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Els pressupostos generals de
l’Estat preveuen una inversió de
79,07 milions per la demarcació
La proposta no concreta cap gran projecte per a Ponent i l’Alt
Pirineu i l’Aran i només partides petites per l’N-230 o l’N-240
Lleida
sergi martí/judit castellà
El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021
destina 79.077.900 euros a Lleida
i l’Alt Pirineu i l’Aran, bona part
dels quals corresponen a partides genèriques i poques en inversions de carreteres. Una xifra
que remunta la baixada d’inversió dels darrers exercicis, especialment la de l’any 2019, que va
caure fins als 36,1 milions.
Concretament, aquest projecte de pressupostos es dibuixa en
dues branques: una referent als
ministeris, que suma 31,2 milions d’euros, i una segona que
correspon a les empreses públiques, amb una quantitat de 47,8
milions d’euros. A partir d’aquí,
pel que fa als ministeris, qui destina inversions a Lleida és el de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana pels projectes de l’A-14
del tram d’Almenar fins al límit
d’Osca (100.000 euros); per la
variant de la Pobla de Segur a
l’N-260 (158.130 euros); per la
duplicació de la calçada entre
Lleida i les Borges Blanques a l’N240 (100.000 euros) i pel projecte
que afecta l’N-230 entre Sopeira
i la boca sud del túnel de Vielha
(100.000 euros).
Pel que fa a les empreses públiques, destaquen els 273.000
euros d’Acues per al canal Segarra-Garrigues i els 130.000 eu-
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ros de l’entitat Acuamed per als
col·lectors de Térmens i Menàrguens. En aquest sentit, també
s’han de tenir en compte els 38,6
milions d’Adif, tot i que, en aquest
cas, no hi ha detallades les actuacions a la demarcació. També es
contempla una inversió de Renfe
de 7,02 milions.
Amb aquestes xifres, doncs,
aquest projecte de pressupostos remunta la baixada d’inversions dels darrers dos anys (el
2019 amb 36,1 milions i el 2018
amb 43,8 milions) i supera els del

La Diputació distribueix els
4 milions d’euros del Pla
d’arranjament de camins
La Diputació ha distribuït els 4
milions de què disposa enguany
la partida del Pla d’Arranjament
de Camins Locals, consignada als
pressupostos de la corporació, i
que permet als municipis comptar amb liquiditat a l’hora de fer
arranjaments en vies de titularitat local, rebent per avançat les

quantitats assignades. Aquests
diners s’han atorgat en la modalitat de ‘pagament anticipat’ –el
mateix que es fa amb la resta de
plans de subvencions de la Diputació– i es van ingressar després
d’haver emplenat un formulari
d’acceptació dels fons. La gran
novetat és que les alcaldies tin-

2016, que recollia una inversió
del 78,5 milions.
A nivell genèric català, els
pressupostos inclouen 1.999,30
milions d’euros en inversions
territorialitzada a Catalunya, el
que suposa un 16,5% del total a
l’Estat i, per tant, per sota el pes
del PIB català a l’Estat, que és
del 19%. Destaca, per això, que
es tracta d’un 58% més que els
pressupostos de Cristóbal Montoro, encara vigents. Les xifres
d’aquest projecte de pressupostos mostren com el territori que

dran fins al 30 de juny de 2021
per justificar les despeses executades. El Pla es va aprovar al Ple
del passat mes de maig.
Una altra de les grans novetats és que és de caràcter anual
–per primera vegada– passant de
tenir una aportació biennal de 2
milions als 4 milions per un any.
A més es té en compte que en
els criteris de repartiment de les
subvencions es bonifiquen el número de nuclis agregats de cada
municipi així com l’extensió del
terme municipal en quilòmetres
quadrats.

rep més inversions és Andalusia,
amb 2.146,16 milions d’euros
(17,7%), i per darrere de Catalunya hi va Madrid amb 1.250
milions d’euros (10,3%) i el País
Valencià amb 1.164,52 milions
d’euros (9,6%). D’altra banda, el
total d’inversions regionalitzables
d’aquests pressupostos generals
ascendeix a 12.125,51 milions
d’euros. Pel que fa als fons europeus, Catalunya rep 596 milions,
el 14,35% del total estatal. Són
371 milions per a política mediambiental i 225 per a habitatge.

variant de la pobla
Les actuacions en
carreteres que es
detallen contemplen
una partida de 158.300
euros per la variant
de la Pobla de Segur
a l’N-260, així com
100.000 euros per al
tram d’Almenar fins al
límit d’Osca, a la A-14
o 100.000 euros més
per la duplicació de la
calçada de l’N-240 entre
Lleida i les Borges.
segarra-garrigues
El projecte també
contempla una inversió
d’Acues de 273.000
euros per al canal
Segarra-Garrigues
acuamed
Els pressupostos
presentats exposen
també una inversió
de 130.000 euros de
l’entitat Acuamed per als
col·lectors de Térmens i
Menàrguens.

El consistori d’Aitona aprova
les noves Ordenances Fiscals
i congela impostos i taxes
El Ple de l’Ajuntament d’Aitona
va donar llum verda dimarts 27
d’octubre les noves Ordenances
Fiscals Reguladores dels Tributs
Municipals per al 2021. L’aprovació es va dur a terme amb els
vots a favor de Junts x Aitona i
Aitona Republicana; mentre que
el grup municipal del PP no va
estar present en la votació. Les

ordenances fiscals aprovades
segueixen una línia continuista
respecte al curs actual i el gruix
d’impostos i taxes queden congelats. Les ordenances per al
curs vinent presenten novetats
com la rebaixa de la taxa de gestió de residus i una modificació
de l’ordenança de béns immobles.
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Subhasta d’un
total de dotze
vedells de la
Federació de
la Vaca Bruna
La Federació de la Vaca Bruna
dels Pirineus (Februpi) va celebrar el passat dilluns la segona subhasta telemàtica de
vedells i vaques de tres anys i
primer part (terçones) a través
de la plataforma de missatgeria
WhatsApp. A la subhasta hi van
participar un total de 45 ramaders. Dels 23 animals que se
subhastaven se’n van vendre
12. En aquest sentit, la subhasta constava de 18 vedells del
Centre de Testatge de Bellestar,
amb un preu mínims de sortida a partir de 1.200 euros i se’n
van vendre set.

‘Salvem lo
Pallars’ recull
firmes contra
el macro parc
La Plataforma ‘Salvem lo Pallars, aturem el macro parc
solar’ ha iniciat una recollida
de signatures per tal de poder parar el macroprojecte de
700 hectàrees de plaques solars a quatre municipis del Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà,
Tremp, Castell de Mur i Talarn).
La plataforma ha posat de manifest que la utilització de sòl
agrícola per a la instal·lació
de grans plantes de producció
d’energia fotovoltaica posa en
risc el futur de l’agricultura i
la ramaderia del Pallars Jussà i
“hipoteca el futur del territori”,
com a mínim, els pròxims trenta anys.

Traslladen a Borén les piques
romàniques de l’església mig
enrunada d’Àrreu, al Sobirà
Ho fan per protegir-les, ja que amb l’arribada de
l’accés rodat augmentava la possibilitat d’espolis
Àrreu
acn
A Àrreu (Pallars Sobirà) s’hi accedia des de la carretera C-147
caminant per un sender en poc
més de 20 minuts. L’Ajuntament
d’Alt Àneu va construir l’any 2018
una pista de terra que arriba fins
al poble. L’accés rodat ha portat
als veïns la possibilitat de rehabilitar les cases que s’havien deshabitat a finals dels anys 80. Durant
aquests anys que no ha viscut
ningú a Àrreu, els edificis s’han
anat deteriorant i entre ells l’església de Sant Cerni. Amb la porta
esbotzada i el sostre mig caigut,
encara albergava al seu interior
dues piques baptismals romàniques. Ara, per evitar actes vandàlics i espolis, Ajuntament, Generalitat i Bisbat d’Urgell han agafat
les dues piques i les han portat a
l’església veïna de Borén per salvaguardar-les.
Aquestes piles, una baptismal i
una d’olis, perfectament gravades
en el seu exterior són del taller de
L’escultor de les Valls d’Àneu amb
exemples escultòrics del mateix
estil a les esglésies de Sorpe, Son
o Alòs d’Isil. La voluntat de totes
les parts era treure les piles d’Àrreu per protegir-les però que no
abandonessin el municipi. Per
aquesta raó s’han porta a l’església més propera, a la de Borén,

Solé aposta per convertir el
Pirineu en una macro àrea de
cooperació transfronterera
En el marc del Consell Plenari de
la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), el conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, Bernat Solé, va
apostar per convertir el Pirineu
en una macro àrea de referència
europea de cooperació transfronterera. El conseller també va parlar de la necessitat de reivindicar
els trets distintius dels territoris
que tenen la doble condició: ser

transfronterers i de muntanya.
El conseller va dir que la CTP necessita un model de recuperació
centrat en el benestar de la ciutadania i va reivindicar les característiques socials, culturals,
lingüístiques i econòmiques dels
diferents territoris veïns.
Solé va recordar que al darrer
plenari del Comitè de les Regions
va demanar un major protagonisme territorial en el Pla de Re-
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on ja hi ha una talla romànica de
l’església d’Àrreu que es va treure
pels mateixos motius fa uns anys.
Aquesta actuació forma part
d’un projecte més ampli que
l’Ajuntament d’Alt Àneu té planificat. La primera actuació va ser
fer arribar una pista de terra fins
al poble per poder-hi accedir amb

cuperació europeu i va reiterar
la necessitat que les regions europees tinguin un paper actiu en
la concreció del fons europeu per
la recuperació, per poder-hi compartir les seves problemàtiques i
propostes específiques. Solé va
dir que és imprescindible incorporar la veu de “l’expertesa” dels
governs més propers a la ciutadania en les polítiques europees.
El conseller va destacar que cal
ser “un actor decisiu” en l’impuls
de les polítiques de reactivació
econòmica i social després del revés de la Covid-19. I també en la
lluita contra el canvi climàtic i en
la transformació digital.

tot terreny. Ara, que hi ha accés
rodat, s’ha prioritzat treure les
peces d’alt valor patrimonial per
protegir-les. L’alcalde d’Alt Àneu,
Xavier Llena, va explicar que el
següent pas ha de ser millorar la
pista i que sigui transitable per
tota mena de vehicles. De manera paral·lela, s’ha de treballar per

restaurar l’església i evitat el seu
progressiu deteriorament. Clara
Arbués, delegada de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, va explicar
que a l’església s’hi farà una intervenció d’urgència per treure les
humitats de l’interior de l’edifici i
apuntalar-lo per evitar el seu ensorrament.
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