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Els representants d’institucions i entitats lleidatanes, davant de l’avió facilitat per la Diputació.

R. R.

R. RAMÍREZ
� VALÈNCIA � El llibre blanc de l’Arc
Mediterrani, que recull les pro-
postes d’administracions, agru-
pacions empresarials i sindicats
de Catalunya,València, el sud de
França i les illes Balears per mi-
llorar les comunicacions entre
aquests territoris, reclama una
autovia amb dos calçades entre
Lleida i la frontera francesa.Ai-
xí ho va explicar el president de
la Diputació, JaumeGilabert, que
va encapçalar ahir una represen-
tació de 44 membres d’instituci-
ons lleidatanes en la presentació
d’aquest document aValència.
Aquesta reivindicació és contrà-
ria al projecte actual de l’auto-
viaA-14, que està en obres en-
tre Rosselló iAlmenar i que pre-
veu una via de tres carrils entre
Sopeira i Les per pal·liar l’impac-
te ambiental d’aquesta infraes-
tructura aAran.

Gilabert va afirmar que“Aran
no s’oposa a una autovia, però
no vol que divideixi el seu terri-
tori”, en al·lusió a un primer pro-
jecte en aquest sentit rebutjat pel
Conselh. El president va asse-
nyalar que aquesta infraestruc-
tura, juntament a la proposta de
l’Arc Mediterrani per desdoblar
la C-12 entre la capital del Se-
grià iTortosa (vegeu SEGRE del
27 d’abril),“faria de Lleida el ca-
mí més directe entreValència i
França”. El síndic d’Aran, Fran-
cés Boya, va assenyalar que el
Conselh no ha considerat la pos-
sibilitat d’una autovia, tot i que

Reclamenque la futura autovia A-14
arribi fins a la frontera ambFrança
En lloc del projecte actual, que preveu una via de tres carrils entre Sopeira i Les

INFRAESTRUCTURESREUNIÓDEL’ARCMEDITERRANIAVALÈNCIA

va indicar que els tres carrils del
túnel deVielha “condicionen el
futur d’aquesta infraestructura”.

Més de 500 persones van as-
sistir a la presentació del llibre
blanc de l’Arc Mediterrani.
Aquest document, que es farà
públic la setmana que ve, és un
dels textos de treball que la UE
usarà per revisar aquest any la
llista de corredors internacionals
prioritaris, que tindran preferèn-
cia en l’assignació de fons comu-
nitaris.

� La proposta de l’Arc Me-
diterrani, iniciativa de l’Ins-
titut d’Economia i Empresa
IgnacioVillalonga, engloba
una sèrie de propostes permi-
llorar les comunicacions en-
tre Catalunya, el PaísValen-
cià, el sud de França i les illes
Balears. Durant l’acte d’ahir

aValència, representants d’ins-
titucions, agrupacions empre-
sarials i sindicats van acordar
la creació d’un lobby per rei-
vindicar davant de la UE que
concedeixi prioritat a aques-
tes propostes en el seu nou
pla d’infraestructures 2010-
2020.

Creenun‘lobby’permillorar les
comunicacionsdelMediterrani

Solsona, a favor de
l’annexió de Torà i Biosca
� SOLSONA � L’alcalde de Solso-
na, David Rodríguez, va ma-
nifestar dijous passat als pri-
mers edils deTorà, Domènec
Oliva, i Biosca, Corneli Cau-
bet, el seu total suport a la in-
corporació d’aquests munici-
pis a la comarca del Solso-
nès.

Portes obertes a la
deixalleria de Sort
� SORT � El consell comarcal de
Sobirà i l’Agència de Residus
de Catalunya celebraran
aquest diumenge una jorna-
da de portes obertes a la dei-
xalleria per mostrar els nous
equipaments per compactar
residus.

Sentència ferma contra
la directora deBellver
� LA SEU � El jutjat d’instrucció
número 2 de la Seu d’Urgell
ha declarat ferma la sentèn-
cia que condemna la directo-
ra de la guarderia de Bellver
de Cerdanya a pagar 2.000
euros per sis faltes demaltrac-
tament.

Orrit accepta la
separació de la Terreta
� TREMP �L’alcalde deTremp,Víc-
tor Orrit, va garantir ahir als
veïns de la Terreta que no
s’oposarà a la seua constitu-
ció com a municipi i annexió
a l’Alta Ribagorça, informa
Anna Farràs.

Trempacollirà un
congrés d’ornitologia
� TREMP �L’ajuntament deTremp
i l’entitat Seo/Birdlife van pre-
sentar ahir la vintena edició
del Congrés Espanyol d’Or-
nitologia, que se celebrarà a
la capital del Pallars Jussà en-
tre els dies 4 i 8 de setembre.

La Bonaigua, en alerta
per les allaus
� VIELHA � La carretera de la Bo-
naigua seguia ahir en alerta
per perill d’allaus.Al matí, es
va donar pas alternatiu a Bos-
sòst per la caiguda d’arbres a
la calçada.

La gossera d’Alcanó
entrarà en servei
a la tardor

FAUNA

�ALCANÓ � La gossera del Segrià,
ubicada aAlcanó, entrarà en
funcionament durant els me-
sos de setembre o octubre,
després de tres anys d’obres.
Així ho va assegurar ahir el
president del consell comar-
cal del Segrià, Ricard Pons,
durant una visita d’obres a les
instal·lacions, ja acabades. El
següent pas serà definir el sis-
tema de gestió del centre.

� LLEIDA � El conseller d’Agricul-
tura, Joaquim Llena, va reite-
rar ahir la necessitat d’intercon-
nectar les conques fluvials de
Catalunya, després de descar-
tar un “transvasament continu
d’aigües” del Segre a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, com
va apuntar dijous un responsa-
ble de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).

Llena va assegurar que “en
un futur en aquest país hi ha
d’haver una interconnexió de
xarxes”, una cosa similar, va
dir, al que passa amb el siste-
ma elèctric. No obstant, va afir-
mar que “el transvasament va
quedar descartat en el seu mo-
ment perquè era inviable” i va
lamentar que des de l’Adminis-
tració es contribuís a estendre
rumors sobre transvasaments.

El coordinador d’Àrees de
l’ACA, Gabriel Borràs, va re-
obrir el debat sobre el transva-
sament dijous passat referint-
se a una eventual connexió des
deTàrrega (d’una gran bassa
per al Segarra-Garrigues) cap

a l’Anoia, on podria enllaçar
amb el Llobregat.

Per la seua part, els princi-
pals sindicats agraris, UP i
JARC, van criticar que el Go-
vern vulgui “prendre mesures
unilaterals en la gestió de l’ai-
gua”.Així, el responsable de
JARC, Josep Maria Jové, va
sol·licitar al Govern “que obri
un debat amb el territori per so-
lucionar la falta de recursos hí-
drics de Barcelona”. El respon-
sable d’aigües d’UP, Felip Do-
mènec, també va acusar l’Exe-
cutiu català d’“anar per la por-
ta del darrere”, d’esquena al
territori. Segons va dir, es trac-
ta d’“una moguda encoberta”
que inclou l’exclusió del reg de
42.000 hectàrees del Segarra-
Garrigues per crear un exce-
dent d’aigua per a Barcelona.

La Generalitat reafirma que la
connexió de conques és necessària
No obstant, Llena diu que no és un transvasament continuat

AIGÜESNOUDEBAT

OPOSICIÓDELPP

Aigua ja compromesa
� El diputat José Ignacio Llorens
va dir que el PP rebutja un trans-
vasament i que l’aigua del Segre
està compromesa a Lleida.

Sense competències
� Va dir que el Govern no té
competència en aquesta conca
i que la solució és allargar el mi-
nitransvasament de Tarragona.

Proposta per
saldar deutes
tributaris amb
espais naturals

NORMATIVA

�LLEIDA � L’avantprojecte de llei de
la biodiversitat i el patrimoni na-
tural, que ahir va treure a expo-
sició pública el departament de
MediAmbient, preveu la possi-
bilitat de saldar deutes tributa-
ris amb l’entrega de finques de
valor ecològic, és a dir, situades
en espais protegits o zones d’alt
valor natural. En concret, les fin-
ques hauran de tindre una ex-
tensió superior a les 100 hec-
tàrees i només serviran per pa-
gar tributs propis de la Gene-
ralitat. La nova normativa pre-
tén protegir, conservar, fomen-
tar l’ús sostenible i millorar el
patrimoni natural de Catalunya.
Per fer-ho, el Govern impulsa-
rà mesures per arribar als objec-
tius fixats a la llei, que aniran
des de les compensacions fins a
les sancions per als que incom-
pleixin la normativa.


