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COMARQUES Fa tres anys que la mort de dos 
lleidatanes espera data de judici. 

Almacelles veta als camions 
frigorífics aparcar al poble. 
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AIGÜES SANEJAMENT 

El Jussà impulsa quatre depuradores i preveu 
construir-ne amb I'ACA unes quaranta més 
Conveni entre el consell i l'organisme de conca per redactar els projectes per 84.600 euros li 
La corporació ha estat de les primeres a assumir la competència en la gestió de les estacions 

H.C. 
1 LLEIDA I El consell comarcal 
del Pallars Jussà construirà 
d'aquí uns mesos depuradores 
a Cellers, Aramunt i Conques 
i projecta una instaHació per 
separar les aigües blanques al 
sistema de clavegueram d'Espui 
i Aiguabella. Són les primeres 
actuacions de sanejament que 
impulsa després que fa dos anys 
assumís la gestió de les dotze 
depuradores que hi ha a la co
marca de mans de l'Agència Ca
talana de l'Aigua (ACA). 

EN OBRES 

En obres dos 
depuradores al 
Segrià que costaran 
nou milions 
• La Generalitat està cons
truint actualment l'estació 
depuradora de Torre-serona 
i Torrefarrera i la de Bena
vent i Vilanova de Segrià, 
que preveuen una inversió 
total de 4,7 i 4,3 milions 
d 'euros. S'afegiran a les 
102 depuradores que ja sa
negen les aigües per a un 80 
per cent de la població a la 
província. 

El Jussà és de les poques co
marques a Lleida que han accep
tat la delegació de les depura
dores de l'ACA, juntament amb 
el Pla d'Urgell i Alt Urgell. En 
aquest cas, el consell d'adminis
tració de l'organisme de gestió 
de l'aigua de la Generalitat va 
aprovar dilluns la firma de con
venis per a la redacció dels qua
tre projectes, la qual cosa impli
carà una inversió de 84.600 eu
ros. El gerent del consell, Josep 
Ardanuy, va assenyalar que la 
previsió és que els quatre pro
jectes estiguin redactats al llarg 
de l'any que ve amb l'objectiu 
de construir les instaHacions 
el 2022. En els següents anys 
preveuen construir 41 petites 
depuradores més adaptades a 
les dimensions dels pobles be
neficiaris. La comarca té 144 
poblacions (en 14 municipis) i 
actualment les dotze depura
dores sanegen l'aigua per a un 
80% de població usuària. Els 
ajuntaments han prioritzat per 
ara 41 noves microinstaHacions 
i encara n'hi haurà d'haver més 

Els treballs de construcció d'una depuradora a Torre-serona. 

En canvi, la d'Alcoletge, 
construïda i gairebé acabada 
des de fa anys, encara espera 
que l'empresa estatal Acua
med ultimi el projecte per tal 
que pugui entrar en funcio
nament. De moment, es troba 
paralitzada. 

per assegurar el servei al cent 
per cent de la població. 

A banda del conveni amb el 
consell del Jussà, l'ACA en fir
marà un altre amb la Cerdanya 
per impulsar també una estació 
depuradora a Prullans, amb una 
inversió de 36.700 euros per a 
la redacció del projecte. Segons 
les últimes dades de l'organis
me de conca, de l'estiu passat, a 
Lleida hi ha 102 estacions depu-

Imatge del grup d'habitatges Sant lsidori de Mollerussa. 

radores que sanegen les aigües 
de 101 municipis, mentre que 
més de 100 aboquen les aigües 
residuals al riu. Aquestes 101 
localitats depurades suposen 
el 80 per cent de la població, 
ja que s'ubiquen als municipis 
més poblats. 

La Generalitat ha anunciat 
durant els últims mesos diver
ses iniciatives per atansar la 
tecnologia de sanejament als 

MUNICIPIS HABITATGES 

municipis més petits, com en el 
cas del Jussà, o bé de la Segar
ra, on també es preveuen unes 
cinquanta estacions per un valor 
de 100 milions d'euros. 

Al marge dels microprojectes, 
actualment està en construcció 
la depuradora de Torre-serona 
i Torrefarrera i la de Benavent 
i Vilanova de Segrià. Entre les 
dos sumen una inversió de 9 mi
lions d'euros. 

D'altra banda, el consell d'ad
ministració de l'ACA va apro
var també dilluns les bases per 
obrir una línia d'ajuts de 5 mili
ons d'euros perquè els municipis 
catalans desenvolupin projectes 
per a la utilització de l'aigua re
generada. En cinc anys l'ACA 
preveu triplicar l'ús de l'aigua 
regenerada a Catalunya i passar 
de 30 a 100 hectòmetres cúbics 
a l'any. 

Demolició imminent d'un dels blocs 
del grup Sant lsidori de Mollerussa 
X.R. 
I MOLLERU SSA I Les obres per en
derrocar el bloc A del grup 
Sant Isidori de Mollerussa co
mençaran en els pròxims dies. 
L'acta de replanteig que inicia 
els treballs es va firmar ahir i 
ara es procedirà al tancament 
perimetral, buidatge d'habi
tatges i elements de la façana i 
patis perquè hi puguin accedir 
les màquines. El bloc consta de 
quaranta habitatges, es va de
clarar en ruïna el novembre del 

2018 i està buit des de l'agost del 
2019. El grup d'habitatges es
tà format per quatre blocs amb 
160 pisos, es van promoure als 
anys cinquanta i es troben en 
molt mal estat de conservació. 
Per això, l'Institut Català del Sòl 
(Incasòl), l'Agència de l'Habitat
ge de Catalunya i l'ajuntament 
de Mollerussa porten a terme el 
procés de declaració de ruïna. 
El cost total de la demolició su
perarà els 400.000 euros. Per a 
aquest primer bloc s'invertiran 

uns 75.000 euros i els treballs, 
que tenen un termini de cinc 
mesos, aniran a càrrec de l'em
presa Garcia Reyes. L'Incasòl 
preveu licitar el primer trimes
tre del 2021la demolició del 
bloc C, mentre que el B i D van 
ser declarats en ruïna a l'octubre 
i s'està gestionat el seu desallot
jament. Fins ara, del total de 85 
famílies ja s'han reallotjat 57 i 
es preveu que en els pròxims 
mesos es trobi allotjament per 
a 28 més. 
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GASTRONOMIA PRODUCTES 

Temporada de la tòfona 
s~nse vendes als restaurants . . 
La campanya es preveu bona i durarà fins al 15 de març li Els 
produc ors esperen poder treure el producte als mercats 

MARfA MOLINA 
1 LLEIDA I La temporada de re
collida de tòfona va començar 
el diumenge dia 15 i es pro
longarà fins allS de març. Els 
productors consideren que serà 
bona, en especial, a les zones 
en les quals ha plogut o que 
tenen reg i perquè encara no 
ha gelat. 

Tanmateix, la campanya 
comença amb els restaurants 
tancats per les restriccions de 
la Covid i els productors es tro
ben que ha caigut la deman
da. "Si la situació segueix així, 
haurem de destinar la collita a 
la conserva, let que suposa una 
important baixada de preus", 
va explicar Josep Maria Ero
les, productor de Vilanova de 
Meià, a la Noguera. Els preus 
del quilo de tòfona negra, que 
és la que es produeix a Lleida, 
molt apreciada a la gastrono
mia, oscil·len entre els 200 i 
400 euros el quilo. No obstant, 
les conserveres només paguen 
entre 30 i 40 eu ros el quilo. Pel 

La recol·lecció amb gossos és habitual ja que en detecten l'olor. 

que fa a la zona de producció 
de les Garrigues, on hi ha prop 
de cinquanta hectàrees en re
gadiu als pobles de Bellaguar
da, el Vilosell, l'Albi i Tarrés, 
un dels seus responsables, Dí
dac Espasa, va remarcar que 
la producció serà bona aquesta 
campanya però que haurem 

de tenir mercats on poder col
locar-les". En aquest sentit, 
va assenyalar que espera que 
obrin aviat bars i restaurants ja 
que són els principals clients de 
trufes. Va indicar que la pro
ducció serà similar a la de l'any 
passat, de més de 30 quilos per 
hectàrea. 

ENERGIES PROJECTES 

PARTITS 

Vilalta, l'única 
que es postula 
com a cap de 
llista d'ERC 
Francesc Via plana no 
optarà a la reelecció 

I LLEIDA I ERC va tancar ahir a 
la nit el termini que va obrir 
el dia 9 perquè els seus mili
tants poguessin postular-se 
per encapçalar la llista per 
Lleida a les eleccions del 
14-F. La candidatura de la 
diputada i secretària gene
ral del partit, Marta Vilalta, 
era l'única anunciada una 
vegada expirat el període 
per presentar avals. Era ne
cessari el suport d'almenys 
un 10% de la militància per 
optar a encapçalar la llista 
electoral republicana. 

D'altra banda, el diputat 
d'Esquerra i vicealcalde de 
la Seu d'Urgell, Francesc 
Viaplana, no optarà a re
validar l'escó al Parlament 
a la pròxima legislatura. Va 
anunciar que no es presen
tarà a les eleccions perquè 
vol dedicar-se per complet 
al consistori de la Seu. El 
pacte de govern de JxCAT i 
ERC haurà de donar l'alcal
dia a Viaplana el setembre 
del2021. 
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Na ut Aran subvenciona 
estudis universitaris 
I NAUT ARAN I L'ajuntament 
de Naut Aran destinarà 
60.000 euros a subvenci
ons per sufragar la compra 
de llibres i ordinadors, així 
com el pagament de matrí
cules d'estudis universitaris 
o de graus mitjans i supe
riors. Podran beneficiar-se 
d'aquests ajuts els estudi
ants empadronats en aquest 
municipi durant els últims 
cinc anys. 

Un altre tren cancel·lat 
a la línia de Manresa 
I LLEIDA I L'últim tren de la 
línia ferroviària de Man
resa (R-12) entre Lleida i 
Cervera va quedar cancel
lat ahir a la nit i Renfe va 
contractar un autocar per 
transportar els viatgers. Se
gons fonts pròxim~s no hi- -
havia maquinista per con
duir el comboi, tal com ha 
succeït uns altres tres dies 
en el que va de mes. D'altra 
banda,elSenatvarebu~ar 
una moció d'ERC que de
manava millorar la xarxa 
ferroviària i de carreteres 
de Lleida. L'Administrador 
d'Infraestructures Ferro
viàries (Adif) ha licitat 
projectes per a baixadors 
a Raïmat i Juneda. 

El Jussà elaborarà un estudi per poder 
regular la instal·lació de parcs solars 

Imatge d'arxiu de la central d'energia solar a Talarn. 

·---, 
:Club 
SE Ci RE 

www.segre.com/ club 

Telèfon del Club . 
973 248 008 

E. FARNELL 
I TREMPI El consell d'alcaldes del 
Pallars Jussà va acordar ahir per 
unanimitat iniciar la redacció 
d'un estudi que determini on es 
poden instaHar els parcs solars, 
quina superfície poden tenir i 
la distància que hi ha d'haver 
entre aquests. Així ho va ex
plicar el president del consell, 
Jordi Navarra, que va dir que 
aquest informe també haurà 

de qualificar el sòl agrícola co
marcal i tenir en compte la se
ua rendibilitat. "L'objectiu és 
ordenar i regular la instaHació 
d'aquestes plantes de producció 
d'energia i que això no provoqui 
afectacions greus futures a la 
comarca", va dir. Alguns mem
bres de la ponència d'energies 
renovables de la Generalitat van 
participar via telemàtica en el 
consell d'alcaldes per informar 

MUSEU DEL TORRÓ I LA X 

Un recorregut pels orígens i la història del 
torró i la xocolata a la pedra típics de la vila 
d'Agramunt, així com per la trajectòria de 

l'empresa Torrons Vicens. 

Ctra. Tàrrega. 1 - Agramunt (Lleida) 
Tel. 973 392 151 

www.vicens.com/museu 

dels projectes que actualment 
s'han presentat per instaHar-se 
al Jussà, entre els quals en des
taquen un a Tremp i un altre a 
Talarn. Així mateix, membres 
de la plataforma Salvem lo Pa
llars, contraris a la instaHació 
de macroparcs, van llegir el seu 
manifest als alcaldes i van avan
çar que l'entitat ja compta amb 
1.500 adhesions de veïns del 
Pallars Jussà. 

LATA 

Oferta subscriptors: 

G! 
Màxim dos entrades 

per carnet. 
Oferta limitada i no 
acumulable a altres L . promocions _j 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



SEGRE 

Dijous, 19 de novembre del 2020 tzs 1 

ECONOMIA CaixaBank i BBVA primen aconseguir t:lbex-35 tanca a prop dels 
_ un estalvi de costos en les fusions. 8.000 punts. 
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ECONOMIA ESTUDI 

Lleida s'erigeix en el principal motor 
de l'economia catalana el2019 
Al costat de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons l'anuari comarcal de BBVA li 
Gràcies al sector serveis i l'agroalimentació, amb el Segrià i el Pla al capdavant 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Lleida i l'àrea metro
politana de Barcelona van ser 
els pols de màxim creixement 
econòmic a Catalunya el2019. 
Gràcies a la bona marxa del 
sector serveis i, en el cas de 
Lleida, a l'estabilitat del sector 
agroalimentari, aquestes dos 
regions van desplaçar el que 
fins a l'any passat acostumava 
a ser el principal motor impul
sor de l'economia catalana: les 
comarques costaneres i del pre
litoral entre el Gironès i el Baix 
Camp, seguint l'anomenat "eix 
de l'AP-7'', segons Josep Oliver, 
catedràtic emèrit d'economia 
de la UAB i autor de l'Anuari 
econòmic comarcal2020, editat 
pelBBVA. 

L'estudi destaca que les co
marques del pla de Lleida són 
les que més van créixer en va
lor absolut agregat (VAB) -un 
indicador similar al producte 
interior brut (PIB) que mesura 
el nivell d'activitat econòmic 
d'un territori-, concretament un 
2,6%, ajudat per l'enfortiment 
de la indústria agroalimentària, 
juntament amb el descens de la 
indústria a la resta de territoris. Imatge aèria del polígon industrial El Segre, als afores de la ciutat de Lleida. 

LIDERATGE 

El Segrià va créixer un 
3,4% el2019 per l'impuls 
del sector serveis (3)%) i el 
sector primari (3,2%) 

El Segrià, impulsat per serveis 
(3,4%) i sector primari (3,2%) 
i el Pla d'Urgell, amb serveis 
(4,6%) i indústria (2,8%), són 
les comarques amb més creixe
ment econòmic el2019, amb un 
3,4 per cent i un 3% respecte al 
2018, només igualades per Bar
celona, amb un altre 3 per cent. 
Segons Oliver, això representa 
un canvi respecte a les últimes 
dècades. 

Entre el 2000 i el 2007, el 
creixement de l'economia es 
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consultoria econòmica financera 

assessorament d'empreses 

va concentrar en la meitat oc
cidental del país, és a dir, a les 
demarcacions de Lleida i Tar
ragona. En canvi, a partir de la 
crisi i fins al 2018, l'impuls de 
l'activitat econòmica s'havia ge
nerat principalment en un eix 
entre el Camp de Tarragona, 
l'àrea metropolitana i el sud de 
Girona. 

En canvi, les comarques que 
menys van créixer a Catalu
nya durant l'últim exercici van 
ser les Garrigues (-3,9%), Alta 
Ribagorça (-2,3%) i el Pallars 
Jussà (-0,9%). En el conjunt de 
Catalunya, el VAB va créixer 
un 2,1%, impulsat per la cons
trucció (+2,3%) i els serveis (+ 
2,7%). La indústria i el sector 
primari, en canvi, van cau
re el 0,3 per cent i del3,1%, 
respectivament. 

l'impacte econòmic de la Covid 
serà més gran a Girona i Tarragona 
• Segons aquest mateix in
forme, les comarques de Gi
rona i les del Camp de Tar
ragona seran les més afec
tades en l'àmbit econòmic 
per la crisi de la Covid-19. 
Josep Oliver va assegurar 
que les últimes dades d'afi
liació a la Seguretat Social 
posen de manifest els efec
tes que tindrà la pandèmia 
sobre aquestes dos demar
cacions. Al tancament del 
tercer trimestre, l'afiliació a 
les comarques de Girona va 
caure prop d'un 4% interanu
al, i el descens a Tarragona 
es va atansar alS%. D'altra 

30è Aniversari 

banda, l'entitat destaca que 
l'eix metropolità serà el ter
ritori que millor aguantarà el 
cop, després de registrar un 
descens inferior a la mitjana 
de Catalunya (-2,5%). Segons 
Oliver, aquesta situació s'ex
plica per la forta dependència 
del turisme i la caiguda de 
la producció industrial. "El 
nombre de pernoctacions 
s'ha reduït molt més respecte 
a altres punts com les Terres 
de l'Ebre o les comarques de 
muntanya", on el nombre ab
solut de turistes en el còmput 
global de l'any és inferior, va 
comentar Oliver. 

Gestionem la compra venda d'empreses 

COLLITA 

Sanció per 
a qui reculli 
avui olives 
a Cervià 
I LlEIDA I La cooperativa Camp 
de Cervià de les Garrigues va 
decidir ahir ahir que els so
cis no recullin al llarg del dia 
d'avui olives per portar-les 
a moldre i va amenaçar amb 
sancions econòmiques el 
productor que faci cas omís 
a aquesta decisió del con
sell rector. La decisió es va 
adoptar per la impossibilitat 
de moldre totes les que han 
entrat al molí. Així mateix, 
la cooperativa demana que 
durant el dia d'avui, només 
s'hi entrin olives que ja esti
guin recollides anteriorment 
i d'aquesta manera evitar que 
perdin qualitat i puguin per
judicar altres partides d'oli 
bo. Demà divendres tornarà 
a l'activitat normal i es valo
rarà dia a dia la situació en la 
qual es troba el molí. 

ENERGIA 

DIA preveu 
obrir deu noves 
franquícies a 
Lleida en 2 anys 
I BARCELONA I La cadena de 
supermercats DIA preveu 
obrir en dos anys 110 noves 
franquícies a Catalunya i les 
Illes Balears, deu les quals a 
la província de Lleida, segons 
van explicar ahir la directora 
regional de Franquícies, Ma
noli Peña, i el director regio
nal de Catalunya, Fernando 
Pérez Oteiza. Actualment, 
DIA té quatre-centes boti
gues repartides per Catalu
nya, 205 franquícies. D'altra 
banda, els directius van evi
tar donar xifres de previsi
ons de facturació ja que, a 
l'espera de tancar l'exerci
ci, encara depèn de "molts 
factors", malgrat que segons 
Peña, durant el confinament, 
la companyia va servir més 
d'un milió de compres fetes 
per internet a Catalunya. 
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