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COMAD ¡QUES El Segrià aprova els comptes per al Reparen la teulada de l'església 
~ 2022 que ascendeixen a 17,4 milions. de Cervià per evitar que caigui. 
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LÍMITS ( NFLICTE 

La planta solar d'Andorra que envairia Lleida. 
ja funciona a l'espera de definir la frontera 
Representants de l'Estat espanyol i del Principat inicien contactes per constituir la bilateral que fixarà 
el límit al gener li Lempresa de Ja planta fotovoltaica diu que es regeix per la cartografia andorrana 
C. SANS 
I LLEIDA I El parc solar del Planell 
de la Tossa, situat a Andorra, 
en el límit de la frontera amb 
l'Estat espanyol a Lleida, ja ha 
entrat en funcionament a l'espe
ra que els dos estats creïn una 
comissió bilateral que haurà de 
determinar la ubicació exacta 
de la frontera. Fonts oficials del 
ministeri d'Afers Estrangers van 
assegurar ahir que aquesta co
missió es crearà "a partir de la 
segona o tercera setmana de ge
ner". "Ja hi ha hagut els primers 
contactes entre les dos admi
nistracions, l'espanyola i l'an
dorrana, per constituir-la", van 
afegir. Quant a la composició, es 
donarà a conèixer després que 
es constitueixi. 

LES CLAUS 

El Parc demaña un informe 
I A començaments de novem
bre es va fer públic que el Parc 
de l'Alt Pirineu va demanar als 
Rurals un informe sobre la ubi
cació del parc solar al témer 
que almenys un 40% s'ubica en 
zona protegida a Lleida. 

Usos prohibits . 
I Implicaria que el parc solar és 
il·legal, ja que és un ús no per
mès a l'espai natural. 

Informe dels Rurals 
I Els Rurals van certificar que la 
cartografia espanyola atribueix 
a Lleida 16.000 ha que l'andor
rana actualment s'arroga. 

Solució diplomàtica 
I Espanya i Andorra han con
vingut crear una bilateral per 
resoldre el conflicte de frontera 
entre els dos països. 

El director general de Nord 
Andorrà, David Forné, empresa 
que impulsa el camp fotovoltaic, 
va explicar que la instaHació va 
entrar en funcionament fa unes 
setmanes i va recordar que pro
dueix energia que proveeix el 
complex d'esquí de Vallnord-Pal 
Arinsal. 

Els rurals van inspeccionar la zona de la planta solar del Planell de la Tossa al novembre. 

La planta haurà de proveir el 
35% de l'energia que consumeix 
en un any normal el domini es
quiable. Té 22.000 metres qua
drats, és la més gran del Princi
pat i si s'ubica en territori català 
seria iHegal, ja que està en un 
espai protegit. 

Forné va defensar que la ubi
cació "segueix els límits oficials 
de la cartografia andorrana", 
que la instaHació compta amb 
"tots els permisos" del Govern 
andorrà i que ara s'haurà de 
veure a quin acord arriben els 

dos governs després de les dis
cordances entre les cartografies 
oficials. 

El comú de la Massana va 
confirmar que No rd Andorrà 
disposa de tots els permisos ne: 
cessaris per poder operar. "No 
té sentit que l'empresa no iniciï 
la seua activitat si el Govern 
d'Andorra considera que la ins
taHació és dins dels límits ter
ritorials del país tal com avala 
la cartografia oficial" del Prin
cipat, va insistir. 

El Govern andorrà va avan-

ADMINISTRACIÓ DIPUTACIÓ 

Suport per al·legar contra 
línies de molt alta tensió 
I LLEIDA I La Diputació ofereix 
assessorament legal als ajunta
ments i consells de les comar
ques afectades pels projectes 
de línies d'alta i molt alta tensió 
que el grup Forestalia promou al 
pla de Lleida i el Pallars Jussà. 

Són tres grans infraestruc
tures elèctriques, subestacions 
i línies secundàries que compar
teixen un objectiu comú: trans
portar l'electricitat que genera
ran parcs eòlics i solars d'Aragó 
a Barcelona i la seua àrea me-

tropolitana. El vicepresident 
del patronat de Promoció Eco
nòmica de la Diputació, Carles 
Gibert, va explicar en aquest 
sentit que aquest servei respon 
a "inquietuds" des dels consis
toris lleidatans. 

D'altra banda, aquest oferí-
. ment arriba dies després que la 
Generalitat anunciés que pre
para al· legacions contra aquests 
projectes que els ens locals po
dran fer servir com a model per 
elaborar les seues. 

çar recentment que sol· licitarien 
la paralització de les obres (ara 
ja finalitzades) "si es confirma 
l'existència d'una disputa que 
sigui susceptible d'un conflic
te diplomàtic". El portaveu del 
Govern d'Andorra, Eric Jover, 
va valorar la possibilitat d'oferir 
"compensacions territorials" 
a Espanya a canvi de no des
muntar el camp solar si arriben 
a la conclusió que part de les 
plaques envaeixen territori es
panyol dins del Parc Natural de 
l'Alt Pirineu. 

Els Rurals van certificar que un 
40% de la planta és a Lleida 
• La inspecció sobre el ter
reny que van realitzar al no
vembre els Agents Rurals de 
la Generalitat va certificar 
que la nova.infraestructu
ra solar andorrana envaeix 
16.000 metres quadrats del 
Parc de l'Alt Pirineu, segons 
la cartografia espanyola. 
Les Valls de Valira, on s'ubi-

ca Os de Civís, que afronta 
amb la zona en disputa, va 
instar a resoldre el conflicte 
"amb la màxima celeritat". 
Les discrepàncies van sor
tir a la llum al novembre al 
conèixer-se que el Parc de 
l'Alt Pirineu havia demanat 
als Rurals investigar si el parc 
solar envaeix la zona natural. 

ADMINISTRACIÓ AJUNTAMENTS 

Quatre nous aspirants per cobrir la 
plaça interina d'interventor a Balaguer 
E.F. 
I BALAGUER I Un total de quatre 
candidats s'han presentat per 
optar a la plaça interina d'in
terventor a Balaguer. Així ho 
va assegurar el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal, que va ex
plicar que el proper dia 10 de 
gener els quatre aspirants faran 
l'examen davant del tribunal i 
va confiar que en aquesta oca-. 
sió algun superi la prova i es 
pugui nomenar com més aviat 
millor el nou interventor. 

En l'últim concurs cap aspi
rant va superar les proves en 
les quals havien d'acreditar 
els coneixements per exercir 
el càrrec. 

En els últims sis mesos, la 
Paeria de Balaguer ha convocat 
dos concursos per cobrir aques
ta plaça. Un va quedar desert 
al no presentar-se candidats 
i l'últim, el mes de novembre 
passat, que no va ser superat 
per cap aspirant. 

Aquest concurs, a diferèn-

cia dels reservats a funcionaris 
amb habilitació estatal, plante
ja menys requisits però la ma
teixa titulació. 

La Paeria de Balaguer ha ha
gut de recórrer a una tècnica 
del Servei d'Assistència als Mu
nicipis (SAM) de la Diputació 
per mantenir l'activitat, abonar 
les nòmines als treballadors i 
continuar fent pagaments amb 
normalitat. Està previst que 
s'estigui a Balaguer fins que es 
resolgui l'últim concurs. 

cfarre
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URBANISME COMISSIONS TERRITORIALS 

Ajornen el pla per habilitar pisos 
en locals comercials de Naut Aran 
La Generalitat demana a l'ajuntament que detalli la seua proposta per avaluar-la 
li Aprov n rehab"litar a masta on s'ampliarà el Museu del Torró d'Agramunt 
R.R. 
I LLEIDA I La comissió d'Urbanis
me d'Aran va deixar ahir en sus
pens el projecte de l'ajuntament 
de Naut Aran per habilitar pisos 
en locals comercials buits. Plan
teja que només puguin llogar-se 
com a residència habitual a un 
preu assequible, per facilitar 
l'accés a l'habitatge a joves i a 
treballadors del sector turístic 
(vegeu SEGRE de dissabte pas
sat). Urbanisme ha reclamat al 
consistori que precisi més la 
seua proposta, amb l'elabora
ció d'una memòria social i un 
mapa que delimiti les zones on 
es podrà donar aquest ús a lo
cals buits. 

Un mirador a 1.330 
metres d'altitud 
a l'Alt Urgell 
• La comissió d'Urbanis
me del Pirineu va aprovar 
el projecte per instaHar 
un mirador a 1.330 me
tres d'altitud al municipi 
de Coll de Nargó, en una 
zona limítrofa amb el Pa
llars Jussà. 

L'alcalde, César Ruiz-CaneJa 
(CA), va indicar q'ue hauran de 
detallar davant d'Urbanisme 
el lloguer social dels pisos, una 
cosa que el consistori tenia in
tenció de fer amb una ordenan
ça posterior. El primer edil va 
avançar que aquests futurs ar
rendaments no podran superar 
els 5 euros per metre quadrat, · 
"la meitat del preu actual" al 
municipi. Ajuntaments com el 
de la ciutat de Lleida estudien 
també habilitar habitatges en 
locals comercials. 

Imatge d'arxiu de la masia on s'ampliarà el Museu del Torró. 

Aquest mirador, d'uns 
trenta metres de super
fície, forma part del pro
jecte Camina Pirineus, 
dedicat a la promoció del 
senderisme i l'ecoturisme i 
finançat pel fons europeu 
Feder. 

D'altra banda, la comissió de 
la Val va aprovar el pla urbanís
tic per a una nova àrea d'aparca
ment a Bagergue i per a la cons
trucció de quatre passareHes 
sobre el riu Malo per facilitar 

MOBILITAT HIVERNAL 

l'accés a peu a les pistes de Ba
queira des de les urbanitzacions 
de la zona. 

Museu del Torró 
En un altre ordre de coses, la 

comissió d'Urbanisme de Lleida 
va donar ahir el vistiplau a re
habilitar l'antiga masia d'Agra
munt on està prevista l'ampli
ació del Museu del Torró de 
l'empresa Torrons Vicens. Fer
ho suposa un canvi pel que fa a 
la planificació urbanística, que 
inclou també ampliar carrers i 
resituar zones verdes a l'entrada 
de la població. 

Els ajuntaments de Lleida 
podran recollir al Talladell 
sal pe·r als seus carrers 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Diputació ha habili
tat al poble del Talladell (Tàrre
ga) un punt de recollida de sal 
a disposició dels ajuntaments 
lleidatans, que l'escampen en 
carrers i carreteres locals per 
evitar la formació de plaques 
de gel. Els ens locals podran re
collir-hi fins a tres tones. Si en 
necessiten més, hauran d'acudir 
al port de Barcelona, on han ha
gut d'anar els municipis durant 
les últimes setmanes a la recer
ca de sal arran del tancament 
del magatzem de Rufea (com 
va avançar SEGRE el passat 30 
de novembre). 

La Diputació ha comunicat 
als consistoris que el subminis
trament de sal al port de Bar
celona, que ara exigeix un llarg 
viatge, es mantindrà "fins que 

no estigui plenament operativa 
la planta de Súria", que actual
ment conclou treballs de millora 
per part de l'empresa que pro
porciona la sal. 

Talarn, al Parlament 
D'altra banda, la comissió 

de Territori del Parlament va 
aprovar ahir que el president de 
la Diputació, el republicà Joan 
Talarn, comparegui a la Cam
bra catalana, a petició d'ERC, 
perquè exposi les necessitats 
de mobilitat a les comarques 
lleidatanes. 

Al marge d'actuacions a la 
seua pròpia xarxa de carrete
res, la corporació provincial ha 
elaborat un projecte per dotar 
de noves sortides l'autopista AP-
2 al seu pas per Lleida després 
d'haver quedat lliure de peatge. 

ALT ÀNEU 

Convertir bordes en hotels 
• La comissió d'Urbanis
me del Pirineu va deixar en 
suspens un projecte per con
vertir antigues bordes d'Alt 
Àneu en allotjaments hote
lers. Es tracta del conjunt de 
construccions conegut com la 
Borda d'Andreuet, que van 
allotjar una fonda la dèca
da de 1970. Es tracta d'una 

proposta l'autorització de la 
qual va quedar en suspens el 
maig del 2019 i els promo
tors l'han reprès més de dos 
anys després. L'alcalde d'Alt 
Àneu, Xavier Llena, va va
lorar que l'actual tramitació 
urbanística és "massa confu
sa" i va defensar legislar per 
"relaxar" les normes. 

MEDI AMBIENT FINANÇAMENT 

Ecologistes critiquen 
que l'impost del C02 pagui 
despesa corrent del Govern 
REDACCIÓ 
I LLEI DAI Entitats ambientals de 
tot Catalunya han publicat un 
manifest en el qual exigeixen 
a la Generalitat més fons pro
cedents de la recaptació del 
nou impost sobre emissions 
de C02 dels vehicles, i que 
aquesta es destiní únicament 
a la conservació i a la millora 
dels ecosistemes. 

Recorden que aquesta és 
la finalitat que estableix la 
legislació catalana i qüestio
nen que els nous pressupos
tos de la Generalitat destinin 
un 29% del que s'ha recaptat 
a "despeses ordinàries de la 
direcció general d'Ecosiste
mes Forestals, al Centre de la 
Propietat Forestal, a Forestal 
Catalana i a Infraestructures 
de la Generalitat". 

El manifest reivindica que 
les entitats ambientals custodi
en més de 40.000 hectàrees de 
terrenys d'alt valor ecològic i 
afirma que els fons procedents 
de l'impost del C02 que els as
signa la Generalitat "no fan 
justícia a aquesta important 
tasca". 

Així mateix, apunta que no 
hi ha partides específiques per 
constituir la futura Agència de 
la Natura. Entre els signants 
del document es troba Ecolo
gistes en Acció, que inclou l'as
sociació lleidatana Ipcena, i la 
Xarxa per la Conservació de 
la Natura, que inclou els ajun
taments de Tremp, Torres de 
Segre i Bellver de Cerdanya, 
l'EMD d'lsil i Alós i l'associ
ació lleidatana Trenca, entre 
d'altres. 

SEGRE 
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AJUNTAMENTS 

Sort aprova la 
taxa per utilitzar 
la pista de gel 
I SORT I El ple de l'ajuntament 
de Sort va aprovar ahir el 
preu públic per la utilització 
de la pista de gel, ubicada des 
de fa unes setmanes a la pla
ça Major. El cost per patinar 
serà de S euros per un temps 
de mitja hora, la qual cosa 
inclou el lloguer aels patins. 
Fonts municipals van asse
nyalar que aquest és el pri
mer any en què l'ajuntament 
explota de forma directa la 
pista de gel, per la qual cosa 
s'havia d'aprovar la taxa per 
utilitzar-la. El ple va aprovar 
també una modificació pres
supostària que tindrà única
ment efectes administratius, 
van assenyalar les mateixes 
fonts. 

FINANCES 

Mollerussa paga 
600.000 euros 
de factures 
I MOLLERUSSA I El ple de Mo
llerussa va aprovar ahir el 
reconeixement de crèdit per 
un import de 614.884 eu
ros per liquidar les factures 
pendents del2020 i part del 
2021. Segons l'alcalde, Marc 
Solsona, l'objectiu és liquidar 
fins als 1,2 milions abans de 
finalitzar l'any. Es va aprovar 
el catàleg dels llocs de treball 
de l'ajuntament i una apor
tació de 6.659 euros per al 
centre d'aliments comarcal. 
D'altra banda, el consisto
ri va acordar suspendre les 
sessions de ball previstes per 
a aquestes festes com a me
sura de prevenció davant la 
Covid. 

MUNICIPIS 

Al·leguen contra 
la taxa per tenir 
gossos d'Olius · 
I ou us I Unió de Pagesos ha sol
licitat a l'ajuntament d'Olius 
que no inclogui els gossos de 
les explotacions agràries dins 
de la taxa anual municipal 
pel servei de tinença d'ani
mals de companyia. 

El sindicat considera que 
els gossos vinculats a les tas
ques rurals, per a la protecció 
de ramats o els de caça, solen 
viure en masies i finques aï
llades del nucli urbà, per la 
qual cosa no està justificat 
que hagin de pagar un impost 
per al manteniment d'un es
pai del qual no fan ús. 

El consistori va aprovar 
una taxa anual de 10 euros 
per gos. 

cfarre
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AJUTS MUNICIPIS PATRIMONI 

La Seu atorga 
8.000 € als 
autònoms 
I LA SEU D'URGELL I L'ajuntament 
de la Seu d'Urgell concedirà 
finalment 8.000 euros d'ajuts 
als autònoms. S'entregaran 
deu ajudes amb un import de 
800 euros cada una, la quan
titat màxima de què disposa
va aquesta convocatòria, que 
comptava amb una partida 
de 10.400 euros. El vuitanta 
per cent dels autònoms que 
rebran aquesta ajuda són do
nes. En total es van presentar 
a la convocatòria disset sol
licituds, de les quals set han 
estat denegades al no complir 
els requisits establerts en les 
bases. 

Generalitat_ i Diputació invertiran 
300.000 euros a la Casa Vallmanya 
Ho plantegen al consistori i li demanen que compri la finca, però aquest ho descarta 

TURISME 

Promoció del 
Jussà en trens 
de Barcelona 
I LLEIDA I El Pallars Jussà pro
mociona la seua oferta turís
tica en trens de Barcelona. 
Ho fa amb fotografies de 
la curnarca i missatges pu
blicitaris en combois de la 
línia del Vallès i la del Llo
bregat-Anoia, totes dos ope
rades per Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC). 

Es tracta d'una campanya 
promocionat que impulsa el 
consell comarcal en coHabo
ració amb l'empresa pública 
de la Generalitat i que es por
ta a terme per segon hivern 
consecutiu. 

ACN/REDACCIÓ 
I ALCARRÀS I La Diputació i el de
partament de Cultura han co
municat a l'ajuntament d'Al
carràs la seua disponibilitat a 
firmar un acord entre les tres 
administracions per encarar ur
gentment les primeres obres de 
recuperació i consolidació de la 
Casa Vallmanya, la masia que 
va ser propietat de la família 
del president Francesc Macià 
i que es troba en mal estat de 
conservació. El conveni contem
pla l'aportació en dos anualitats 
de 300.000 euro s a parts iguals 
i que l'ajuntament d'Alcarràs 
compri la finca per convertir-la 
en propietat pública. 

Per la seua part, l'alcalde 
d'Alcarràs, Jordi Janés, de 
Junts, va explicar que aquest 
conveni "queda curt" i va des
cartar la compra de la finca. "Ha 
de ser Patrimoni qui adquireixi 
aquesta propietat per fer-la pú
blica i permetre l'actuació de les 
administracions, no el consisto
ri d'Alcarràs", va dir. Va afegir 
que el conveni que planteja la 
Diputació encara no està ratifi
cat per la Generalitat i "en tot 
cas ha de contemplar una apor
tació econòmica més important 
perquè amb 300.000 euros poc 
pot fer-se". 

Va reclamar que el conveni 
no sigui biennal i incloure un 
termini més ampli. Va afegir 
que el projecte per consolidar 
i preservar la Casa Vallmanya 
ascendeix a 1,5 milions i reque-

TURISME PATRIMONI MUNDIAL 

El romànic de la Vall de 
Boí, accessible a persones 
amb qualsevol discapacitat 
I LAVALLDE BO[ I El conjunt d'esglé
sies romàniques de la Vall de 
Boí serà accessible per a per
sones amb discapacitats audi
tives, visuals, inteHectuals i de 
mobilitat. Garantir un "accés 
universal" a aquests temples, 
declarats Patrimoni Mundial 
per la Unesco, és un dels prin
cipals objectius del pla de sos
tenibilitat turística que impul
sa l'ajuntament i que rebrà dos 
milions d'euros en ajuts del fons 
Next Generation de la UE (com 
va avançar SEGRE ahir). 

El consistori va destacar que, 
per assolir aquesta meta, desen
voluparan "nous productes tu
rístics" adaptats als "diferents 
nivells de capacitats" tant físi
ques com inteHectuals, a fi de 
"millorar l'experiència de la 
visita i la comercialització del 

producte". Crear productes tu
rístics per a diferents tipus de 
públics és la via a través de la 
qual el municipi espera atreure 
nous visitants i atenuar la mar
cada estacionalitat del turisme, 
ara concentrada en els mesos 
d'estiu i hivern. 

Outdoor Park 
En aquest sentit, preveu cre

ar el Outdoor Park Vall de Boí. 
Aquesta iniciativa, també sub
vencionada en el marc del Next 
Generation, pretén integrar les 
diferents activitats a l'aire lliure 
que ofereix la Vall de Boí i afa
vorir una promoció conjunta. 
Un altre dels eixos del projecte 
és fomentar el transport públic 
per accedir al Parc Nacional 
d'Aigüestortes per reduir els 
impactes ambientals. 

Imatge d'arxiu de la Casa Vallmanya d'Alcarràs. 

reïx una aposta ferma i decidida 
del GovTern. 

Per la seua part, el president 
de la Diputació, Joan Talarn, va 
apuntar que, una vegada con
solidat l'edifici, serà necessari 
establir un pla d'usos futur de 
la finca i delimitar quin tipus 
de coHaboració a llarg termini 
s'hauria de mantenir entre les 
tres administracions. Almenys, 
"haurem salvat Casa Vallma
nya de la ruïna. Encara ht som 
a temps", va dir. 

TURISME ACTIU 

Alerten del mal estat de la masia 
i el risc d'esfondrament 
• L'alcalde d'Alcarràs, Jordi 
Janés, va insistir que l'ajun
tament no pot assumir la 
compra i la restauració de 
l'habitatge sense endeutar 
el municipi, de manera que 
no veu factible comprar la 
propietat. 

La plataforma ciutadana 

Salvem Cal Macià advérteix 
del mal estat de l'edifici i del 
risc de caiguda. Des de l'estiu 
passat s'ha desplomat part 
de la teulada de l'immoble 
i s'han agreujat els danys a 
la façana, la qual cosa de
mostra un avenç ràpid de 
degradació. 

Un metre de ne~:~ a gairebé totes 
les estacions abans de Nadal 
A Baqueira Beret i les pistes de Port Ainé, Espot i Boí Taüll 
1 LLEIDA I La majoria de les estaci
ons d'esquí lleidatanes acumu
len almenys un metre de neu 
a les porte,s de la campanya 
de Nadal. Es el cas de les que 
gestiona Ferrocarrils de Ja Ge
neralitat (FGC). Al Pallars So
birà, Espot Esquí i Port Ainé te
nen oberts el 90% de les pistes 
i la totalitat dels remuntadors, 
mentre que, a l'Alta Ribagorça, 
Boí Taüll disposa per ara del 
40% de la superfície esquia ble 
oberta al públic. Així mateix, 
la previsió de més nevades en 
els propers dies podria millorar 
la capa de neu sobre les estaci
ons lleidatanes. 

FGC va apuntar que Espot 
Esquí acumula fins a UO centí
metres de neu pols, mentre que 
Port Ainé té fins a un metre 
sobre les seues pistes. 

Per la seua part, Boí Taüll té 
entre seixanta centímetres i un 
metre de neu. 

Al marge de les estacions 
en mans de la Generalitat, Ba
queira Beret supera des de fa 
dies folgadament els dos me-

Previsió d'una 
alta ocupació 
• El sector turístic man
té les previsions d'una 
alta ocupació al Pirineu 
durant la campanya de 
Nadal, després d'haver 
penjat el cartell de ple 
durant el passat pont de 
la Puríssima. Les vendes 
de forfets van superar 
les xifres anteriors a la 
pandèmia. 

tres de neu en bona part del 
seu domini esquiable entre 
Aran i el Pallars Sobirà. Tam
bé assoleixen els dos metres 
les pistes d'esquí de Tavascan. 
En canvi, els gruixos a Port del 
Comte, al Solsonès, se situen 
ara per ara entre els 20 i els 50 
centímetres. 

La neu acumulada fins avui 
corrobora el bon inici de la 
temporada d'esquí amb una 
quantitat de neu excepcional 
que va permetre obrir al pú
blic tots els dominis esquia
bles, tant els d'esquí alpí com 
els de nòrdic, el passat pont 
de la Puríssima. Es una cosa 
que no es donava des de feia 
cinc anys i que afavoreix una 
elevada afluència d'esquiadors 
al Pirineu lleidatà (vegeu el 
desglossament). 

cfarre
Resaltado
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