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INFRAESTRUCTURES RRETERES 

Deu milions pera obres de 
I'Eix Pirinenc a partir del2023 
Acord perque el Govern espanyol hi inverteixi 260 milions 
durant diversos anys 1 ..... J "' y '"' os os dl l'E .... 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El Govern espanyol 
destinara deu milions d'euros 
a partir del 2023 a obres en 
l 'Eix Pirinenc (N-260), deis 
quals set seran per a treballs 
de conservació i tres per mi
llorar el tram entre el port del 
Cantó 1 el de Perves. Així ma
tetx, un futur conveni amb la 
Generalitat planteja una apor
tació estatal de 260 milions per 
reformar aquesta carretera du
rant diversos anys. Així ho pre
veuen esmenes transaccionals 
als pressupostos de l'Estat, que 
recullen una antiga reivindica
CIÓ de Lleida i en especial del 
Pirineu. 

Socialistes i republicans van 
anunciar ahir aquests compro
tnlsos. La senadora d'ERC per 
Lleida, Sara Bailac, va apun
tar que el futur conveni pre
veu que "sera la Generalitat 
la que executi aquesta millora 
necessaria per multiplicar les 
oportunitats de la població del 
Pirineu". Perla seua part, fonts 
del PSC van indicar que el Go
vern espanyol i la Generalitat 
hauran d'acordar el calendari 
d'obres en aquesta carretera 
estatal i pactar obres prioritari
es. En funció d'aixo s'establira 
en quants anys es distribuira 
la inversió. Es preveu que la 
majar part sigui peral tram de 
Lleida, ja que els d'Osca i Gi
rona han estat objecte d'obres 
i estan en millor estat. 

MUNICIPIS l'IGÜES 

lmatge recent de I'Eix Pirinenc al seu pas perla Seu d'Urgell. 

AL TRES ESMENES 

La Seu d'Urgell 
1 ERC va anunciar que una es
mena pactada als pressupostos 
de I'Estat preveu una partida de 
3 milions d'euros pera uncen
tre residencial pera la tercera 
edat a la Se u d'Urgetl. 

Lleida i Catalunya 
1 ERC va avan~ar també que hi 
haura 7 milions peral Pare Cien
tífic i Tecnologic de Lleida (ve
geu la pagina 10) en el marc de 
900 M€ d'inversió addicional a 
Catalunya (vegeu la pagina 19). 

Rusos gratu'its 
1 El PDeCAT va anunciar que 
ha acordat amb el Govern es
panyolla gratu.itat durant l'any 
que ve deis trajectes de bu sos 
de titularitat estatal a tot Espa
nya. Les línies de competencia 
estatal són aquelles el recor
regut de les quals inclou més 
d'una comunitat autonoma. 

Tramitació parlamentaria 
1 Els pressupostos estan pen
dents d'aprovació al Congrés i 
aiSenat. 

La Mancomunitat del Solsones 
critica les restriccions per sequera 
Aprovades ahir per l'Executiu i en vigor divendres 
MARIA MOLINA 
1 SOLSONA 1 El president de la 
Mancomunitat d'Aigües del 
Solsones, Daniel Rovira, es va 
mostrar molt crític ambles res
triccions d'aigua perla seque
ra a la canea del Ter-Llobregat 
ratificarles ahir per l'Executiu i 
que afecten sis municipis de la 
comarca, cinc deis quals dins 
de l'organisme de proveiment 
de boca. Són Pinós, Riner, Sol
sana, Olius i Clariana de Car
dener, mentre que Naves per
tany a una altra mancomunitat 
del Bergueda. 

Segons Ro:vira, el Solsones 
té una orografía i una distribu
ció de població disseminada en 
masies alllades que són les que 
estan abonades al servei. En 
aquestes masies, que enlama
joria deis casos també exploten 

granges, el subministrament és 
el mateix per a l'aigua de bo
ca, que esta garantit, com per 
als animals, que s'ha reduil un 
10%. "Com separem un ús de 
l'altre? Deixem els animals sen-

COMUNICACIÓ 

L'organisme comunicara 
a abonats i consistoris la 
resolució de I'Executiu 
perque prenguin mesures 

se beure? Aixo no ho contem
plem", va qüestionar Rovira. 

D'altra banda, va indicar que 
!'Agencia Catalana de l'Aigua 
(ACA) no ha tingut en compte 
que aquesta zona esta inter
connectada amb la conca del 

Cardener, afluent del Llobregat 
(dios de les Conques Internes 
de Catalunya), i amb la Ribera 
Salada, afluent del Segre (ges
tionada per la Confederació 
Hidrografica de l'Ebre), "per 
la qua! cosa tenim dos alterna
tives pera la captació". 

De fet, les obres per con
nectar els rius Cardener i La
có (afluent de la Ribera Sala
da) per garantir aigua en cas de 
sequera es van executar l'any 
passat. No obstant, la conca del 
Segre també es troba en estat 
d'emergencia. 

Rovira va indicar que comu
nicara als abonats i als ajunta
ments afectats aquesta mesura 
ratificada pel Govern perque 
adoptin solucions d'estalvi sen
se que es perjudiqui l'activitat 
ramadera. 

SEGRE 
Dimecres, 23 de novembre del2022 

ME DI AMBIENT RESIDUS 

Nova Tracjusa queda 
tora de la moratoria a 
incineradores del Govern 
1 LLEIDA 1 La moratoria a la 
construcció d'incineradores 
de residus que la Generalitat 
va aprovar a finals de l'any 
2021 exclou el projecte de 
Nova Tracjusa, malgrat que 
el departament d'Acció Cli
matica va manifestar fa un 
any la intenció d'aplicar-la a 
aquest projecte, que preveu 
obtenir gas d'escombraries 
i utilitzar-lo com a combus
tible per assecar purins a la 
planta de Tracjusa de June
da. Així ho afirma la con
selleria, en resposta a una 
pregunta parlamentaria de 
la CUP. 

"Nova Tracjusa ja disposa
va d'autorització administra-

tiva abans de l'aprovació de 
la moratoria, i per tant no es
ta afectada perla suspensió", 
afirma Acció Climatica, que 
recorda que els promotors, 
la cooperativa Gap, plante
gen ara modicifat el projecte 
ja autoritzat pel Govern ca
tala "amb un plantejament 
alternatiu relacionat amb 
una aposta perla captació 
d'emissions de dioxid de car
boni i el maxim aprofitament 
energetic". 

El nou projecte, denomi
nat Biogap, manté l'obtenció 
de gas a partir d'escombrari
es, encara que hi afegeix pro
ducció de biorneta i d'hidro
gen verd, entre altres canvis. 

L'alcalde de Mollerussa té un sou de 37.800 € 

1 LLEIDA 1 El sou de !'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, as
cendeix a 37.800 euros bruts a l'any. Esta en la línia d'altres 
capitals de comarca com les Borges, on la retribució ascendeix 
a 38.110 euros, segons dades del ministeri d'Hisenda, que 
no inclouen el salari del primer edil de la capital del Pla. Per 
la seua part, 134 deis 231 alcaldes de Lleida cobren menys 
de 10.000 euros a l'any (vegeu SEGRE d'ahir). 

Tarrega debat canvis en el POUM peral polígon 
1 TARREGA 1 El pie de Tarrega, que se celebrara dema, preveu 
aprovar diverses modificacions puntuals del POUM. Una 
esta relacionada amb el nou polígon industrial Boscarró 
Nord, que entrara en funcionament el2024, i la depuradora 
prevista, informa Laia Pedrós. 

L'alcalde d'lvars d'Urgell optara a la reelecció 
I IVARS D'URGELLI L'alcalde d'Ivars d'Urgell, Joan Caries Sán
chez, tornara a liderar la candidatura del grup Endavant a 
les eleccions del2023. Així ho va anunciar en una xarrada 
en la qual també va avanr;ar que Toni Costa formara part de 
la seua llista en representació de Vallverd. Sánchez va asse
gurar que han complert un 85% del programa i han afrontat 
obres com les del nou consistori, informa Joan Gómez. 

Agramunt habilita una sisena aula a la llar d'infants 
1 AGRAMUNT 1 Agramunt ha iniciat les obres que permetran 
habilitar una sisena aula i una sisena línia a l'escola bressol 
municipal L'Era. Amb aquesta actuació, el consistori podra 
donar resposta a la demanda de PO. La reforma interior, a 
carrec de !'empresa Cozubic, afecta la sala polivalent, el 
magatzem i els banys adaptats. Actualment el centre comp
ta amb cinc línies: una de PO (que a comenr;aments de curs 
va passar de 8 a 12 places), dos de P1 idos de P2, informa 
Laia Pedrós. 

lmpuls a l'esport i a la practica de BTT a Tremp 
1 TREMP 1 Tremp i l'associació Lo Podall van firmar ahir un 
conveni de col-laboració que té com a objectiu fomentar i 
promocionar la practica de l'esport i la BTT al medi natural 
i l'ús de camins i senders. El consistori atorgara a l'entitat 
una subvenció de 2.000 euros. 

El sector del transport de viatgers parara dimarts 
1 BARCELONA 1 UGT ha convocat una aturada de servei en el 
sector del transport de viatgers dimarts entre les 10.30 i les 
14.00 h . Les concentracions es faran davant de la conselleria 
d'Educació i la seu de l'Autoritat del Transport Metropolita 
(ATM) a Barcelona per reivindicar "la disconformitat sobre el 
model de contractació pública que es fa amb els operadors". 
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COMER~ INSPECCIÓ 

Decomissen material falsificat 
valorat en 51.000 € a Balaguer 
Imputen un delicte contra la propietat industrial als dos responsables d'una botiga 
11 1 1 " . o. ac ;:, O is CChn bater1es, cara ules i carregadors de mobils 

REDACCIÓ 
1 BALAGUER 1 La Guardia Civil i la 
Guardia Urbana de Balaguer 
van decomissar dilluns mate
rial falsificat d'accessoris de 
telefonía valorats en més de 
51.000 euros que hi havia en 
un establiment de la capital de 
la Noguera i van imputar per 
un delicte contra la propietat 
industrial els seus dos respon
sables, ve'ins de la localitat. 

Agents de la Guardia Civil i 
la Guardia Urbana van fer una 
inspecció conjunta a la botiga 
situada al nucli urba de Bala
guer. A l'establiment, van ob
servar una gran quantitat de 
material i genere d'accessoris 

BALANc; 

L'any passat es van 
imputar 11 persones per 
falsificacions a Lleida 
perles 5 de l'any 2020 

lmatge de l'actuació conjunta entre la Guardia Urbana de Balaguer i la Guardia Civil. 

de telefonía mobil com bateri
es, caratules i carregadors, 
tots falsificacions de conegu
des marques. Posteriorment, 
es va procedir al decomís del 
genere, que esta valorat quant 
a preu de venda al públic en 
més de 51.000 euros. 

Així mateix, es va comuni
car als propietaris del comen;:, 
dos ve'ins de Balaguer de naci-

BOMBERS DESAPARICIÓ 

onalitat xinesa, que els impu
taven sengles delictes contra la 
propietat industrial, remetent 
les diligencies de la inspecció 
al jutjat d'lnstrucció número 3 
de la capital de la Noguera. El 
material confiscat sera posat en 
les proximes hores a disposició 
de l'autoritat judicial. 

El13 de novembre passat, la 
Guardia Civil va imputar pel 

Els GRAE van revisar ah ir el perímetre de la Llosa del Cavall. 

Donen per finalitzada la recerca 
del capella extraviat al Solsones 

mateix delicte un veí de Lleida 
de trenta-nou anys després que 
al seu vehicle localitzessin roba 
falsificad es de conegudes mar
ques quan es dirigía al merca
dillo setmanal de Torrefarrera. 
El material; abrics, jaquetes i 
gorres, tenia un preu de ven
da al públic conjunt de 29.965 
euros. 

En els últims anys, s'han dut 

a terme diver sos decomissos 
d'articles falsificats en comer
c;os de les comarques de Llei
da, majoritariament de roba 
i d'articles relacionats amb la 
telefonía. 

L'any passat van imputar a 
la demarcació un total d'onze 
persones per delictes contra la 
propietat industrial i inteHec
tual perles cinc del2020. 

.BOMBERS EMERGENCIES 

SEGRE 1 

Dimecres, 23 de novembre del 2022 

Rescaten una persona 
en un foca Tremp 
1 TREMP 1 Els Bombers van res
catar ahir una persona, que 
va resultar il·lesa, després 
de declarar-se un incendi en 
una casa del carrer Roure de 
Tremp. El foc es va produir 
en una estufa i va afectar la 
fac;ana. 

Robatoris en domicilis 
del Pla d'Urgell 
1 GOLMÉS 1 Ajuntaments del Pla 
com els de Golmés i Sidamon 
van alertar ahir de l'augment 
de robatoris en domicilis. 
Els consistoris ho van dir 
a través d'eBando. Davant 
d'aquesta situació, demanen 
als vei:ns que, davant de qual
sevol sospita, alertin elll2. 
Pel que sembla, els lladres 
serien dos joves prims i alts 
que actuen entre la tarda i 
la nit i es dediquen a forc;ar 
portes i finestres o escalar 
per la fac;ana. 

Detingut per robar en 
un rentador de Tarrega 
1 TÁRREGA 1 Els Mossos van de
tenir dilluns a Cervera un 
home de 35 anys que té 16 
antecedents acusat del roba
tori al setembre de la recap
tació d'un rentador de cotxes 
a Tarrega. Va causar danys 
valorats en més de 2.000 €, 

Desinstal·len vies 
d'escalada al Jussa 
1 TREMP 1 Els Agents Rurals 
van desinstaHar, a petició 
de la Reserva de Boumort i 
d'Agricultura, totes les vies 
d'escalada equipades sense 
autorització al roe de la Pes
sonada, al Pallars Jussa. 

1 SANT LLOREN\ 1 Els Bombers de 
la Generalitat van dona r ahir 
per finalitzada la r ecerca del 
sacerdot Xavier Castelló, que 
va desapareixer dijous passat a 
l'entorn del santuari de la Vall 
de Lord, a Sant Llorenc; de Mo
runys, al Solsones. 

Efectius de la unitat suba
quatica deis GRAE van revisar 
ahir amb barca el perímetre del 
panta de la Llosa del Cavall (fo
to). Reobriran la recerca en cas 
de trobar indicis del desapa
regut, de 78 anys i natural de 
Mollerussa. 

Sufoquen un aparatós incendi a la cooperativa de Miralcamp 
1 MIRALCAMP 1 Els Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir 
a la nit en un aparatós incendi 
que es va declarar en una sitja 
de 20 metres de la Coopera-

tiva Nova de Miralcamp. Hi 
van acudir cinc dotacions, en
tre les quals l'autoescala. Mal
grat l'aparatositat del foc, no hi 
va haver ferits. D'altra banda, 

ahir es va registrar un foc en 
una fabrica de pinsos de Ribera 
d'Urgellet , idos dotacions van 
extingir un incendi al femer 
d'una granja de Sunyer. 
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