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El canal Segarra-Garrigues passa pel costat de la potabilitzadora de Ratera.

XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES
❘ ELS PLANS DE SIÓ ❘ El transvasament 
d’aigua que el Govern central va 
autoritzar el 2010 per proveir 
des del pantà de Rialb, al Segre, 
municipis la Conca de Barberà 
i l’Anoia (parcialment ubicats 
fora de la conca de l’Ebre) ha 
quedat en paper mullat després 
que alguns dels beneficiaris del 
projecte de subministrament 
l’hagin donat per definitivament 
aparcat. La Segarra ha impulsat 
un projecte paral·lel de menor 
envergadura i la Conca de Bar-
berà, amb tres municipis bene-
ficiaris (les Piles, Forès i Santa 
Coloma de Queralt) ja tramita 
la seua incorporació al Consorci 
d’Aigües de Tarragona.

La Segarra, de fet, té previst 
tancar el pròxim dia 18 amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua i 
Agricultura els detalls sobre la 
seua connexió al Segarra-Gar-
rigues per proveir els municipis. 
El conseller comarcal respon-
sable d’aquest projecte, Josep 
Llobet, va explicar que falta 
concretar preus i terminis. La 
connexió es realitzarà des d’una 
bassa situada a Renant, a Oliola. 
El projecte preveu la construc-
ció d’una conducció d’1,2 quilò-
metres fins a la potabilitzadora 
de Ratera. Llobet va admetre 
que el preu de l’aigua serà més 
car que l’actual, que paguen al 
Canal d’Urgell (8 cèntims per 
metre cúbic), però va afegir que 

El transvasament de Rialb, en l’aire 
al renunciar Tarragona al projecte
Es va autortizar el 2010 i havia de beneficiar tres municipis de la Conca de Barberà 
i un de l’Anoia || La Segarra ultima el seu propi projecte en solitari amb l’ACA

SERVEIS PROVEÏMENT

estalviaran costos d’impulsió i 
de tractament de l’aigua.

Via d’urgència
La Segar ra ha impulsat 

aquest projecte per la via d’ur-
gència al fracassar el pla unitari 
de portada d’aigua des de Rialb. 
Per la seua banda, l’alcaldessa 
de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, 
va dir que “o bé ens connectem 
a la potabilitzadora de Ratera o 
bé en plantegem una de nova”.

LES CLAUS

Segarra. La comarca impulsa en solitari la portada d’aigua des de 
Rialb i continuarà proveint Ossó de Sió, a l’Urgell. Tampoc descar-
ta portar aigua des de Sant Guim fins a les poblacions de l’Anoia 
limítrofes amb la comarca.

Sud de la comarca. La vall del Cercavins, concretament els muni-
cipis de Ribera d’Ondara, Montoliu, Montornès i Talavera, es pro-
veirà des de la potabilitzadora de Verdú, que ja està adjudicada, i 
Sanaüja, Torà i Biosca, des del Solsonès.

El termini del 
Pla de Barris del 
2010, ampliat

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha 
ampliat el termini d’execu-
ció dels projectes benefici-
aris de la convocatòria del 
2010 del Pla de Barris. Ara, 
els municipis que havien 
d’acabar les obres el 31 de 
desembre d’aquest any tin-
dran fins a finals del 2020. 
Entre els municipis afectats 
per aquesta decisió hi ha Mo-
llerussa, la Pobla de Segur i 
Montgai, que van rebre un 
finançament del 50 per cent 
en el cas de la capital del Pla 
i del 75% per a les altres dos 
localitats per a la millora dels 
centres històrics.

Almacelles 
millora accessos 
a una escola

OBRES

❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles ha començat les 
obres de millora de l’accés a 
l’escola Antònia Simó i Arnó 
des de la carretera d’Alfar-
ràs. Aquests treballs que es 
porten a terme consisteixen 
en la substitució del ferm del 
camí, el condicionament de 
les voreres per donar més se-
guretat a l’accés, garantir el 
canvi de sentit per als veïns 
que van als seus vehicles i 
la construcció d’un mirador 
(per contemplar el Pirineu 
en cas que hi hagi bona 
visibilitat).

OBRES CARRETERES
AJUNTAMENT D’ALMENAR

Rotonda per millorar l’entrada a Almenar des de l’autovia A-14
❘ ALMENAR ❘ L’ajuntament d’Al-
menar ha iniciat la construcció 
d’una rotonda per facilitar la 
connexió entre el nucli urbà i 
l’autovia A-14, via on el trànsit 

ha augmentat amb l’entrada en 
servei l’any passat del tram fins 
a Lleida. 

Aquesta obra disminuirà el 
risc a les interseccions del camí 

de Bolòs amb el del Sas, Caba-
nera Reial i Tamarit de Llitera. 
S’ha adjudicat a la firma Benito 
Arnó e Hijos per un total de 
238.483 euros.

PATRIMONI NATURAL
C.SANS

Imatge dels antics senyals, que ara es renovaran.

Les Valls de Valira controla l’accés 
de vehicles al Parc Natural
❘ LA SEU ❘ Les Valls de Valira incre-
mentarà la senyalització sobre 
les normes d’accés motoritzat al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu per 
lluitar contra l’incivisme de pro-
pietaris de vehicles a motor que 
circulen per fora de les pistes 
autoritzades. Per aquesta raó, 

instal·laran cartells a les entra-
des de les pistes de Civís, Os de 
Civís, Ars i a la pista de Farrera 
dels Llops. Les mesures arriben 
després d’una denúncia contra 
una empresa que va organitzar 
un ral·li al Parc Natural, infor-
ma C. Sans.
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que s’està produint en els úl-
tims anys permet que a poc a 
poc el nombre de les persones 
en situació de risc vagi dismi-
nuint. Segons l’onzè estudi de 
l’Observatori de Vulnerabilitat 
de Creu Roja una de cada tres 
persones ha millorat la situació 
econòmica respecte a l’any pas-
sat. Tanmateix, encara existeix 
una part important del col·lec-

tiu que atén habitualment que 
continua patint situacions de 
precarietat econòmica, i és allà 
on és necessari “continuar po-
sant el focus”, asseguren.

La recollida de joguines se-
guirà al llarg dels pròxims dies 
(vegeu els punts de recollida  al 
web www.lajoguinaeductiva.
com), així com les activitats pa-
ral·leles durant tot el mes de 

desembre. La campanya soli-
dària s’allargarà fins al 4 de 
gener vinent.

SOCIETAT

Èxit de públic  
a la tradicional 
Fira de la 
Puríssima de Les
Amb 50 parades amb 
productes artesanals

ACTIVITATS COMERÇ

La sala polivalent de Les va acollir ahir un mercat amb tot de tipus de productes.

REDACCIÓ
❘ LES ❘ Els carrers de Les van aco-
llir ahir la tradicional Fira de la 
Puríssima i el Mercat de Nadal, 
que va incloure una cinquante-
na de parades amb productes 
artesanals i gastronomia de 
proximitat. El bon temps va po-
sar el colofó a una jornada en la 
qual desenes de persones van 
canviar els esquís pel turisme 
local en aquest pont. “Estem 
molt satisfets per l’afluència de 
públic”, explicava el tinent d’al-
calde, Andreu Cortés, qui res-
saltava que “el bon temps i la 
falta de neu a les estacions d’es-
quí havia afavorit un degoteig 
constant de persones durant 

AJUNTAMENT DE LES

tot el dia”. A més dels produc-
tes artesanals que s’oferien a la 
sala polivalent d’aquesta loca-
litat de la Val d’Aran, el mercat 
situat a la plaça de l’Ajuntament 
va oferir una gran varietat de 

productes nadalencs, regals, 
artesania elaborada a base de 
llana i menjar típic com ara for-
matges i embotits. En aquest 
sentit, Cortés va destacar la par-
ticipació de les associacions lo-

cals, que van oferir calendaris 
del col·lectiu de dones, Hemnes 
de Les. 

D’altra banda, els visitants 
van aprofitar l’ocasió per visitar 
el poble.

Concert solidari de 
Still Morris, avui

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de 
l’Escorxador acull aquesta 
nit (22.30 hores) un concert 
del cantant Still Morris en 
benefici de l’Aecc a Lleida. 
Per un preu de set euros l’en-
trada, el mallorquí repassarà 
el seu repertori d’estil rock 
acústic en solidaritat amb els 
malalts de càncer i els seus 
familiars.

Pessebre a la Seu 
Vella des de demà

LLEURE

❘ LLEIDA ❘ L’Agrupació Ilerden-
ca de Pessebristes obrirà de-
mà a les 12.00 hores el seu 
programa d’activitats na-
dalenques amb la instal·lació 
d’un pessebre a la Canonja 
de la Seu Vella. El cicle in-
clou vints activitats fins al 
13 de gener.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Més de 150 voluntaris 
de Creu Roja Joventut de les 
comarques de Lleida es van 
mobilitzar ahir el primer dia 
de la 26 edició de la campa-
nya solidària de recollida de 
joguets Cap nen sense joguina 
amb el lema Els seus drets en 
joc. La previsió d’aquest any és 
aconseguir regals per a més de 
dos mil menors en situació de 
vulnerabilitat a tota la provín-
cia. Un altre dels objectius de 
la iniciativa és evitar que cap 
pare no pugui encomanar la fe-
licitat del Nadal al seu fill per 
no poder regalar-li un joguet.

A la província de Lleida la 
campanya es portarà a terme a 
les comarques del Pallars Jus-
sà, Pallars Sobirà, el Solsonès, 
la Noguera, el Pla d’Urgell, les 
Garrigues, la Segarra, l’Urgell 
i el Segrià. Totes organitzen di-
ferents activitats i estableixen 
punts de recollida per aconse-
guir que le sjoguines arribin en 
mans dels petits.

Per la seua part, Creu Roja, a 
més de sol·licitar la col·labora-
ció de tota la ciutadania, tam-
bé fa una crida novament a les 
empreses, comerços i entitats 
perquè col·laborin en aquesta 
iniciativa. Aquesta ajuda, ex-
pliquen, pot adoptar diferents 
fórmules, que van des de la do-
nació de joguets, fins a apor-
tacions econòmiques, passant 
per la cessió d’espais per a la 
recollida.

La recuperació econòmica 

Solidaritat en forma de joguet
Creu Roja obre la 26 edició de la campanya ‘Cap nen sense joguina’ || Més de 150 voluntaris a les 
comarques de Lleida tenen com a objectiu aconseguir regals per a 2.000 nens

NADAL INICIATIVES

J.O

Futbol ■ Les instal·lacions de la Unió Esportiva Bordeta van acollir dijous un partit solidari de fut-
bol amb què van aconseguir 80 joguets per a la campanya de recollida que organitza la Creu Roja. 
A la jornada van participar els equips de l’Atlètic Segre, Pla d’Urgell, Baix Segrià, EF Ponent i la 
UE Bordeta. No hi va haver campions ni golejadors, només solidaritat amb els que menys tenen.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

AGENDA PER AVUI

Mollerussa
z A la capital del Pla d’Urgell 
s’instal·laran diferents punts de 
recollida a les botigues de jo-
guets, distribuïts per tot el mu-
nicipi. Creu Roja té previst re-
partir en aquesta comarca fins 
a 300 joguets per a tots els nens 
i nenes amb pocs recursos.

Solsonès
z En el marc de la Fira del Tió 
voluntaris de l’entitat solidària 
recolliran joguines en bon es-
tat i ajudaran a la venda de ti-
ons i pals. La recaptació estarà 
destinada al Rebost Solidari del 
Solsonès. La recollida es farà a 
la plaça Major durant tota la jor-
nada, que serà de deu del matí 
a vuit de la tarda.

Agustí Mestre
z Aquesta gran superfície lleida-
tana se suma a la campanya Els 
seus drets en joc des de les 9.00 
hores fins a les 13.00, amb l’ob-
jectiu de garantir el dret dels 
més petits a poder jugar amb 
alguna joguina i, d’altra banda, 
ajudar les persones en situació 
de vulnerabilitat.

Abacus
z La llibreria, que està  situada 
a la rambla Aragó, serà un dels 
punts de recollida de joguets 
durant tot el dia d’avui a la ciu-
tat de Lleida.
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El senyor

Pedro Allende Martínez
Metge

La junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida expressa el seu més 
sentit condol.

 Lleida, 8 de desembre del 2018

Col·legi oficial de Metges de Lleida

Don

Primitivo Borjabad Gonzalo
Presidente de la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lleida 

Ha fallecido cristianamente el día 7 de diciembre de 2018.

El patronato de la Fundación, el equipo docente y de administración de la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de Lleida expresan su más sentido pésame a la familia.

La misa funeral tendrá lugar en el tanatorio Servisa, camino San Antonio nº 43, de Zaragoza, el 
día 9 de diciembre, a las 9.45 h.

 Lleida, 8 de diciembre de 2018

El señor

Pedro Allende Martínez
Médico urólogo
Viudo de María Pilar Monclús Ramírez
Ha fallecido el día 6 de diciembre a los 103 años.
(AE.P.D.)

Sus hijos, Pilar y Antonio Massó, Helena y Salvador Salcedo, Maite (†) y Javier Vivanco, Blanca y Carlos Rodrigo, Ana y 
Alfonso Escribano; nietos, Mónica y Rufo, Pedro y Gemma, Elena y Jorge, Maite y Javi, Begoña y Jordi, Ana y Andrés, 
Blanca y Javi, Javi y Joana, Cristina y Tomás, Carlos; biznietos; hermana, María Teresa (†); sobrinos y demás familia, al 
comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado, día 8, a las 12.00 h, en la sala ecuménica del Tanatori Jardí La 
Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 8 de diciembre de 2018

El senyor

Primitivo Borjabad Gonzalo
Col·legiat

L’advocacia de Lleida fa públic el seu sentiment de condol per aquesta pèrdua i s’uneix al 
dolor de la seva família.

 Lleida, 8 de desembre del 2018

Col·legi de l’Advocacia de Lleida

EFE
❘ BARCELONA ❘ La Fiscalia de Bar-
celona té previst presentar 
una querella contra la cantant 
Shakira per un frau fiscal mili-
onari, al concloure que va eva-
dir presumptament impostos a 
Hisenda entre 2011 i 2014 si-
mulant residir en paradisos fis-
cals. Segons van informar fonts 
jurídiques, el Ministeri Públic 
ha comunicat a la defensa de la 
cantant que ha arxivat l’escrit 
d’al·legacions que el seu advo-
cat va presentar per demostrar 
que Shakira no havia defraudat 
el fisc, per la qual cosa en les 
properes setmanes es querella-
rà contra ella per un o diver-
sos delictes contra la Hisenda 
pública. La Fiscalia va obrir el 
2017 diligències per investigar 
Shakira arran d’un informe re-
mès per l’Agència Tributària 
que alertava que la cantant 
hauria evadit el pagament de 
l’IRPF entre els anys 2011 i 
2014, simulant presumptament 
que durant aquests exercicis va 
residir més de sis mesos a l’any 
en paradisos fiscals. Segons va 

publicar La Vanguardia, fa uns 
mesos Shakira va pagar vint 
milions d’euros corresponents 
als deutes i interessos de l’any 
2011, mentre que en els últims 
dies ha abonat 14,5 milions més 
a compte dels exercicis 2012, 
2013 i 2014. 

D’acord amb el diari El País, 
l’Agència Tributària va conclou-
re en la seua investigació que 
la cantant, entre els anys 2012 
i 2014, va defraudar presump-
tament 14,5 milions d’euros a 
Hisenda amb els impostos de 
la renda (IRPF) i del patrimoni.

La cantant Shakira.

Querella contra 
Shakira per un frau 
milionari a Hisenda

MÚSICA IMPOSTOS

Kendrick Lamar lidera 
les nominacions per 
als Grammy

MÚSICA

❘ LOS ANGELES ❘ Els rapers Ken-
dr ick Lamar, dels EUA, i 
Drake, del Canadà, lideren 
amb 8 i 7 nominacions, respec-
tivament, les candidatures per 
a la 61 edició dels Grammy, 
que s’entregaran el 10 de fe-
brer a la ciutat de Los Angeles.  
El cantant malagueny Pablo 
Alborán va resultar nominat 
en la categoria de millor àlbum 
de pop llatí per Prometeo.

Isona busca revaloritzar 
el patrimoni romà
❘ ISONA ❘ Isona, al Pallars Jussà, 
vol revaloritzar amb noves ex-
cavacions l’antiga ciutat roma-
na d’Aeso perquè sigui reclam 
turístic.

Esmorzar solidari a  
Sant Martí de Maldà
❘ SANT MARTÍ DE MALDÀ ❘ La plaça 
de les Escoles de Sant Martí 
de Maldà acollirà avui un es-
morzar en benefici del projecte 
Vitralls per la Democràcia.
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