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L’escorxador de titularitat municipal de Balaguer.
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❘ BALAGUER ❘ L’empresa Noguera
Escorxadors SL va presentar
ahir una instància a l’ajunta-
ment de Balaguer en què sol·li-
citava la recessió del contrac-
te d’explotació i gestió del ser-
vei de l’escorxador municipal
de la capital de la Noguera, pro-
pietat del consistori i l’empre-
sa del qual era concessionària
des del 1995.Treballadors de la
firma van manifestar ahir que,
des de divendres passat, la vin-
tena de treballadors de l’empre-
sa, entre els quals hi ha autò-
noms, empleats propis i del con-
sistori, van deixar de prestar els
seus serveis perquè no cobren
des de fa dos mesos. Els matei-

xos treballadors no van voler
fer més declaracions en aquest
sentit. Per la seua part, l’alcal-
de de Balaguer, Josep Maria
Roigé, va confirmar la intenció
de l’empresa de suspendre la
seua activitat al·legant motius
de viabilitat i per falta de liqui-
ditat.

Davant d’aquesta situació, el
consistori de Balaguer té pre-
vist aquesta setmana una reu-
nió amb els usuaris de l’escor-
xador municipal amb el doble
objectiu de garantir uns serveis
mínims i mantindre l’ocupació
dels treballadors, fins a “trobar
una solució definitiva a la ges-
tió de l’escorxador municipal”.
El primer regidor va assenyalar

L’escorxador deBalaguer s’atura
al renunciar-hi l’empresa gestora
L’empresa al·lega falta de liquiditat i l’ajuntament assegura que vol reobrir-lo
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que el consistori estudiarà si és
millor que una altra empresa
adquireixi la concessió o la pos-
sibilitat d’assumir la gestió el
mateix consistori. “El més im-
portant és que s’ha d’actuar per
evitar el problema social que
suposa la suspensió de l’activi-
tat per a les desenes d’usuaris i
els treballadors, i trobar una sor-
tida depenent de la viabilitat,
encara que, de moment, només
siguin decisions provisionals,
hem de basar-nos en els infor-
mes tècnics i jurídics i garantir
un mínim d’activitat.”

D’altra banda, la direcció de
l’empresa Noguera Escorxadors
SL va declinar fer declaracions
sobre el tema.

Ponts estrena
dos passarel·les
sobre el Segre i
el Llobregós
Passos per a vianants
per connectar 2 zones

URBANISMEPONTS

Unmoment de la col·locació de la passarel·la sobre el Llobregós.
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❘ PONTS ❘ Ponts ha finalitzat aques-
ta setmana la instal·lació de dos
passarel·les per a vianants, una
de 10 metres sobre la séquia de
Ponts i una altra de 25 metres
sobre el riu Llobregós, que s’in-
clouen en la segona fase del pro-
jecte del parc Fluvial. L’actua-
ció, a càrrec de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE),
ha suposat una inversió total de
375.797 euros i ha inclòs la
construcció del canal d’eslàlom
i les dos passarel·les.

Segons l’alcaldessa de Ponts,
Maria Antònia Pubill, encara
queda pendent una tercera fa-
se, que preveu una via verda de
més de 15 quilòmetres, “tot i
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que encara no hi ha cap previ-
sió per executar-la”. Les dos
passarel·les permeten la conti-
nuïtat d’un camí del parc del
Segre fins a la Roca del Call.
A més, en un punt d’aquesta ru-

ta, es condicionarà un espai per
contemplar el paisatge, que in-
clourà una caseta des d’on es
podran observar les aus.

D’altra banda, la inauguració
oficial del canal d’eslàlom de

Ponts, que ja està a punt per
acollir proves oficials, es farà el
pròxim dia 21 d’abril aprofitant
la disputa de la segona prova
de la Copa de Catalunya d’es-
làlom.

Manifest de
regidors a favor
de l’acadèmia
militar de Talarn
Al pròxim consell
d’alcaldes del Jussà

EXÈRCIT

❘ LLEIDA ❘ Els alcaldes del Pallars
Jussà firmaran demà dime-
cres un manifest a favor de
l’Acadèmia de Suboficials de
Talarn, després que l’Exèr-
cit de Terra donés ordre de
tancar-la a partir del 5 de ju-
liol. El document s’haurà
d’aprovar en una sessió del
consell d’alcaldes de la co-
marca, un acte que comptarà
amb l’assistència de la subde-
legat del Govern a Lleida, In-
ma Manso.

S’ha de recordar que l’or-
dre de tancament ha donat
pas a mobilitzacions al Pallars
Jussà, amb la creació d’una
plataforma a favor del com-
plex i iniciatives parlamentà-
ries de CiU i PSC davant del
Parlament, el Congrés i el Se-
nat. També el PP lleidatà i
ERC del Pirineu han expres-
sat el seu rebuig a la clausura
d’aquestes instal·lacions,men-
tre que Defensa va assegurar
que no hi ha decisió ferma so-
bre el tancament en el cas de
Talarn.

L’aigua de Vielha, apta
per al consumhumà
❘ VIELHA ❘ L’ajuntament deVie-
lha va anunciar ahir que anà-
lisis de l’aigua de boca del
municipi durant el primer tri-
mestre de l’any la declaren
“completament apta per al
consum”, després que exà-
mens el 2011 la declaressin
no apta.

Mir, reelegit al capdavant
del PSC de Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ L’executiva lo-
cal del PSC aTorrefarrera va
reelegir ahir com a primer se-
cretariAlejandro Mir, que va
ser també ratificat com a
membre de l’executiva del
partit a Lleida. L’acte va
comptar amb la participació
del primer secretari del PSC
lleidatà, Àngel Ros.

Boya demana rebaixar
l’IVA de la llumals regants
❘ LLEIDA ❘ El senador del PSC
Francés Boya ha presentat
una moció que insta el Go-
vern a aplicar un IVA reduït
a la factura elèctrica dels re-
gadius i altres mesures.

Veïns de Vilanova de la Sal
demanen acabar obres
❘ LESAVELLANES ❘Veïns deVilano-
va de la Sal demanen al con-
sistori de lesAvellanes que
acabi les piscines del poble.

Càrnies Solà ja ha col·locat el cartell a l’escorxador de Vilaró.
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Tretzeescorxadors
de titularitat
municipal

■ Fa alguns anys, la nor-
mativa comunitària va
obligar a tancar els escor-
xadors de titularitat muni-
cipal, però encara en que-
den alguns en diferents po-
blacions. Són, segons el
col·legi de veterinaris, a
Alpicat,Alfarràs,Torrebes-
ses,Almatret, la Granade-
lla,Oliana, la Pobla, Isona,
Sort (que s’està ampliant),
Vilaller, el Pont de Suert
i Les.
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