

REDACCIÓ 
I SOSES I Els Bombers de la Ge
neralitat van treballar ahir en 
diversos incendis de vegetació 
a les comarques lleidatanes. A 
Soses, quatre dotacions van ex
tingir un foc que va calcinar una 
superfíce d'1,5 hectàrees de ve-

getació agrícola en un camp de 
sembrat, limitat per camps de 
cultiu i una nau, al camí d'Aito
na. En les tasques d'extinció van 
treballar quatre dotacions dels 
Bombers, ja que finalment no 
va ser necessària la intervenció 
de mitjans aeris. Així mateix, 

es va produir un altre foc de 
vegetació a Arbeca, a la zona 
de la Pleta, i un altre a Llarde
cans, als marges de la C-12, amb 
una superfície afectada de 500 
metres quadrats. De la mateixa 
manera, es va registrar un altre 
incendi de matolls a Belianes, 

al costat de la carretera L-201, 
· i a Ivars d'Urgell, a prop de la 

carretera LV-333. En aquest úl
tim hi va treballar una dotació 
dels Bombers i el foc va calcinar 
una superfície de 500 metres 
quadrats. 

A primera hora del matí es 

va registrar un altre incendi a 
la Sentiu de Sió, amb 200 me
tres quadrats d'afectació, així 
com a la partida de les Canals 
de Lleida ciutat, on el foc va cal
cinar 3.000 metres quadrats i 
alguns pneumàtics d'un magat
zemproper. 
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TREMP 
Aj untament. . . . . 973 65 00 OS 
CAP Urgències .............•. 973 65 28 28 
Hospital Comarcal del Pallars . 973 6S 22 SS 

MUNICIPIS SEGURETAT 

Creu Roja .. . ......... . ...... 973 65 1 O 00 
Servei d'ambulàncies. . ... . . . 904 1 O 81 08 
Farmàcies ... . . . .. Martínez .. 973 6S 00 32 
.................. Artigues .. 973 65 Ol 38 
Corre os .. . ............... .. .. 973 65 03 09 
Inem .... . ... .•...... . ....... 973 65 07 65 
Bombers . • . . . . . . . ........ 973 65 08 80 
Urgències Mossos .................... . 112 
Mossos d'Esquadra .•..•...•.. 973 65 88 00 

SORT 
Ajuntament . . . .. . .. ... .. .. . .. 973 62 00 1 O 
Creu Roja . ..•........•...... . 973 62 Ol 64 
Servei d'ambulàncies. ... . . . . 904 1 O 71 07 
Farmàcia .. .. T. Mallorqués .. 973 62 00 65 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat . . • . . . 973 62 08 04 
Correos . ... . .. . .. . ..... .. ... . 973 62 02 41 
Escola de Piragüisme . . . .. . . . 973 62 07 75 

Tremp instal·la quatre càmeres 
en dos punts del munidpi 
Per controlar el trànsit a la rambla i contra el vandalisme en una 
plaça li Posar-les en marxa, pendent de la conselleria d'Interior 

REDACCIÓ 
I TREMP I L'ajuntament de Tremp 
ha instaHat quat re càmeres en 
dos punts del municipi: la ram
bla Doctor Pearson i la plaça 
Capdevila. Segons van infor
mar des del consistori, aquests 
dispositius encara no estan en 
funcionament perquè estan 
pendents de formalitzar els 
tràmits per obtenir l'autoritza
ció de la conselleria d'Interior. 

A la rambla Doctor Pearson 
s'han desplegat dos càmeres 
per al control de trànsit. No
més registraran els accessos 
a aquesta via per als vianants 
en el punt de les pilones i la 
resta de la imatge es pixelarà 
per preservar la intimitat dels 
veïns. 

En el cas de la plaça Capde
vila, es tracta de dos cvàmeres 
de seguretat que busquen tenir 
un efecte dissuasiu en el van
dalisme i reforçar la cura de 
la plaça així com l'espai dels 
contenidors. 

Aquesta iniciativa s'ha po
gut dur a terme gràcies a una 
ajuda del departament d'Em
presa de la Generalitat. No 
obstant, van apuntar que no-

Una de les càmeres instal·lades a la rambla Doctor Pearson. 

més la Policia Local de la ca
pital del Pallars Jussà tindrà 
accés al visionament i tracta
ment de les imatges, així com 
altres cossos de seguretat que 
ho sol·licitin, només quan es
tigui justificat. 

Val a recordar que altres 
municipis com AJ.picat, les Por
tella, Alcarràs, Bovera, Me
nàrguens o Ivars de Noguera 
també han instal-lat càmeres 
per controlar els accessos i re
forçar la seguretat. 

Jutjat de Pau ... .. . . .... . .. . .. 973 62 00 64 
Bombers ...... .. ... . ..... . .. 973 62 00 80 
Mossos d'Esquadra . . .. . . . ... . 973 6S 88 85 
EL PONT DE SUERT 
Ajuntament . .. ... ... . .. . .. ... 973 69 00 05 
CAP ....•..• . .• . ...• . .. . .• . .• 973 69 11 59 
Creu Roja . .•.. •. .... . ...... . • 649 80 53 05 
Servei d'ambulàncies . .. . ... . 902 45 09 02 
Jutjat de Pau .. ... ...... .. .... 973 69 00 77 

Oficina turisme ....... .... .. . 973 69 06 40 

Farmàcia Aguilà Borràs . .. ... 973 69 Ol 08 

Corre os . ....... ... ...... .. ... 973 69 03 05 

C. de Recursos Pedagògics .. . . 973 69 03 43 

Serv. d'Extensió Agrària... . . . 973 69 00 40 

Societat de Pescadors . . . . . . . 973 69 05 15 

Bombers .. . ..... .. ... .. ... . . 973 69 00 80 

ESPAIS NATURALS FORMACIÓ 

Una de les sortides que s'ha dut a terme en el curs. 

El Parc Natural forma 
futurs guies turístics 
E. FARNELL 
1 LLAVORS[ I Vint persones par
ticipen en el curs de bon co
neixedor del Parc Natural de 
l'Alt Pirineu (antic curs de 
Guia-Intèrpret) i unes altres 
vint es van quedar en llista 
d'espera. L'objectiu del curs 
és formar personal especi
alitzat en el coneixement i 
la divulgació dels valors del 
Parc i està dirigit, principal
ment, a les persones que s'hi 
dediquen professionalment 
o volen fer-ho. 

Des de l'antic departament 
de Territori van explicar que 
al superar el número d'ins
crits (47) el total de les pla-

ces (20), es va dur a terme 
una selecció segons criteris 
de currículum i perspectives 
professionals. La formació 
s'allargarà fins al 8 de juny 
i inclou un apartat teòric i 
un altre de pràctiques, amb 
sortides a diferents zones del 
parc. 

Els alumnes adquireixen 
coneixements sobre la nor
mativa d'espais protegits, 
flora, fauna i eines per in
terpretar el llegat cultural i 
natural de la zona. L'acredi
tació de bon coneixedor del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu 
permet als participants fer de 
guies del parc. 

FAUNA PREVENCIÓ D'INCENDIS 

Mural a Vilaller • Vilaller ha estrenat un mural de l'artista 
Ana Iglesias sobre les falles a la zona de l'escola. A l'escor
xador se n'ha pintat un altre i l'alcaldessa, Maria José Erta, 
va explicar que preveuen un tercer a la plaça dels Carantos. 

SERVEIS SANEJAMENT 

Obres en depuradores del Jussà 
E.F. 
I TREMP I EI consell del Jussà 
invertirà 60.000 euros en la 
millora dels sistemes de sa
nejament d'a igües residuals 
de la comarca. S'actu arà a 
les instal-lacions d'Isona; la 
Pobla de Segur; la ~obleta 

de Bellveí; Salàs de Pallars; 
Senterada, i Xeralle. Està pre
vista la instaHació d'equips 
de telecontrol, de bombes de 
recirculació o cabalímetres, 
entre altres actuacions. Les 
obres estaran ·n estes en sis 
mesos. 

Rucs per netejar boscos i finques comunals al nucli d'Alendo 
I FARRERA I Al nucli d'Alendo, al 
municipi de Farrera, utilitzen 
rucs per netejar de vegetació 
els boscos i finques comunals 
i, així, prevenir incendis. Javi 
Rodríguez fa servir des de fa 

vuif anys tres rucs per desbros
sar d'herbes el perímetre im
mediat del nucli urbà, camins 
comunals i horts abandonats. 
Assegura que és una solució 
per prevenir incendis, ja que 

els ases van envoltant el po
ble i el deixen net. En aquest 
sentit, hi ha altres pobles, corn 
Olp i Surp, que també utilitzen 
animals per no tenir problemes 
d'incendis. 
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