
5OPINIÓSEGRE 
Divendres, 20 d’abril del 2018

Antonio Herrera Dorado gerent d’impressió.

Josep Pon i Botarda cap de publicitat.

Eva Miranda i Cos cap d’administració.

Rosa Reig Crusells cap de relacions externes. 

Carles Duran Codina cap de producció.

Joan Clivillé Figueras cap de manteniment.

Ferran Perdrix Sapiña cap de R+D.

Redacció, administració i publicitat: Carrer del Riu, 6. 25007 Lleida.  
Tel. 973 248 000. Tel. Club del Subscriptor 973 248 008. Fax redacció:  
973 246 031. Fax publicitat: 973 229 076. Fax administració: 973 224 688.  
Ap. de correus: 543. 
Planta d’impressió: Carrer de la Premsa, 2. 25660 Alcoletge. Tel. 973 196 600. 
Fax: 973 197 001.  
Delegacions: LA SEU D’URGELL. Avinguda Pau Claris, 8 entresòl. Tel. 973 
360 202. TÀRREGA. Xavier Santesmasses (delegat). Governador Padules, 2. 
Tel. 973 310 414. MOLLERUSSA. Avinguda del Canal, 7. Tel. 973 603 772. 

Dipòsit legal: L-1057-1997. 

Robert Serentill Utgés  
president.

Juan Cal Sánchez  
director executiu.

Santiago Costa Miranda  
director de redacció.

Joan Miras Muntadas,  
Anna Gómez i Marsol  
i Glòria Farré Lorente subdirectors.

José Carlos Miranda Ester  
i Joan Martí Alegret redactors en cap.

Seccions: Lleonard Delshams Valdés (fotografia),  
Anna Barcala Sirvent (disseny), José Carlos Monge 
Clemente (esports), Josep Grau Santesmasses 
(societat), Eva Martínez Muruaga (economia), 
Helena Culleré Garcia (comarques) i Carles Díaz 
Perera (segre.com). Responsable de Cercle i 
secretària de redacció: Maria Terré i Guillaumet. 

DIARI SEGRE SLU

redaccio@segre.comwww. segre.com

VOX POPULI

Roberto Fernández Santos @rfernsan
«Que Llarena demani a Montoro que demostri que no es van 
gastar diners públics en l’1-O és invertir la càrrega de la 
prova. És a dir, demostrar que ets innocent, i no el jutge que 
ets culpable. I els espanyols aplaudint...»

Riau @xaviconde
«Llarena, si us plau, torna a unir tots els espanyols: posa 
Montoro a la presó.»

Prdsatan @vmm7773
«Diu Andrea Levy que la veritat en política és indispensable i 
la mentida intolerable... i tot seguit es posa a defensar 
Cifuentes... així, sense despentinar-se ni res.»

Sant Esteve de les Roures @santesteve
«Promoció de pisos alt estànding a Sant Esteve de les Roures: 
200 m2, 4 hab., 2 banys, suite vestidor, piscina, tenis + pàdel. 
Bon preu. Pregunteu a la Guàrdia Civil.»

Lourdes Vinc @lourdesvinc
«La FAES d’Aznar demana un 155 llarg després de les 
decisions judicials d’Alemanya. Ell sempre tan dialogant.»

«Zoido s’equivoca 
al qualificar 
de violència 
les xiulades 
en el futbol»

Andrea Levy

Vicesecretària del  
Partit Popular

Carreteres que no vol ningú
La complicada meteorologia de l’hivern i la primavera s’ha traduït en un notable 
deteriorament de les carreteres que han patit despreniments, esquerdes i tota mena 
d’incidències, que ha perjudicat especialment les del Prepirineu, on han quedat to-
tes malparades, però sobretot les que tenen menys pressupost per al manteniment, 
que són les locals. La situació ha arribat a tal punt que els consells comarcals dels 
dos Pallars i l’Alta Ribagorça que les gestionen per delegació dels municipis que 
són els titulars d’aquestes carreteres locals i camins d’accés a cases i pobles han 
plantejat que se’n traspassi la titularitat perquè no tenen recursos ni mitjans per al 
manteniment. Parlem de ni més ni menys que 873 quilòmetres, dels quals 475 són 
al Jussà, uns 300 al Sobirà i 98 a l’Alta Ribagorça, per als quals els consells no dis-
posen de prou dotació econòmica, sense que arribin a cobrir les seues necessitats 
la col·laboració de la Diputació, els plans de camins de la Generalitat o fins i tot 
alguns ajuts comunitaris que s’han destinat a aquesta finalitat a través dels plans 
de desenvolupament rural. El problema és que la Generalitat no vol saber res d’un 
possible traspàs i des de Territori s’argumenta que no els correspon perquè formen 
part de la xarxa de carreteres locals i tampoc la Diputació pot assumir aquesta 
competència perquè no hi ha més recursos disponibles per a carreteres, tenint en 
compte que ja destina tres milions i mig per a les vies de la corporació provincial 
i tres milions més en ajuts als ens locals per a manteniment de camins i accessos. 
No és suficient, però tampoc hi ha més diners a la Diputació i evidentment tam-
poc l’Estat central assumirà aquesta titularitat. El que es posa de manifest amb 
aquesta situació és que els ens locals tenen un seriós problema de finançament, 
que no disposen de prou recursos, que es tradueix en un dèficit permanent i que 
en moltes ocasions han d’assumir i cobrir serveis que haurien de prestar altres ad-
ministracions. Correspondria a l’Estat i a la Generalitat si estigués operativa cobrir 
aquests dèficits i aportar els recursos que els ajuntaments i consells necessiten per 
garantir el servei als veïns i el manteniment d’aquests camins i carreteres és bàsic. 
Però mentre no arribin aquests diners, serà inevitable que aquesta xarxa local vagi 
deteriorant-se una mica més.

EDITORIAL
La temàtica andorrana
EL PRINCIPAT d’Andorra és, 
des de molts punts de vista, 
un territori literari i creatiu de 
primera magnitud. Una espè-
cie d’Islàndia enclavada al bell 
mig del Pirineu, amb tota clas-
se de particularitats, des de les 
històriques i les culturals fins 
a les paisatgístiques i les geo-
gràfiques: un enclavament en-
tre dos països que no sempre 
han estat bons veïns. S’ha vist 
aquest potencial creatiu en la 
sèrie Félix de Cesc Gay, estre-
nada aquest mes per Movistar 
Series amb una grandiosa inter-
pretació de Leonardo Sbaraglia. 
Altament recomanable. I també 
es demostra aquesta capacitat 
inspiradora de l’enclavament 
muntanyenc a l’obra d’un gran 
escriptor andorrà: Albert Villa-
ró. Amb una amplíssima obra 
literària, l’escriptor natural de 
la Seu d’Urgell però amb passa-
port andorrà acaba de publicar 
El sindicat de l’oblit una espè-
cie de segona part de la ucronia 
Els ambaixadors que mostra 
com podria haver estat el món 
si Catalunya fos un país inde-
pendent des del 6 d’octubre del 
1934 i Franco no hagués gua-
nyat la guerra del 1936. A més 
de l’argument apassionant, de 
les locucions localistes i d’una 

amplísima erudició, El sindicat 
de l’oblit és un joc molt divertit 
sobre com hauria estat el món 
si les coses haguessin passat de 
forma radicalment diferents. 
L’autor construeix amb minuci-
ositat un eixam de personatges, 
d’accions relacionades entre si, 
de petites anècdotes que servei-
xen per donar versemblança a 
aquesta autèntica orfebreria li-
terària que és la novel·la. L’autor 
juga a ser Déu, o un falsificador 
d’històries que es llegeixen amb 
autèntica voracitat.

JUAN CAL
LA PEIXERA

‘El sindicat de l’oblit’ 
és una mena d’ucronia 
sobre com hauria estat el 
món amb una Catalunya 
independent i una 
Espanya sense Franco

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

Per què serviu? (2)
UN PARTIT socialista que no-
més és crossa de la dreta més 
reaccionaria no serveix de res 
als necessitats ciutadans. Quan 
es traeix una vegada i una altra  
la promesa electoral, es perd la 
confiança dels electors. Quan es 
traeixen els ideals que sustenten 
la ideologia, es perd la vergonya 
i es canvia principis per cínica 
supervivència. Quan es mira a 
l’infinit del no-res davant la in-
justícia, la crueltat i el maltrac-
tament de les persones, ja només 
resten els cadenats de les escla-
fades llibertats. Quan des de la 
comoditat de la vida regalada, 
es crida al combat contra la in-
justícia social, només resten els 
crits distorsionats i els patètics 
moviments de ballaruga de les 
campanyes electorals. Quan es 
diu una cosa i se’n fa una altra. 
Quan l’exemplaritat és no ser 
exemplar, llavors la coherència 
és una farsant ombra distorsio-
nada, d’una història que no ser-
veix per justificar el desideràtum 
actual. Esperpèntics em semblen 
els al·legats als cent anys d’histò-
ria, perquè només ens recorden 
el que éreu i, com una bufeta-
da, ens mostra el que no sou. 
Cal imaginació per recordar i 
comparar Olof Palme amb el 
que resta d’en Felipe González. 

Cal un descomunal esforç per 
imaginar la comparació entre 
Helmut Smith amb Pedro Sán-
chez. Ni em passa pel cap com-
parar François Mitterrand amb 
la miserable figura de l’actual 
Alfonso Guerra. Francament, 
no sé ni amb qui puc comparar 
la Sra. Susana Díaz. Em sembla 
un insult a la intel·ligència posar 
en el mateix plat de la balança en 
Joan Reventós i el movedís Iceta. 
Fa poques setmanes es celebrà 
el Ple de debat de les pensions, 
on l’inefable Rajoy es va perme-
tre maltractar la Sra. Margarita 
Robles. Ho va tenir fàcil. Només 
li calia recordar i enumerar les 
malifetes socialistes dels darrers 
anys. Només li calia afirmar. Jo 
malament? Vostès pitjor. Com 
per exemple el cop d’Estat per-
petrat contra la gran majoria 
de ciutadans espanyols i con-
tra tots els votants socialistes, 
quan l’agost del 2011, un ple del 
Congrés convocat per aprovar 
un decret anticrisi va servir per 
aprovar la reforma de l’article 
135 de la Constitució, condem-
nant la majoria de la població 
a ser els bocs expiatoris d’una 
minoria, que encara segueix 
governant amb la col·laboració 
incondicional dels aspirants a la 
desaparició política.

PERE AYGUADÉ
DEL QUE SEMBLA I EL QUE ÉS
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Acaba la reforma de la façana sud de 
la Universitat de Cervera

p. 15
Denuncia que la Coma intenta 
expulsar-la del padró

p. 16

R. R.
❘ LLEIDA ❘ El ple de la Diputació 
votarà avui un pla econòmic i 
financer de dos anys, una me-
surada d’ajustament després 
d’haver superat en tres milions 
d’euros la regla de despesa que 
fixa l’Estat. La normativa exi-
geix fer-ho en aquests casos i 
l’aprovació definitiva corres-
pondrà a la Generalitat. Fonts 
de la corporació provincial van 
indicar que això condicionarà la 
programació d’inversions pre-
vistes amb càrrec als romanents 
de tresoreria del 2017, però van 
subratllar que, en principi, no 
obligarà a renunciar a cap.

Els tres milions que superen 
la regla de despesa corresponen 
a actuacions adjudicades però 
no liquidades el 2017, a l’estar 
encara en curs a l’acabar l’any. 

Com que el límit de despesa de 
cada exercici es calcula partint 
de la quantia dels pagaments 
efectuats durant l’any anterior, 
la Diputació no podrà desem-
borsar el 2018 tres dels onze 
milions del seu romanent de 

tresoreria, un superàvit que, 
segons la normativa estatal, 
la corporació pot dedicar a in-
versions. Fonts de la Diputació 
van puntualitzar que les limi-
tacions del pla per ajustar-se a 

la regla de despesa afecten els 
pagaments anuals que la Dipu-
tació pot fer efectius, però no 
necessàriament la quantitat de 
les actuacions que contracta: 
com a exemple, van apuntar que 
obres adjudicades l’any en curs 
poden liquidar-se a l’acabar-les 
en el següent, sempre que hi ha-
gi prou diners per fer-ho i la su-
ma de totes les despeses al final 
de l’exercici no superi el límit 
que fixa l’Estat.

D’acord amb això, la Diputa-
ció haurà d’elaborar una nova 
planificació de les obres i actu-
acions previstes amb càrrec als 
seus romanents de tresoreria 
(bona part en carreteres), per 
compassar el ritme dels paga-
ments a mesura que es comple-
ten amb la limitació anual que 
imposa la regla de despesa.

La Diputació aplicarà un pla 
d’ajustament financer de dos anys
Considera que això no obligarà a renunciar a les obres previstes

PLE PROVINCIAL

TRES MILIONS
La Diputació no podrà 
desemborsar aquest any 
tres dels onze milions del 
seu romanent de tresoreria

MUNICIPIS SERVEIS
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Reñé i Latorre, a la inauguració del tanc pluvial.

Inauguren el tanc contra les 
inundacions de Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ El president de 
la Diputació, Joan Reñé, i l’al-
calde de Torrefarrera, Jordi 
Latorre, van inaugurar ahir 
el tanc subterrani que té com 
a objectiu evitar inundacions 
a la localitat. Durant la visita, 
els tècnics responsables van 

explicar el funcionament de 
l’equipament, que té una capa-
citat de 1.180 metres cúbics 
d’aigua. La infraestructura 
ha suposat una inversió d’un 
total de 410.001 euros, dels 
quals 90.000 els ha aportat la 
Diputació.

C. SANS
❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) preveu construir 
abans del 2021 quatre depura-
dores que donin cobertura als 
vuit municipis de Lleida de més 
de 2.000 habitants que encara 
no disposen de sistema de de-
puració. Es tracta d’Albatàrrec 
i Montoliu, Artesa de Lleida i 
Puigverd, Torre-serona i Tor-
refarrera i Vilanova de Segrià 
i Benavent de Segrià. Per a la 
construcció d’aquestes quatre 
plantes, l’ACA contempla una 
inversió de 8.592.674 €. Segons 
dades de l’agència, d’aquests 
quatre equipaments, tots menys 
el d’Albatàrrec i Montoliu, ja 
tindrien els projectes aprovats 
o en fase de redacció. Aquestes 
actuacions responen al Pla de 
Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes (PSARU) de la Genera-
litat per al període 2016-2021, 
amb el qual projecten 8 actuaci-
ons més a la demarcació. El pla 
preveu impulsar també sistemes 
de sanejament per a municipis 
de menys de 2.000 habitants. 
Construiran noves estacions a 
la Noguera (Cubells i Camara-
sa), Alt Urgell (Organyà) i Pa-
llars Jussà (Espui i Aiguabella, 
a Torre de Cabdella). Aquests 4 

nous equipaments compten amb 
un pressupost de 4.131.837 €. 
Quant a l’estat dels projectes, 
l’estació de Cubells i la de Tor-
re de Cabdella ja disposen dels 
projectes en redacció i revisió, 
respectivament. Els d’Organyà i 
Camarasa encara s’han d’iniciar 
tot i que des del Govern insis-
teixen que els impulsarà abans 
d’acabar el 2021. El PSARU pre-
veu també altres actuacions de 
millora d’equipaments ja opera-
tius com l’ampliació de la depu-
radora d’Alcarràs i l’eliminació 
d’aigües blanques del sistema, 
la primera fase de l’ampliació 
i millora de la de Balaguer i la 
remodelació i millora del siste-
ma de sanejament de Montfer-
rer. Aquest conjunt d’actuaci-
ons compta amb una inversió 
de 7.655.521 €, que afegits a les 
inversions anteriors per depura-
dores noves suposen una xifra 
total de més de 20 milions per 
a la demarcació. En percentat-
ge de població sanejada, Lleida 
es troba al 79,2%, davant del 
97,1% del global de Catalunya. 
Per comarques, l’Alta Ribagorça 
i el Solsonès tenen la xifra més 
elevada, amb un 95% de la po-
blació sanejada, i les Garrigues 
la més baixa, amb un 60%.

Totes les localitats de Lleida de més de 2.000 
habitants tindran depuradora l’any 2021
L’ACA preveu construir-ne 4 per als 8 municipis del Segrià que encara no tenen sistema de sanejament

AIGÜES SANEJAMENT

C.SANS

Pla de sanejament ■ El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua 
preveu millorar i remodelar equipaments que ja estan operatius, com el de Montferrer (a la imatge). 
En aquest sentit, l’Alta Ribagorça i el Solsonès tenen la xifra més elevada de població sanejada, amb 
un 95%, mentre que les Garrigues és la comarca que menys, amb un 60%.

rcolomina
Resaltado



12 COMARQUES SEGRE 
Divendres, 20 d’abril del 2018

Compte enrere per iniciar la reforma  
de les places del centre de Mollerussa

URBANISME PLE MUNICIPAL

J.GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa va aprovar ahir per 
unanimitat en un ple extraor-
dinari les obres d’urbanització 
de les places del centre de la 
ciutat, que ascendeixen a 2,1 
milions d’euros. En concret, el 
primer paquet el durà a terme 
l’empresa Constructora SAU de 
Calaf i inclou les places Manuel 
Bertrand, Major, Vilaclosa i el 
carrer Jacint Verdaguer, per un 
import d’1,3 milions d’euros. 

Aquesta última via inicialment 
només incloïa l’enllumenat, però 
finalment el consistori també 
renovarà el paviment. El segon 
paquet comprèn les places de 
l’Ajuntament (i la via lateral 
d’aquesta plaça, per la qual ja 
no podran passar els cotxes) i 
Pla d’Urgell, procés que va gua-
nyar Serboniu per un import de 
889.101 euros. 

En tots dos casos, les obres 
s’hauran de dur a terme en 
un per íode de cinc mesos. 

En aquest sentit, el portaveu 
d’ERC, Engelbert Montalà, va 
demanar rigor en els terminis.

Aquestes obres estan sub-
vencionades al 50 per cent pel 
Pla de Barris de la Generalitat. 
La xifra restant va a càrrec del 
consistori i els veïns, a través 
de contribucions especials. En 
aquests moments, està a punt 
la reforma del carrer Ciutat de 
Lleida i Onze de Setembre. Es 
troba en obres el carrer Santa 
Cristina i Estrella.

Oliana buida 13 metres cúbics per segon i en turbina 64 per la central. Per Rialb en surten 30 més.

JORDI ODÉN

❘ LLEIDA ❘ La Diputació i la Ge-
neralitat rebutgen fer-se càrrec 
dels més de 800 quilòmetres de 
carreteres locals que els con-
sells del Jussà, Sobirà i Alta Ri-
bagorça volen traspassar a una 
administració superior (vegeu 
SEGRE d’ahir). El president de 
la corporació provincial, Joan 
Reñé, va explicar ahir que “no 
hi ha més recursos per gestionar 
més carreteres” i que “la Dipu-
tació no té aquests diners”. En 
aquest sentit, va recordar que la 
corporació destina tres milions 
d’euros en ajuts als ens locals 
per a manteniment de camins 
i accessos, mentre que tres mi-
lions i mig més són per a les 
carreteres que són de la seua 
titularitat. 

Reñé va apuntar que aquest 
“és un problema de dèficit de 
finançament del món local” i 
que “l’Estat hauria d’aportar 
aquests recursos econòmics”. 
Així mateix, des de la conse-
lleria de Territori van assegurar 
que a ells no els correspon fer-se 
càrrec d’aquestes vies perquè 
formen part de la xarxa local 
de carreteres.

D’altra banda, la Baronia 
de Rialb ha xifrat en 100.000 
euros els danys ocasionats per 
l’últim episodi de pluges que va 
provocar despreniments de ro-
ques i el desbordament del riu 
Rialb, tallant pistes forestals i 
camins d’accés als nuclis. El ple 
va acordar declarar el municipi 
com a zona d’especial afectació 
i van instar l’Estat que declari el 
municipi com a àrea d’especial 
afectació per la pluja perquè es 
puguin dur a terme obres per-
què no es repeteixi una situació 
d’aquestes dimensions. L’alcal-
de, Antoni Reig, va apuntar que 
els camins estan tots oberts i no 
hi ha perill per circular per les 
vies forestals.

Diputació i Generalitat rebutgen 
fer-se càrrec de carreteres locals
La corporació provincial al·lega falta de recursos i Territori assegura que no li 
correspon || La Baronia xifra els danys per les pluges en més de 100.000 euros

MUNICIPIS INFRAESTRUCTURES

n L’església de Tremp va aco-
llir ahir l’enterrament de les 
dos víctimes que va causar 
el despreniment de roques 
a Castell de Mur de dilluns 
(Jordi Navarra i Ana Maria 
Torres, pares de l’alcalde de 
Sant Esteve de la Sarga). A 
l’acte va assistir una bona 
representació d’alcaldes del 
Pirineu, diputats i senadors. 
D’altra banda, els tècnics 

treballen a la zona de l’allau 
de roques per analitzar de 
quina manera dur a terme 
el desenrunament de la via, 
mentre avancen els treballs 
per ampliar el pas alterna-
tiu des de Cellers fins a Es-
torm. La principal causa del 
despreniment va ser l’acu-
mulació de pluja la setmana 
passada, amb 200 litres per 
metre quadrat.

TRAGÈDIA AL PALLARS

Consternació a l’enterrament de les 
víctimes de l’allau de Castell de Mur

Més de 7.600 hm3 

recollits a la  
conca de l’Ebre
n La pluja a la conca de 
l’Ebre des del dia 6 ha 
deixat 7.600 hectòmetres 
cúbics, l’equivalent de la 
capacitat de tots els pan-
tans de la conca, segons 
dades de la CHE. Me-
quinensa continua bui-
dant ja que és a més del 
90%. A Lleida, Oliana i 
Rialb buiden per recupe-
rar marge de resguard. 
Aquest últ im deixava 
anar ahir 30 m3 per segon 
i es preveu arribar als 50.

Onze jubilats gestionen 
els horts de la Seu
❘ LA SEU ❘ Onze jubilats de la 
Seu van rebre ahir les claus 
dels horts socials de la ciutat. 
Aquesta iniciativa vol fomen-
tar la socialització d’aquest 
col·lectiu i promoure l’acti-
vitat física.

Promoció al turisme de 
Lleida al saló B-Travel
❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Llei-
da, a través del Patronat de 
Turisme, promociona el tu-
risme a les comarques de 
Lleida al saló B-Travel, que 
obre avui a Barcelona.

La Transsegre, 
ajornada al 
tercer cap de 
setmana de juliol
Al coincidir amb el 
festival Canet Rock

TRADICIONS

❘  L L E I DA ❘  L a Tr a n s seg re 
d’aquest any se celebrarà 
els dies 13, 14 i 15 de juliol, 
el tercer cap de setmana del 
mes i no el segon com ha es-
tat habitual des de fa diver-
sos anys. La presidenta de 
l’associació organitzadora, 
Gemma Guarné, va expli-
car que el 7 de juliol té lloc 
el festival de música Canet 
Rock i que s’ha ajornat la ce-
lebració de la festa aquàtica 
de la Noguera perquè alguns 
grups musicals que volen 
que ofereixin un concert a 
la Transsegre formen part 
del cartell d’artistes d’aquest 
festival i no estaven disponi-
bles per anar a la Transsegre 
per aquestes dates. Val a re-
cordar que l’edició de l’any 
passat va reunir 2.000 nave-
gants en 240 embarcacions 
i els van acompanyar 8.000 
persones que van seguir la 
tradicional carrera aquàtica 
pel riu Segre.
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