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ESPAIS NATURALS REGULACIÓ 

Territori sanciona amb 50.000 euros una 
empresa d'Àger per navegar per Mont-rebei 
Queixes de la firma per la demora del Govern a l'autoritzar la navegabilitat d'un vaixell elèctric li El 
consistori també suspèn llicències d'activitats al congost de noves empreses turístiques 

E, FARNELL 

1 ÀGER 1 El departament de Terri
tori ha sancionat enguany amb 
multes que sumen 50.000 eures 
una empresa turística d'Àger 
per navegar pel congost de 
Mont-rebei i transportar pas
satgers. Així ho va assegurar el 
titular de la firma Àger Aven
tura't, que va explicar que des 
del mes d'abril passat el depar
tament els ha imposat diverses 
multes per incomplir els requi
sits de navegació i de trans
port de persones. A més, va 
denunciar que Territori manté 
paralitzada l'autorització de la 
seua embarcació, cent per cent 
elèctrica, per passejar turistes 
pel congost. "Es l'únic vaixell 
cent per cent sostenible i en vuit 
mesos no se'ns ha autoritzat na
vegar per la zona catalana del 
congost. D'a lguna manera ens 
impedeixen treballar dispo
sant d'una embarcació total
ment legal i sostenible", va dir. 
D'altra banda, coincideix que el 
mes d'abril passat l'ajuntament 
d 'Àger va aprovar una moratò
ria que comporta la suspensió 
de llicències d'activitats a noves 
empreses turístiques a la zona 
del Montsec, que també limita 
l'ampliació de les que ja hi tre
ballen, per regular aquest espai 
protegit i evitar una massifica
ció. La normativa de navegació 
és dispar entre la part catalana 
(no permet navegar a motor) 
i l'aragonesa (sí que està per
mès). A més, Territori exigeix 
des d'aquest any a les empreses 
que ofereixen activitats nàu
tiques o visites amb barca pel 

Embarcació elèctrica que ha estat sancionada per Territo ri pe r navega r per Mont-rebei. 

congost nous informes mediam
bientals per navegar per la re
serva natural de fauna salvatge 
del congost, a la part catalana, 
amb l'objectiu d'augmentar la 
protecció d'aquest espai natu
ral. No obstant, existeix auto
rització amb condicionants per 
navegar per la làmina d'aigua, 
que se centren en la utilització 
d'un motor elèctric, baixa velo-

INCIDÈNCIES ENLLUMENAT PÚBLIC 

citat i embarcar i desembarcar 
a la plataforma de Corçà. A l 
maig va quedar suspès l'embar
cament i desembarcament de 
passatgers en aquesta àrea , per 
la qual cosa les empreses van 
veure afectats els seus serveis 
i tots els transports de senderis
tes amb origen o destinació als 
embarcadors de la part catala
na del congost i dins de la re-

Un fanal deteriorat causa l'estranya 
apagada de Camarasa abans de Nadal 
E, FARNELL 
I CAMARASA I Un fanal vell i en 
mal estat va ser el causant de 
l'estranya apagada que Cama
rasa va patir el cap de setmana, 
quan es van succeir talls inter
mitents de subministrament 
elèctric i de manera aleatòria 
en un 15% dels habitatges de 
la població quan s'encenia l'en
llumenat públic. L'alcaldessa, 
Elisabet Lizaso, va explicar ahir 
que els tècnics que duen a terme 
el manteniment de l'en llu me-

nat van resoldre ah ir mateix la 
incidència, que es va originar 
en un fanal deteriorat pel pas 
del temps. "Inexplicablement, 
els cables estaven protegits per 
cinta aïllant i van fer un cur
tcircuit estrany, que va pro
vocar els talls intermitents de 
llum a diversos habitatges de la 
població", va dir. Ahir mateix, 
els operaris de Muntatges Lleida 
van arreglar la incidència i com 
a mesura de prevenció van dei
xar aquest fana l apagat. 

Val a recordar que des de 
dijous , quan s'encenia l'enllu
menat públic dels carrers en al
gunes de les cases saltava l'au
tomàtic i deixava de funcionar 

TALL DE SUBMINISTRAMENT 

El tall de llum es produ'la en 

cases de diferents carrers 

de manera aleatòria quan 

s'encenien els fanals 

serva. Per la seua part, la CHE 
va aprovar la setmana passada 
una altra moratòria d'un any 
per no acceptar noves declara
cions responsables per navegar 
a Canelles fins que es redacti 
un pla director d'ordenació de 
l'embassament de Canelles per 
regular el trànsit fluvial al con
gost, soJ.licitat per la comissió 
de Catalunya i Aragó. 

la rentadora, la calefacció o la 
nevera. En d'altres sí que hi ha
via subministrament però no 
hi havia potència i fins i tot la 
meitat d 'una casa tenia llum i 
l'a ltra meitat no. El consistori 
va demanar als tècnics celeri
tat davant la proximitat de les 
festes de Nadal. Durant el cap 
de setmana l'enllumenat públic 
d'alguns carrers va estar apagat 
per evitar problemes als comp
tadors particulars dels habitat
ges. D'a ltra banda, Lizaso va 
recordar que el consistori ja ha 
inclòs en el pressupost del2020 
la renovació de l'enllumenat ac
tua l per un altre amb tecnologia 
led, a més de la reparació del 
transformador i altres mesures 
de manteniment. 

LES CLAUS 

Regulació de navegabilitat 
lla normativa per navegar al 
congost és dispar entre la part 
catalana, que no permet nave
gar a motor, i l'aragonesa, on sí 
que està permès. 

Condicionants al congost 
I Territori autoritza amb condi
cionants navegar per la làmina 
d'a igua, que se centra a utilitzar 
un vaixell amb motor elèctric, 
baixa velocitat i embarcar i de
sembarcar a Corçà. 

Reserva natural 
I Reserva natural a la part ca
ta lana i el marge esquerre de la 
Noguera Ri bagorçana. la reser
va té 11 km des de la confl uèn
cia amb el barranc de la Pardina 
fi ns al Pont de Montanyana (en
clavament que coincideix amb 
el congost de Mont-rebei) 

Moratòries i comissió 
I Àger no dóna llicència d'ac
tivitats a noves empreses tu
rístiques a Mont- rebei des de 
l'abri l. La CHE tampoc accepta 
noves declaracions responsa
bles de navegabi litat fins que la 
comissió de l'ordenació de l'ús 
públic i activitats turístiques 
a Mont-rebei, formada per la 
Generalitat, el Govern d'Aragó, 
les Diputacions d'Osca i Lleida, 
la Noguera i la Ribagorça i Sant 
Esteve de la Sarga i Viacamp, 
redactin un pla per regu lar el 
trànsit fluvia l. 

OCUPACIÓ 

Contracten 29 
aturats per a 
pobles de Lleida 
¡LLEIDA 1 El consell del Segrià 
ha contractat 29 aturats amb 
dificultats per accedir al mer
cat laboral per treba llar com 
a peons als ajuntaments de 
la comarca, entre sis i dotze 
mesos, mitjançant una sub
venció del SOC. Per primera 
vegada, tots els municipis de 
la comarca del Segrià, a ex
cepció de Lleida, seran be
neficiaris d 'aquest progra
ma d 'ocupac ió del Servei 
d'Ocupació. 
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SERVEIS INCIDÈNCIES 

La terbolesa de l'a igua era notable a causa de les pluges. 

Una roca a la captació 
deixa Pera mea 24 h sense 
subministrament d'aigua 
I PERAMEA I El poble de Pera
mea, al municipi de Baix Pa
llars , va estar durant el dia 
de diumenge sense submi
nistrament d'aigua potable a 
causa d'una roca que va blo
quejar la captació del dipòsit 
municipaL Les fortes pluges 
de dissabte la van arrosse
gar fins a llà i es va formar 
un tap que no es va poder 
retirar fins ahir al matí, una 
vegada que el cabal va dismi
nuir prou perquè s'hi pogués 
operar sense riscos. 

Altres pobles de la zona 
també van registrar incidèn
cies en el subministrament 
d'aigua de boca a causa de la 
terbolesa del cabal dels rius. 
Per aquesta raó, l'ajuntament 
de Baix Pallars va publicar 
un edicte comunicant als ve
ïns el proble~a i dema~ant 
que prenguessm precauctons 

al moment de prendre aigua 
i mentre no se solucionava la 
incidència. 

D'altra banda, els cinc po
bles de la va ll del Corb que 
estan sense aigua potable des 
del temporal del22 d'octubre 
per una bassa tèrbola a Beli
anes segueixen a l'espera de 
les anàlisis que va encarregar 
el consell de l'Urgell (vegeu 
SEGRE del 18 de desembre). 
Aquestes anàlisis determina
ran si la terbolesa de l'aigua 
de la bassa que proveeix la 
xarxa comarcal es troba ja en 
paràmetres aptes per al con
sum humà i si el tractament 
que es va aplicar a l dipòsit 
municipal de Sant Martí de 
Riucorb al detectar-se bacte
ris coliformes ha solucionat 
el problema. En cas contrari 
es buidarà el circuit per re
novar l'aigua. 

INICIATIVES MEDI AMBIENT 

Espot i Port Ainé repartiran 
20.000 cendrers ecològics 
i llEIDA I Les estacions d'esquí 
d'Espot i Port Ainé repar
tiran 20.000 cendrers eco
lògics entre els esquiadors. 
Es tracta d'una funda per a 
paquets de tabac i que ser
veix per recollir la cendra i 
les burilles. 

Aquesta iniciativa és fruit 
de la coHaboració entre FOC 

i el Parc Natural de l'Alt Pi
rineu, que han detectat que, 
quan la neu es fon, queden 
moltes burilles al descobert, 
sobretot sota els telecadires, 
la qual cosa implica un pro
blema ja que cada burilla 
tarda més de dos anys a des
aparèixer i contamina fins a 
500 litres d'aigua. 
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MUNICIPIS POLÍTICA 

Tremp apujarà I'IAE a les 
firmes amb més facturació 
A partir d'un milió a l'any i que estiguin ubicades a la rambla 
Doctor Pearson i a la C-13 li El ple aprova augmentar l'IBI 

X. RODRIGUEZ 
1 TREMP I Tremp recaptarà 22.000 
euros més amb la pujada de 
l'Impost sobre Activitats Eco
nòmiques (IAE) per a grans 
empreses. El ple va aprovar 
ahir definitivament la modifi
cació de l'ordenança d'aquesta 
taxa i el canvi contempla apli
car a les firmes que es troben 
a la rambla Doctor Pearson i 
a peu de la carretera C-13 un 
tipus impositiu del3,8% en lloc 
de 1'1,65 actua l. En aquestes 
dos vies es troben, entre al
tres firmes, diverses sucursals 
bancàries. L'alcaldessa, Pilar 
Cases, va explicar que aques
ta modificació afecta les em
preses que facturen més d'un 
milió d'euros a l'any. Així ma
teix, el ple va ratificar la puja
da del tipus impositiu de l'IBI 
del 0,72% a l 0,8%. Cases va 
apuntar que aquest augment 
suposarà, per a un rebut mitjà, 
entre 24 i 30 eu ros més a l'any. 
Davant d'aquest increment es 
van presentar un total de 394 
al·legacions en què es demana
va revertir-lo i ara l'ajuntament 
les respondrà. Cases va asse
gurar que "som a la mitjana de 
Lleida", que es pagarà menys 
que a Cervera o Mollerussa i 
serà una quantitat semblant a 
les d'Almacelles o Guissona. 
D'altra banda, el ple va aprovar 
el pressupost del2020, de més 
de 5 mi lions (vegeu SEGRE de 
diumenge). 

Imatge d 'a rxiu d 'una vista de Tremp. 

"La città 
infinita" 

Torrefarrera aprova un 
pressupost de sis milions 
• El ple de Torrefarrera va eu ros). Els comptes pre
aprovar divendres el pres- veuen una consignació de 
supost del 2020. Es tracta 34.000 euros per canviar la 
d'uns comptes superiors il·luminació de tots els equí
als d'anys anter iors que paments públics, en la línia 
ascendeixen a 5.906.000 d'altres actuacions per fer 
eu ros. El pressupost con- de Torrefarrera un municipi 
templa inversions per va- més sostenible. La princi
lor de gairebé 1,5 milions i pal despesa, 1,42 milions, 
hi destaquen les partides de correspon al personal del 
la biblioteca (484.000 eu- consistori i el2020 es pre
ros), la sa la de vet lla toris veu incrementar la plantilla 
(320.000 eu ros) o la xarxa amb un altre agent local per 
d'aigua potable (135.000 millorar la seguretat. 

Performance lúdica, participativa i sostenible 
per construir una nova idea de ciutat a partir de 
la imaginació i de la creativitat dels infants i les 
seves famílies. 

Dies: 3 I 4 de gener 
Lloc: Seu Vella, sala gran de la Canonja 
Adreçat a famílies amb infants majors de 4 anys 
Aportació: 5€ (adult i/o infant) 
Vàries sessions (matí i tarda) 

O Inscripcions i horaris: www. llavorsdevincle.org 

Organitza: la Città Infinita i llavors de vincle 
Col ·labora: Consorci del Turó de la Seu Vella 

o 
turóseuvella Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura • Ajuntamantdallaida 
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