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MUNICIPIS SERVEIS

L'Ait Urgell unificara la recollida de la brossa
tot i que mantindra les dos mancomunitats
Proposta perque la concessionaria d'onze municipis del nord doni servei als dinou que conformen la
comarca 11 Amb l'objectiu de racionalitzar els costos, a l'espera del vistiplau de la Generalitat
C.SANS
1LA SEU D"URGELL 1L'Ait Urgell projecto unificar la recollida de les
escornbraries, un servei que arn
d uen a terme dos mancomunila ts: la de l'Urgellet q ue reuneix onze municipis
nord de
la comarca; i la Meridional, que
agrupa els del sud. La proposta
no implica fusionar aquestes
dos cntitats i es li mita por a ra
a una col-laboració per racionalitzar costos.
Aquesta és )'única comarca lleidatana on la gestió deis
res idus urbans esta dividida i en
mans de dos cns difcrents. En el
passat van manten ir dcsacords
i litigis per d e ute s, a ra resolts
(vegeu les clo.us).
L'empresa concessionñria
de la recollida al nord de la
comarca, Urbaser SA, ha elaborat un cstudi economic que
ava la ampliar el servei i passar
deis 11 municipis on ara presta
aqucst servci afer-se c1trrcc deis
19 que conformen la comarca.
La proposta preveu que Urbaser assumeix i la plant illa de
lo Mancomunitat Meridional,
arnb cinc treballadors propis i
un gerent.
Ja hi ha s obre In taula de la
Gcneralitat els serveis juridics
que hauran de corroborar s i
s'ajusla a la normativa pcr po·
der donn r-hi el vistjpJau.
El president de la Mancomu·
ni tal de I'Urgellet, Ricard Ma·
teu, va assegu¡•a¡· q ue " lavoluntal és mútua" pe~·partde les
dos mancomunitats a fi d"'aconseguir Lma millora del servei
que beneficir lota la coma re a

LESCLAUS

Mancomunitat del nord
1 La Mancomunltat de I'Urgellet
agrupa els munlclpls de la Seu
d"Urgell, Montferrer i castellbl>,
Ribera de I'Urgellet, les Va lis de
Vallra, la Vansa 1Fórnols, Josa 1
Tuixén, Al~s i Cerc, Estamarlu,
Arseguel, Pont de Bar i Cava,
tots al nord de la comarca.

del

Mancomunitat del sud
1 La Mancomunitat de Munici-

pls Meridional agrupa els mu·
nicipls de Bassella, Cabó, Coll
de Nargó, Fígols i Aliny~, Ollana, Organya, Peramola 1Valls
d'Agullar.

Abocador de Benavarre
1 Rep les escombraries de tots

lmatg e del'abocador de Benavarre, gestlonat per la Mancomunltat d e I'Urgellet.
CONCESSI ONARIA
--

la proposta passa perqué
Urbaser assumeixi la
plantilla que gestiona els
residus als municipis del sud
en igualtat decondicions'' i que
confíen que la unificació de la
recollida pugui tirar enclavan!.
De fet, e l contracte de la concessionilria Urbnser ja contempla la
possibilitnt d'amplinr el servci

als pobles del sud. La Mancomunitat Meridional, per la seua
part, la du a terrne amb camions
i personal propi, pero la zona
compta amb nuc ils d ispersos,
la qua) cosa suposa dificultats
cconomiques.
Taut Mnle u com el presiden!
de la Mancomunitat deis muni·
cipis del sud, Martí Riera, van
nssegumr q ue la u ni[icació no
suposara sobrecostos als rebuts
de lesescombrarics que paguen
cls ve"ins a tola la comarca. Val
a recordar que el cllnon d 'a bo·

cadors de la Generalitat, q ue
penalitza cada tona d'escombra ríes aboca des sen se separar
per· reciclar-les, creix cada any i
repercutcix en e l cost de lages·
tió de residus.
En el e as de l'Ait Urgell, !'abo·
cndor comarca1de Benavarrc és
propieta t de la Mancomu nitat
de I'Urgelle t, que cobra a la del
sud per abocar-h i les seues dei·
xalles. La Generalitat es plan·
teja clausurar-lo e n e l futur i
portar la brossa no reciclable a
In incineradora d'Andorra.

els rnunicipis de la comarca,
encara que és propietat de la
Mancomunitat de I'Urgellet. La
meridional el fa servir en quali·
tat d'usuari i el cost de fer· ho ha
estat objecte de disputes 1htlgls
en el passat.

Brossa en altres comarques
1 La Mancomunitat Meridional

va optar per portar les escombraries a l'abocador de Clariana
de Cardener, al Solsones, al no
estar d'acord ambla taxa que
cobrava el de Benavarre.

Deute eixugat
1 l a Meridional ha paga! e l

deute de 208.407 euros a la de
I'Urgellet, tot ique queden pendents els lnteressos.

~XODERURAL

ADMINISTRACIONS OCUPACIÓ

Compromís
per frenar la
despoblació rural

El Pallars Jussa contracta
21 persones a l'atur

ILLEIDAJ L'nlcoldessa de Baix Pa·
llnrs, Annn Scntinclln, i l'nlcnl·
de de Soriguera, Josep Ramon
Soldevila, es van reu nir ah i1·
amb e l subdclegat del Govern
espanyol, José Crespín. Durnnt
la !robada es va plantejar la pro·
blcmatico de In progressiva des·
poblnció a les zones d 'intorior
i de muntanya. Crespín va recordar que e l nou Govern centrnl prevcu impulsa r en el scu
mandat I'Est ratl:gia Nacionnl
Davant el Repte Dcmogr?lfic.

1LLEIDA 1El consell del Pallars
J usso ha contrnctat 21 pcrso·
nes en e l marc del programa
Trebnll i Formació per renlit·
zar d iicrcnls tasques als muni·
cipis de la comarca, una e ntilat
municipal dcsccntra litzada,
elmateix consdl i una c ntitat
social.
L'objcctiu del prog rama és
afavorir, mitjan!fant u na experiencia de Ieinn, Jo inserció
laboml i millorar l'ocupabiJitat
de persones arnb d ificultats

Partlclpants del prog rama, amb membres del conse-11.

d' iutegració en e l mercal de
trcball, nmb particular atenció
a aquells amb u n deficit de forrnació, dones, persones en situnció d'atur de llnrgn durada,
majors de 45 anys, persones
amb discapacital o en situació
d'exclusió social.
El programa estil su bvcn·
cional pel SOC i pel Fons Social Europeu amb un total de
268.331 euros i cls contractos
tindr.m una durada d'entresis
i dotze mesos.
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ALGUAIRE

Tracen el mapa de milers de km de
canonades i cables de 9 comarques

Valoren en 74
milions d'euros
l'aeroport

Antigues xarxes de serveis basics, el trac;at de les quals ha caigut en l'oblit, per facilitar
reparacions i manteniment 11 La Diputació preveu més inversions aquest any
MARIA MOLINA

1LLEIDA 1 La Diputació esta tra~ant el mapa digital de milers
de quilornetres de les xnrxes
basiques d'aigua, sanejamenl i
enllumenal públic de poblacions
de nou comarques de Lleidn.
Fer-ho requereix una minuciosa investigaci6 amb radars i
sonar per poder definir el trajecte d'antigues conduccions, el
tra~al de les quals ha caigut en
l'oblit. L'objectiu és ten ir una
radiografía digital detallada que
faci lili fer reparacions i aborda r
noves infraeslruclures, segons
\'O explico r el responsable de
l'actuació, Miqucl Latorre. La
institució ja ha finalitzat la cartografia digital de ser veis bilsics
de les comarques de I'Urgell i el
PI a i part del Segrii\, els dos Pallars, !'Alta Ribagor~a,les Ga.rrigucs i la Noguera i ho fara a
lo Scgarm.
Actualment, ha finalitzatla
intervenció a All Aneu, Esterri
LA DADA

20.000
EUROS

S'han Invertir a dlgltalltzar els
serveis als set pobles a l'~rea
d'Aigüestortes.

LESCLAUS

Quatre anys de treballs
1 Els tecnlcs de la Diputa ció fa
quatre anys que treballen en
aquesta actuació a petició deis
ajuntaments.

Starlight
1 Els pobles a l'~rea d•Atguestortes dlns de la denomlnació
Starllght van sol·licitar la dlgltalització de la xarxa d'enllumenat públic per poder tenir
comptabllltzats tots els punts
de llum 1frenar la contaminació
lumínica.

Control exhaustiu
1 Aquesta cartografia permet
L'actuacl6 preveu redulr !' Impacte llumlnos a Algüestortes.

d'Aneu, la Guingucta, Espol i
Sort, al Pallars Sobira; lo Torre de Capdclla, al Pallars Jussa; i Vilaller, al'A lta Ribngorc;a, tots dins de 1'aren del Pare
d'Aigüestortes. Al pri ncipi,
l'actuació, que ha suposat una
invcrsió de gairebé 20.000 euros, es va abordar pcr len ir un
inventa ri exhaustiu de la xarxa
d'enllumcnnl públic, una de les
condicions requerí des pcl certifica! Starlight que ostenta el
pare nacional. Molts d'aquests
ajuntnmcnls van constatar la
falta d'informació sobre les seues xarxes d'aigua de boca i de

clavcgueram, pcr la qua! cosa
van apro[itar pcr rccollir dadcs
sobre aquestes instnHacions. A
In zono on les ca nonndes han
dcsaparcgut es fnn servir radars
o sonar per loca lit·zar restes i
delimitat·-ne la trajectbria tot i
que, principa lmenl, es fan servir tccniques pera la rccollida
laquimlltrica partint deis punts
visibles de In xarxa (tapes de registre, indicadors o embomals)
i definir-ne el recorregut. La Diputació preveu digitalitzar les
xarxes de ser veis bi\sics de part
de la Segarra i el que queda de
les G1!rrigues durant aquest a ny.

tenlr comptabllitzats tots els
punts de llum, no només en
carrers. slnó també en camins
i carreteres. També la longitud
de la xarxa de prove'iment amb
preses, escomeses 1ramals a les
poblaclons principals, 1en tots
els nuclls agregats.

Gestió municipal
1 La Diputació s'encarrega deis
treballs per poder dlgitalitzar
els mapes de servels b~slcs 1
també sufraga els projectes i
les obres. Els mapes s'entre·
guen als ajuntaments, que
s'encarreguen de la gestló 1el
mantenlment.

1

ILLEIDA 1El va lor de les construccions i el sol de l'aeroporl
d'Aiguaires'esti mo en 87 milions d'curos i el sou vnlor nct
comptable en 74,7 m ilions.
Aquest és el clllcul que va
dura terme )'empresa püblica Cimalsn, fins nra propietaria de la insta J.lació. Ho va
fer e n el marc de l'operació
per recluir-oc el deuto, que
incloulraspassar la infraestructura al departamcnt de
Territori i Sostcoibilitat. La
gestió de les instaHacions
seguira en mans d'una altra
empresa pública, Aeroports
de Catalunya.

TURISME

Aran, satisfeta
amb l'ocupació
de les testes
1VIElHA 1Torisme Va l d'Amn

va expressarohirlascun salisfacció per les dades que
constaten un 92 per cent
d'ocupació mitjnna al territori entre el26 de desembre
i el 5 de gener (vegeu SEGRE
d'ahir). D'allra banda, Boí
Taüll ha rebut 33.424 esqu iadors en els mateixos dies, un
5,5 per cent més que en la
temporada anterior. Tnmbé
l'estació de Tavascan ha registra\ millors xifres que en
allres a nys, al rcbre més de
3.500 visitants i venent més
de 1..500 forfets.

PROJECTE ESPORT

Desertes les obres per a
l'estació de muntanya de
Vielha sense remuntadors
Cap empresa no es va presentar al concurs
M. CODINAS

1VIELHAI El concurs pcr a la no·

va estació d'esqul de muntanya
sense remuntadors i centre de
trail que Vielha vol posar en
marxa alllarg d'aquest a ny ha
quedal deserl. Cap empresa no
es vo presentar a la licitnció per
contractar la senyn litznció i la
cartografía deis (uturs itineraris. El consis tori ha u ra de decidir sobre el fu tur d'oqucs l
projecte, que inclou l'area de
la Tuca. Alla hi va haver una
estació d'csquí que va tancar
a la decada deis vuitanta i les
instaJ.Iacions, remuntadors i altres infraestructures v:m quedar
dcsmn ntclladcs jn fa més de dcu
anys.
El projecle pera una eslació

scnsc rcmuntadors va arribar
dcsprés de diversos intents pcr
reabrir l'antiga estació de 1\tca.
L'últ im va se1· fa tres anys, quan
el Conselh va buscar inversors
per transformar la zona en un
pare de llcure amb diferents activitats com e l parapent, ponting, trequing, circuits de BIT i
activitals de neu,entrealtres. Ni
aquesta ni cap de les anteriors
propostcs pcr recuperar l'antic

LA TORRE DE CAPDELLA

La Torre de Capdella preveu
habilitar recorreguts pera
raquetes de neu i per
esquiar sense remuntadors

Amb e l projecte també es pre ve u dlnamltzar l'espal al costat de l'antlc hospit a l Sant Nlcolau.

domini esquiable no van arribar
a bon port.
Un projccte scmbla nl a la nova estació d'esqu f de muntanya
de Vielha és el que planteja la
Torre de Capdclla. Aquest municipi del Pallars Juss11 habilitara recorreguts pera raquetes

de neu i per esquiar sen se remuntador~. El municipi espera
implemcntar-ho pcr ctapos a
partir d'aquest any, en col·laboració ambla localitat vel·n n
de Sarroca de Bellcra per configurar una nova arca esqu iable
a la Val! Fosca, dividida entre la

Ca~a lera del Flamiscll, el Tuc
de la Cometa, Manyenet i Filia.
Aquesta última munta nya és on
fa nnyses va inicinrla construcció de l'estació d'esquf VaUfosco,
que va resultar inacabnda al fcr
fallida el promotor, Martinsa
Fadesa.

SEGRE
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POLfTICA CONFLICTES

MUNICIPIS

Moció de censura d'ERC i la CUP a
Malda contra l'alcalde de JxCat

Ordenan~a

La marxa d'un edil deixa el govern en minoria 11 Els grups a l'oposició es van
aliar abans deis comicis i volen que Anna Salla rellevi Josep Batlle
SEGRE TARREGA
1MALOA 1 ERC i In CUP preparen

u na moció de censura a Malda pcr desbancar l'olcaldc de
JxCat, Josep Batlle, i do nar
l'alcaldia a l'edil republicana
An na Salla. Aquest rclleu sera possible arran de la renúncia ah ir matcix d'un regidor de
Junts, Jau me Torrcnt, que va
al·legar "motius personals". La
seua dimissió deixa el govcrn
en minoría a l possar de tres a
dos regidors, jo que no sera un
membre de JxCal qui substitu·
eixi Torrent, sinó un d'lndepen·
dcnts pcr Malda-Acord Municipal, marca blanca d'Esquerra.
Malda vota amb llistes oberLLISTES OBERTES

Un edil d'ERC substitulra
el que marxa de JxCat
perque el poble vota
amb llistes obertes
lmatge d 'arxiu d'un carre r dtt Malda.

les a les municipals, així que
la vaca ni sera peral següent
candidat més vota1. Es tracta
d'Armengol Tolsa, humorista
grñfic i artista més conegut pcl
oom artístic d' Ermengol. Una
vegada prengui possessi6 del
carrec, els repubhcnns i la CUP
sumara n tres deis cinc edils al
consistori, davant dos de Junts.
Val a assenyalnr· que Esquerra

i els cupaires ja van manifestar
La seua intenció d'aliar-se pcr
governar junts en aquesta localitat de I'Urgell abans de les
eleccions municipals. Ja duront
In campanya, totes dos formocions presentaven Salla corn la
seua candidata a l'alcaldia.
L:edil de la CUP, Sebastia Mata, va confirmar ahir que tenen
intenció de desbanca r Bat lle

coma a lcalde m itjan.ya nt un
acord a mb els ed i ls d'l ndcpendents pcr Mald a-1\ M i va afcgir que l'alcnldia sera per a ls
republicans.
Porque tot nixosucceeixi, el
ple haura de donar compte de
la renúncia de Torrent i la Junta
Electoral Central ha de validar
el nou regidor d'ERC. Llavors,
els dos pa rt its. n ra a l'oposició,

podran pr·esenla r· una moció
de censura i guanyar-la. Batlle, alcalde durant sctze anys, va
In mentar la renú ncia d'un deis
edils del seu equip i vn assegurnr que "només ho ha fct por
fer-me ma l i perque perdi l"alcaldia", encara que va afirmar
que no "cm perjudica al mi, sinó
la majoria del poble, que ensva
fer confian~a".

MUNICIPIS ADMINISTRACIÓ

Unanimitat a les Borges
per canviar el nomdel
carrer General Güell
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1

per suprimir el
/botellón' a la
Pobla de Segur
Al centre de la
població del Jussa
1LA PO OlA DE SEGUR 1L'ajuntamcnt de la Poblo de Segur hn
nprovat una o rdenanc¡a por
regular el consum d'aleohol a
la via pública que sanciona In
priiclica del botellón, segons
va explicM l'alcnlde. Marc
Bar6. En concr·et, es vol evitar que els joves esconcentrin a les proxirnitats del pare
Alcalde Bo ixareu, al coslat
del camp de futbol, una zona
que el consistori vol romodelar i potenciar (vegen SEGRE
del dia 5). Aquesta actuaei6
suposaril una invcrsió de més
de 375.000 euros. Bar6 va
indicar que d'aquesta forma
es vol evitar la mala imntge
que es dóna en .rquesta aren
que es vol potenciar com a
atractiu lurfstic.
D'nltrn banda, el coosistori també ha ratifica! una
a ltra ordenanl<a per regular
la circulnció que permctrit als
vigi lants municipals posar
multes, que scran cobrados
pels serveis de recaptació de
la Oiputnció.

XARXA VIARIA

El consell distribueix
sal per la xarxa de
camins del Solsones
1SOLSONA 1 El

consell del Solsones cstti distribui nt sal per
la xarxa de camins d'intercs
com~~rcal a petici6 deis pobies, pcr tal de prevenir !'iscos per possibles nccidents
causats per la neu o el gel a
1:~ ca lc;ada.
S' ha de recorda r· que el
conscll gestiona més de 200
quilometres de camins asfaltats que són de titularitnt munic ipa l i de qu~ s'cncarrega
l'organisme comarca1.

Al comprovar-ne la vinculació al franquisme
REDACCIÓ
1 LES BORGfS BLANQUESI Les

Borges
Blanques in iciara un procés de
participació ciutadana per canviar el nom al carrer Genera l
Güell. Així ho va acordar ahir
a la nit el pie, arran d'una mo·
ció del grup de Borges per In
República, a l'oposici6. El toxt
va rebre el suport de l'equip de
govern de JxCat després que
diversos estudiosos i historiadorscertiriquessin la vinculaci6
de GUell ambles dictadures de
Primo de Rivera i Fra nco. La
decisió tcmps enrcre de posar
el seu norn a un carrer va obeir
a d iverses aportac ions, corn
ora havcr contributt financernment a les escales públiques de
la localitat.

En la mnteixn sessió es va
aprova r unr~ nitro moció del
grup de Borges perla República que va sol·licitar una moratoria en la trnrn itació de noves
11 iccncies pcr a infTaestructures
d'incineraci6. Aquesta iniciativa pretén paralitznr el projecte
de Nova Trncjuso, que piantejo
obten ir gas proceden! d'escombraries i utilitzor-lo per tt·actar
purins a !'actual planto de traeALTRES MOCIONS

Van aprovar demanar una
moratoria a incineradores i
una moció de suporta
Torra i Junqueras

PATRIMONI

Vilamos inverteix
més de 22.600 euros
a reparar l'església
Una lmatge d'un deis plens de les Borges Blanques.

1VllAMOS 1 t:ajunt:~ment de Vi-

tament de Juneda. Val a recordar que tanl els promotors com
In Gencrnlital han rebutjat que
aquest procés s'equipari a una
incineració de rcsidus. L'equip
de govern es va :tbstenir en la
votació perque, encaro qu e el
ple ja ha rebutjat oquestn installació, va considerar pi'Udent esperara tcoir cls informes tccnics
i la respostes a les al-legacions
presentad es.

lamas ha donntllu m veure al
projecte per eliminar la humitat de les pnrets detectados
a l'església de Santa Marill,
una intervenció que supo·
sa r:\ una inversió de més de
22.600 euros.
D'altra banda, també ha
aprovat el projecte per a In
pavimentació del ca mí foresta l d'Uisbcrn pcr més de
49.000 euros en l'ú ltim pie
celebrat el mes passal.

Finalment. es va aprova r un
allre text de r·ebuig a la resolució de la Junta Electoral Central
(JEC) que inhabilita el presiden!
de la Generalitat, Quim Torra,
i no recoueix Oriol Junqueras
com o c urodiputa t. El doc ument, consensual per les associacions municipalistes AMC i
AMI, va rebre els vots a favor
tant de l'equip de govern com
de l'oposició.

