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Balaguer reprendrà dimarts 
l’acompanyament a gent gran.
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Arties cedeix jardins a veïns al 
decidir-ho en una enquesta.

p. 13

Endesa renova la xarxa 
elèctrica de la Pobla

serveis infraestructures

❘ lA poBlA De segur ❘ Endesa ha fi-
nalitzat els treballs de reforma 
tecnològica de part de la xar-
xa elèctrica de baixa tensió del 
municipi de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà). L’objectiu és in-
crementar la seguretat de les 
infraestructures i, sobretot, mi-
llorar la qualitat i la continuïtat 
del servei als veïns, segons la 
companyia. L’actuació, que ha 
comptat amb un pressupost de 
gairebé 79.000 euros, ha con-
sistit en la substitució d’una lí-

nia aèria convencional de baixa 
tensió per un nou tram de ca-
ble trenat de 2.650 metres de 
longitud. A més, s’ha aprofitat 
la intervenció per renovar cin-
quanta-quatre suports de fusta 
de la línia elèctrica.

Els treballs formen part del 
pla de reemplaçament de xar-
xes de baixa tensió al Pirineu i 
tenen com a objectiu dotar-les 
dels últims avanços i millores 
tecnològiques per optimitzar 
el servei.

la propietat de l’aeroport de lleida,  
de Cimalsa a la conselleria de Territori

infraestructures aDMinistraciOns

r. r.
❘ lleIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire, 
del qual les instal·lacions són 
propietat des de l’any 2009 de 
l’empresa pública de la Gene-
ralitat Cimalsa, passaran més 
d’una dècada després a estar 
adscrites al departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

Aquest traspàs dins de la 
mateixa administració s’em-
marca en una sèrie d’actua-
cions per reduir el deute de 
Cimalsa, dedicada a impulsar 

infraestructures de mobilitat i 
logística. Així consta a l’acord 
de Govern que estableix el 
canvi de titularitat. Val a re-
cordar que la gestió del recinte 
aeroportuari es troba en mans 
d’una altra empresa pública de 
la Generalitat, Aeroports de 
Catalunya.

“En dificulta la gestió”
L’acord del Govern justifica 

que l’aeroport deixi d’estar ads-
crit a Cimalsa perquè aquesta 

“ja ha executat el projecte” per 
construir-lo. 

Així mateix, apunta que el 
fet que la propietat de les in-
fraestructures estigui en mans 
d’una empresa pública i la seua 
explotació en una altra “en di-
ficulta la gestió”. Per aquesta 
raó, el text planteja que el de-
partament de Vicepresidència 
i Economia atorgui una con-
cessió a Aeroports de Cata-
lunya sobre les instal·lacions 
d’Alguaire.

L’estació de Tàrrega, una de les que s’han quedat sense personal pel nou criteri de renfe.

segre TàrregA

m. codinaS / r. r. / agèncieS
❘ lleIDA ❘ L’únic diputat de Terol 
Existeix al Congrés, Tomás Gui-
tarte, ha pactat amb el PSOE 
paralitzar el tancament de fines-
tretes de Renfe a tot Espanya en 
el marc d’un acord per donar 
suport a la investidura de Pe-
dro Sánchez. El text, firmat per 
les dos parts, estableix que “el 
nou Govern ajornarà durant sis 
mesos, almenys, el tancament 
anunciat de la venda de bitllets 
i informació presencial en 142 
estacions de ferrocarril a l’Es-
panya Buidada”. Això inclou les 
que s’han clausurat aquesta ma-
teixa setmana a Tàrrega, Cer-
vera i Bell-lloc. El tancament ha 
generat queixes per part d’ajun-
taments, usuaris i sindicats, que 
ho consideren un nou deterio-
rament del servei.

Guitarte va remarcar que, en-
cara que el tancament de fines-
tretes només n’afecta quatre a 
Aragó, es tracta d’una mesura 
“injusta per a tothom”, per la 
qual cosa va exigir paralitzar-la 
a tot Espanya. L’estació de Cer-
vera, tancada dijous passat, va 
reobrir ahir sense personal i 
amb una màquina expenedo-
ra, igual que es podia veure un 
dia abans a la de Tàrrega, infor-
ma Segre Tàrrega. La de Llei-
da ciutat ha quedat com a única 
estació on hi continua havent 
persones a càrrec de l’atenció 
al públic a les línies de la costa 
i de Manresa.

Poc després d’anunciar-se 
l’acord entre Terol Existeix i el 
PSOE, fonts de Renfe van asse-
gurar que de moment no tenen 

Terol Existeix força Sánchez a deixar obertes 
les taquilles de Renfe per votar la investidura
Com a mínim sis mesos a totes les estacions afectades a Espanya, que inclou les de Cervera, Tàrrega i 
Bell-lloc || Renfe manté de moment el pla de substituir el personal per màquines de venda

MObilitat ferrOcarril

previst canviar el seu procedir 
actual: tancar les finestretes i 
substituir-les per màquines ex-
penedores en totes aquelles es-
tacions que registren menys de 

cent viatgers al dia. Així ho va 
decidir després que Adif, que 
tenia a càrrec la venda de bit-
llets fins a finals de l’any passat, 
deixés de prestar aquest servei. 

Val a assenyalar que Renfe ho 
va atribuir a una “decisió unila-
teral per part d’Adif”, una cosa 
que aquest nega. A l’espera de 
veure si es materialitza aquest 
acord entre socialistes i Terol 
Existeix després de la investidu-
ra, Renfe tenia previst instal·lar 
màquines d’autovenda a totes 
les estacions, incloent-hi les que 
fa anys que estan tancades.

Per la seua badna, els usua-
ris de tren hauran de recórrer a 
altres mètodes de compra, com 
internet, telèfon, agències de 
viatges, màquines d’autovenda, 
al mateix comboi i oficines de 
Correus (vegeu les claus).

142
estaciOns tancaDes

A causa del nou criteri de renfe 
al tenir menys de cent viatgers 
al dia.

6
MesOs De terMini

És el període de paralització del 
tancament de finestretes pactat 
entre psoe i Terol existeix.

dadeS

LeS cLauS

Un vot de pes
z per obtenir la investidura de 
sánchez, el psoe necessita con-
trarestar els ja anunciats vots 
en contra de pp, VoX, Cs, upN 
i el prC. Això representa obte-
nir suports en la resta de l’arc 
parlamentari. per això té pes 
el vot de l’únic diputat de Terol 
existeix.

Després de la investidura
z l’aplicació d’aquest acord de-
pèn completament del fet que 
hi hagi investidura. si es forma 
el nou govern, s’obriria un ter-
mini de sis mesos per replan-
tejar el paper de les estacions 
en zones rurals i l’impacte de 
retallar els serveis. s’ha de re-
cordar que aquest acord no és 
vinculant.

Venda de bitllets a Correus
z Des de finals de l’any passat es 
poden adquirir bitllets de tren 
AVe, Mitjana Distància i llarga 
Distància a totes les oficines de 
Correus d’espanya. A la provín-
cia de lleida n’hi ha vint-i-una.

Interpretacions
z Aquest acord ha donat peu a 
més d’una interpretació. D’una 
banda, hi ha qui creu que sig-
nificaria reobrir les finestretes 
durant almenys sis mesos. ren-
fe, per la seua banda, es va limi-
tar a dir que en el futur es con-
tinuaran estudiant les solucions 
més adequades.

cfarre
Resaltado



10 comarques Segre 
Dissabte, 4 de gener del 2020

Imatge d’arxiu de plaques solars per subministrar electricitat a una granja de l’Urgell.

x. s.

r. r.
❘ lleiDa ❘ Almenys una desena de 
municipis de Lleida aplicaran a 
partir d’aquest any rebaixes en 
l’impost de béns immobles (IBI) 
i en el d’obres i construccions 
(ICIO) als particulars i empreses 
que produeixin energia per al 
seu propi consum, ja sigui amb 
plaques solars o bé mitjançant 
altres tecnologies com la geo-
tèrmia. Aquests incentius a les 
energies renovables es troben 
a les noves ordenances fiscals 
tant de capitals com Tàrrega i 
Mollerussa; fins a les de loca-
litats amb poca població com 
Alàs i Cerc i Estamariu. 

Agramunt, Bellvís, el Palau 
d’Anglesola, Torre-serona i Pi-
nós són altres dels municipis 
que han introduït rebaixes en 
la seua fiscalitat per impulsar 
l’autoconsum d’energia. S’afe-
geixen d’aquesta manera a al-
tres localitats lleidatanes que ja 
portaven més d’un any fent-ho 
(vegeu les claus).

Les ordenances d’aquests 
municipis segueixen sovint un 
patró comú, però difereixen a 
l’hora d’establir els percentat-
ges de bonificacions i el temps 
en què s’apliquen. En el cas de 
l’ICIO, la rebaixa oscil·la des de 
l’exempció total que planteja 
l’ajuntament de Torre-serona; 
fins al 30 per cent que preveu 
el consistori de Pinós. El Palau 
d’Anglesola, per la seua part, 

Una desena de municipis impulsen 
l’autoconsum rebaixant les taxes
A les ordenances per aquest any, i s’afegeixen a altres que ja aplicaven incentius a 
les energies netes || Atorgaran bonificacions en l’IBI i l’impost d’obres

energia renovables

preveu rebaixes diferenciades 
per a particulars (50%) i empre-
ses (25%). 

Pel que fa a l’IBI, Estamariu 
preveu una rebaixa del 25 per 
cent durant cinc anys, mentre 
que Agramunt l’augmenta fins 
al 50% però l’aplica durant no-
més un any. El consistori de Tàr-
rega planteja una bonificació 
variable, que pot anar des del 
12% fins al 20% de l’import de 
l’impost.

leS claUS

Antecessors. Tremp, Sort, Torrefarrera, Artesa de Segre, els Ala-
mús, Tornabous, Maldà i Preixens ja aplicaven anteriorment rebai-
xes d’impostos similars, i altres com Pinós i Tàrrega ja aplicaven 
bonificacions i han introduït canvis.

Boom de les renovables. L’auge de l’autoconsum forma part del 
nou boom de les renovables a Lleida, esperonat per la caiguda de 
preu dels panells solars i per un marc legal que ha suprimit traves 
com l’impost al sol.

Avança el 
desplegament 
de webcams  
al Pirineu
En el marc del 
Projecte 4 Estacions

meteorologia iniciatives

m. codInaS
❘ lleiDa ❘ El col·lectiu Projecte 4 
Estacions, format per aficionats 
a la meteorologia de Barcelona, 
ja ha instal·lat sis de les quinze 
càmeres que es va proposar de 
desplegar en diferents punts 
del Pirineu per informar sobre 
el temps.

Concretament, són a la co-
ta 2.440 de Certascan, Llívia, 
Canillo (Andorra), Àreu, Tui-
xent-la Vansa i Lles de Cer-
danya. Estava previst que el 
passat 29 de desembre s’ins-
tal·lés la setena a l’estació de 
Tavascan, però l’actuació va 
haver de ser posposada a cau-
sa del despreniment de grans 
roques que va tenir lloc el di-

projecte4estacions

Imatge d’ahir de la webcam instal·lada a Àreu.

vendres 27 a la carretera C-13 i 
que va comportar el tancament 
de la via entre Rialp i Llavorsí 
durant gairebé quaranta-vuit 
hores.

El projecte, que va ser finan-
çat a través de la plataforma 
Verkami i no té ànim de lucre 
segons els seus creadors, ofe-
reix imatges les 24 hores del 

dia amb una qualitat d’alta de-
finició. A més, també aporta 
pronòstics del temps actualit-
zats així com informació sobre 
el risc d’allaus a les diferents 
comarques del Pirineu.

Les imatges es poden con-
sultar en temps real a través de 
la pàgina www.projecte4esta-
cions.com

Denuncia que l’hospital de 
Tremp li cancel·la una 
visita assignada a l’agost

salut queixes

m. codInaS
❘ tremp ❘ Olga Batalla, una veïna 
de Talarn de 78 anys, va denun-
ciar ahir que l’hospital de Tremp 
li va cancel·lar una visita amb 
un metge especialista, sol·licita-
da pel seu metge de capçalera i 
assignada a l’agost, cinc mesos 
enrere. La cancel·lació se li va 
comunicar un dia abans del dia 
de la cita. L’afectada va explicar 
que va rebre una trucada per 
part de l’hospital dijous passat, 
un dia abans de la visita, en què 
el van informar que l’especia-
lista que havia d’atendre-la no 
podria fer-ho, i que ja li trucari-
en per concertar una nova cita. 
Batalla va lamentar que no li 
assignessin una nova cita o li 
oferissin una alternativa mal-
grat el seu fràgil estat de salut 
i el llarg historial de malalties i 

operacions, una de les quals va 
comportar que li extirpessin un 
pulmó. “Temo que m’estiguin 
deixant morir”, va dir.

Davant la falta d’atenció i 
d’alternatives, Batalla anirà 
dilluns a l’hospital per presen-
tar un full de reclamacions amb 
l’ajuda del seu advocat i espera 
així que “la Generalitat pugui 
atendre’m abans que la meua 
situació empitjori”. Aquest di-
ari va contactar amb l’Institut 
Català de la Salut, que no va 
poder facilitar ahir la seua ver-
sió dels fets.

S’ha de recordar que la falta 
d’especialistes al Pirineu és un 
problema freqüent que es tra-
dueix sovint en llargues llistes 
d’espera, sobretot quan els pro-
fessionals agafen una baixa la-
boral o dies de vacances.

Vinaixa millora les 
entrades des de l’N-240
❘ vinaixa ❘ L’ajuntament de Vi-
naixa ha aprovat el projecte 
de millora de les entrades a la 
població per l’N-240. La de-
cisió es va prendre a l’últim 
ple del desembre i suposarà 
una inversió de 96.047 eu-
ros en una primera fase, i de 
109.576 euros en la segona. 
Estarà un mes en informació 
pública.

Sant Ramon millora la 
xarxa de proveïment
❘ sant ramon ❘ L’ajuntament de 
Sant Ramon, a la Segarra, 
millorarà la xarxa de pro-
veïment als carrers Cava-
llers de Gospí, una actuació 
que costarà més de 17.000 
euros. D’altra banda, també 
millorarà la pavimentació del 
carrer Sant Ramon de Por-
tell, a la qual cosa destinarà 
23.500 euros.

Nou accés al bar del local 
social de Tarroja
❘ tarroja De segarra ❘ El bar del 
local social de les piscines 
municipals de Tarroja de 
Segarra tindrà una terrassa 
i un nou accés. L’ajuntament 
ha aprovat el projecte a l’úl-
tim ple.

Taller d’estampació al 
CCOC de la Granadella
❘ la granaDella ❘ El Centre de 
Cultura de l’Oli de Catalu-
nya (CCOC), a la Granadella, 
ha organitzat per al dissab-
te 11 un taller d’estampació 
de bosses. El preu del curs 
és de 10 euros i inclou el 
material que utilitzaran els 
participants.

cfarre
Resaltado
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