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La sessió celebrada ahir a la seu del consell del Segrià.

paeria De lleiDa

r. r.
❘ lleiDa ❘ La Mancomunitat d’Ai-
gües de Pinyana negocia allar-
gar en cinc anys el pagament de 
les infraestructures construïdes 
per l’empresa estatal Acuaes. 
Aquest organisme, que reuneix 
una vintena de municipis llei-
datans, proposa liquidar el seu 
deute en 30 anys en lloc de 25, 
a fi de poder rebaixar el preu de 
l’aigua potable. Si les dos parts 
assoleixen un acord, podrien 
passar dels 20 cèntims per metre 
cúbic que cobra des de fa anys 
a 18. Aquest és el preu de l’ai-
gua subministrada en alta (en 
els dipòsits municipals) i suposa 
només una part de l’import final 
dels rebuts que paguen els veïns.

La Mancomunitat va aprovar 
els pressupostos per al 2019, que 
ascendeixen a 3.079.147 euros. 
Més del 90% dels ingressos que 
percep per subministrar aigua 
potable als municipis membres 
es destinen a amortitzar el deu-
te amb l’empresa estatal per la 
construcció de bombatges i al-
tres instal·lacions. Augmentant 
el període d’amortització espe-
ren poder rebaixar el preu de 
l’aigua. 

El vicepresident primer, Car-
les Català, va indicar que els 
comptes de l’ens supramunici-
pal “estan sanejats” i permeten 
aquesta operació, encara sense 
acord amb l’empresa estatal.

Val a recordar que les pri-

Pinyana negocia pagar a l’Estat en 
cinc anys més per abaratir l’aigua
La Mancomunitat vol eixugar el deute amb Acuaes en 30 anys en lloc de 25 || Per 
cobrar el subministrament a 18 cèntims per metre cúbic, dos menys que ara

aigües tarifes

meres etapes d’aquestes infra-
estructures, propietat de l’ens 
estatal, van costar 25 milions 
a pagar en 25 anys, dels quals 
el 50% procedia de la UE i el 
20%, de l’ACA. La resta la pa-
guen els usuaris a través del re-
but de l’aigua. S’hi va afegir una 
última fase de les obres amb un 
cost de 3,5 milions. Una vegada 
executades, la Mancomunitat no 
planteja ja altres obres de gran 
envergadura. Durant la sessió, 
celebrada a la seu del consell 
del Segrià, es va renovar la di-
recció de l’organisme (vegeu el 
desglossament).

Promouen l’ús de la 
biomassa a Catalunya
❘ solsona ❘ Més de seixanta 
empreses, administracions i 
professionals van participar 
ahir al Fòrum de la Biomassa 
de Catalunya a Solsona, on 
es va debatre sobre l’ús de la 
biomassa i sobre la necessitat 
d’avançar en la transició cap 
a un nou model energètic. 
Actualment, unes 130.000 
tones de biomassa forestal 
són aprofitades per a usos 
tèrmics.

Tàrrega gastarà 378.000 
euros a la depuradora
❘ Tàrrega ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Tàrrega va aprovar 
dilluns l’informe que justi-
fica les despeses derivades 
del manteniment de l’estació 
depuradora per a l’any 2019, 
que ascendeixen a 378.367 
euros. Juntament amb aquest 
informe, que ha estat presen-
tat per Sorea, es va avançar 
també que el consistori de-
manarà a l’ACA ajuts per su-
fragar la prestació de serveis 
de sanejament.

Reivindiquen recursos 
per als ens locals
❘ lleiDa ❘ L’Associació Catala-
na de Municipis (ACM) va 
reivindicar ahir una admi-
nistració local “forta, amb 
recursos suficients i justos, 
i amb competències” per 
“mantenir l’alt nivell d’exi-
gència en serveis” que pres-
ten a la ciutadania. L’entitat 
va publicar, en aquest sen-
tit, un manifest amb motiu 
del quarantè aniversari de 
les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques, el 3 
d’abril de l’any 1979.
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Vint municipis
z es tracta d’albatàrrec, albesa, 
alcoletge, alguaire, almenar, 
alpicat, Benavent de segrià, 
Corbins, ivars de noguera, la 
portella, lleida, rosselló, Torre-
farrera, Torrelameu, Torre-sero-
na, Vilanova de la Barca i Vila-
nova de segrià, Térmens, alfar-
ràs i algerri.

Població
z la Mancomunitat de pinyana 
subministra aigua potable de 
santa anna a una població to-
tal de més de 160.000 persones 
entre les comarques del segrià i 
la noguera.

n L’alcalde de Lleida, Fèlix 
Larrosa, va assumir ahir la 
presidència de la Mancomu-
nitat d’Aigües de Pinyana 
després de la renúncia del 
seu antecessor, Àngel Ros, 
com a paer en cap i president 
d’aquest organisme a finals 
de l’any passat.

Des de l’inici de l’actu-
al mandat municipal, l’any 
2015, Larrosa havia sigut 

el vicepresident segon de la 
Mancomunitat, un càrrec que 
va assumir ahir Joan Que-
ralt, també edil de Lleida ciu-
tat. Per la seua part, l’alcalde 
de la Portella, Carles Català, 
continua ocupant la vicepre-
sidència primera d’aquest ens 
supramunicipal, com a repre-
sentant dels altres dinou mu-
nicipis de Lleida que confor-
men aquesta mancomunitat.

Larrosa presideix l’organisme 
després de la marxa de Ros

Satisfacció i sorpresa  
pel veto a la planta de 
compostatge d’Ossó de Sió

ecologia polèmica

Segre tàrrega
❘ ossó De sió ❘ Satisfacció i sorpresa 
al territori per la sentència que 
anul·la les llicències d’ambiental 
i d’obres de la planta de com-
postatge projectada en un es-
pai natural als Plans de Conill, 
a Ossó de Sió (vegeu SEGRE 
d’ahir). Alguns veïns i entitats 
ecologistes van celebrar la deci-
sió de la jutge, mentre que d’al-
tres es van mostrar sorpresos 
perquè pensaven que la planta 
es construiria tenint en compte 
que el promotor comptava amb 
els permisos i ja havia iniciat els 
treballs.

L’alcalde d’Ossó, Antoni Gi-
labert, va dir que “l’ajuntament, 
com no pot ser de cap altra for-
ma, acata la decisió judicial, sen-
se perjudici de portar a terme 
les actuacions administratives 

o judicials que corresponguin 
en la legítima defensa dels in-
teressos municipals”. 

Gilabert va defensar que 
com determina la sentència “el 
jutjat ha anul·lat les llicències 
com a conseqüència de carèn-
cies en la Declaració d’Impacte 
Ambiental”, que va elaborar la 
Generalitat. 

En aquest sentit, l’alcalde va 
indicar que “la sentència ratifi-
ca que l’ajuntament va complir 
escrupolosament el deure de pu-
blicitar l’expedient complint la 
legalitat i obrint-lo a qualsevol 
tipus de consulta en el seu ter-
mini de tramitació”. L’alcalde 
va insistir que “queda avalada 
la correcta tramitació de la ins-
tal·lació complint el consistori 
els passos que estableix la llei 
d’Urbanisme”.

redacció
❘ lleiDa ❘ Incentivar la creació 
d’un projecte empresarial per 
oferir serveis de guia turístic a 
la comarca de les Garrigues és 
l’objectiu del consell comarcal 
i Ponent Coopera per donar 
resposta a la necessitat actual 
al territori. Aquesta iniciativa 
és una de les carències que es 
van detectar en la diagnosi de 
la cadena de valor de l’oli, un 
estudi global impulsat pel con-
sell comarcal per analitzar les 
potencialitats del territori i la 
manera d’explotar-les. 

En aquest sentit, el consell 
de les Garrigues defensa la 
creació d’una empresa per sa-
tisfer la demanda dels diferents 
agents comarcals. Per aquesta 
raó, demà s’ha organitzat una 
jornada de formació sobre com 

fer una cooperativa de serveis 
turístics. 

Els participants coneixeran 
de primera mà l’experiència 
de la cooperativa turística de 
Girona Gisfera, pionera a Ca-
talunya a oferir aquest tipus 

de serveis. La jornada vol in-
centivar l’inici d’un projecte 
empresarial cooperatiu que 
ofereixi aquests serveis de 
guia perquè empreses priva-
des i públiques puguin adqui-
rir els serveis i promocionar 
el patrimoni des del punt de 
vista cultural, arquitectònic, 
paisatgístic o agroalimentari. 

En aquest sentit, Ponent 
Coopera farà tot el segui-
ment en el procés de consti-
tució d’aquest futur projecte 
empresarial. 

A Catalunya hi ha actual-
ment 4.200 cooperatives que 
donen feina a més de 46.000 
persones i representen una fac-
turació de més de 4.500 mili-
ons d’euros. Només l’any pas-
sat se’n van crear 210 en trenta 
comarques diferents.

Cooperativa per oferir serveis de 
guia turístic per les garrigues
Per cobrir la demanda de diferents ofertes a la comarca

iniciatives entitats
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Formació
z el consell ja ha format l’últim 
any diversos guies especia-
litzats en el patrimoni de les 
garrigues.

Gisfera
z  la jornada comptarà amb 
membres de la cooperativa 
gisfera de girona, pionera a 
oferir serveis turístics.
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