
3ÉS NOTÍCIASEGRE

Dimecres, 4 d’abril del 2012

PRESSUPOSTOSGENERALSDEL’ESTATLLEIDA ➜

H.C.

❘ LLEIDA ❘ La inversió del Govern
central a Lleida baixarà aquest
any més d’un 7 per cent (14,5
milions d’euros menys) enmig
d’una marea de retallades que
a Catalunya han suposat una
caiguda de la inversió d’un
45%. El canal Segarra-Garri-
gues sustenta bona part de la
despesa de l’Estat i s’emporta
82 dels 179 milions d’euros
pressupostats (un 46 per cent
del total). La inversió dels dife-
rents ministeris a la província
és ínfima, excepte en el cas del
de Foment, que invertirà 62 mi-
lions a Lleida, 10 menys que els
pressupostats per al 2011.Mal-
grat tot, Foment destinarà les
principals partides al manteni-
ment i conservació de les car-
reteres i al pagament de l’auto-
via a Osca en el tram d’Alma-
celles, que podria inaugurar-se
pròximament.

Pel que fa a la resta de carte-
res,Agricultura i MediAmbient
invertirà a Lleida poc més de
3,4 milions d’euros, però cap al-
tre ministeri arribarà al milió
d’euros de despesa a les comar-
ques de Ponent i el Pirineu. Els
de Defensa i Economia i Com-
petivitat preveuen una partida
zero. En canvi, les societats es-
tatals incrementen la seua pro-
visió: des de la destinada al Se-
garra-Garrigues fins a la vari-
ant de Gerri de la Sal (2,3 mili-
ons) passant per la infraestruc-
tura de proveïment a més de 40
municipis des del pantà de Ri-
alb a través del canal, que tin-
drà una partida de 9,7 milions
d’euros.

S’ha de destacar, així mateix,
que la inversió en autovies se
centra en l’acabament i el pa-
gament de la A-22 a Osca, ja
que els trams pendents de la
A-14 (Lleida-Aran) al Segrià te-
nen consignats 812.100 euros.
Tampoc la nacional N-230 surt
beneficiada de la previsió per a
aquest any: prop de 60.000 eu-
ros per al tram de Sopeira a la
boca sud del túnel deVielha i
215.000 per al tram de la sor-
tida del túnel deVielha fins a la
frontera amb França.

Expropiacions

En canvi, és destacable la par-
tida que destina Foment al pa-
gament d’expropiacions degu-
des d’anys anteriors, que ascen-
deix a 12,3 milions d’euros. El
deute del ministeri amb els pro-
pietaris per expropiacions arri-
ba a Lleida a 14,68 milions, se-

El Segarra-Garrigues salva la inversió
de l’Estat a Lleida, que baixa un 7%
Ascendeix a 179 milions, 82 dels quals van a la construcció del canal de reg

La inversió de l’Estat a Lleida per al 2012 serà de 179 milions d’euros, 14,5 menys que la prevista per a l’any passat

(quan ja va caure, en relació amb l’anterior, un 50%). La partida més destacable és la destinada al Segarra-Garrigues,

que salva els pressupostos a Ponent. Per la seua part, Foment pagarà més de 12 milions d’expropiacions.

gons la titular,Ana Pastor. Res-
pecte a l’autovia deTarragona
(A-27), el tram de Lleida comp-
ta amb una assignació de
34.000 euros. Se’n pot deduir,
per tant, que a tot estirar s’im-
pulsarà algun estudi.

PRINCIPALSPARTIDESALLEIDA (ENMILERSD’EUROS)

■ El diputat del PP al Congrés
per Lleida, José Ignacio Llo-
rens, va afirmar ahir després
de la presentació dels pressu-
postos que “encara que no hi
hagués reducció de la despe-
sa, les autovies gairebé no hau-
rien pogut avançar” i ho va
atribuir a la paralització que
van experimentar durant el
Govern del PSOE.Va posar
com a exemple laA-14 entre

Almenar i el límit amb Osca.
Llorens va defensar un canvi
en la programació de les obres:
“Primer que s’ompli el pave-
lló i després s’ampliarà.” El di-
putat va dir que són pressupos-
tos “de sacrifici” i va afirmar:
“No ens agraden, però estem
obligats a seguir l’ajust.”Tot i
així, va afegir que demanarà
agilitzar estudis i projectes per
“quan arribi la recuperació”.

La diputada del PSC,Tere-
sa Cunillera, va afirmar que els
comptes confirmen els“pitjors
auguris” i va dir que la minis-
tra de Foment,Ana Pastor,“ha
tornat a enganyar la gent”.Cu-
nillera va assenyalar que les xi-
fres són“continuistes” de pro-
jectes ja iniciats i va criticar en
especial la falta d’inversió en
l’autovia i la carretera de Llei-
da aAran.

Foc creuatde retrets entre Llorens i Cunillera

El canal Segarra-Garrigues a l’altura de Concabella.

XAVIER SANTESMASSES

MINISTERI DE FOMENT

Rehabilitació castell de Verdú 863,61 €

N-230 túnel de Vielha-frontera amb França 215,38 €

A-22 d’Almacelles a límit de província amb Osca 11.318,80 €

A-14 de Lleida a Rosselló 576,10 €

A-14 de Rosselló a Almenar 3.445,52 €

A-14 d’Almenar a límit de província amb Osca 236 €

A-27 Montblanc-Lleida 34,06 €

Abonament expropiacions (exercicis anteriors) 12.300 €

N-260 Xerallo-Malpàs 50 €

N-260 variant Gerri de la Sal (Foment i Seittsa) 2.382 €

Túnel de Vielha (sist. pagament ajornat) 895,38 €

N-145 la Seu d’Urgell-Andorra 324,96 €

N-260 variant la Pobla de Segur 75,33 €

N-260 variant la Seu d’Urgell 50 €

N-260 Adrall-Canturri 50 €

Variant de Sort 50 €

N-260 el Pont de Suert-Malpàs 50 €

N-260 variant de Senterada 50 €

N-240 variants Juneda 00 €

Conservació i explotació carreteres 16.873,97 €

Total ministeri de Foment 62.521,55 €

MINISTERI AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

Modernització canal d’Aragó i Catalunya (Lleida) 1.478,94 €

Adequació camins naturals 190,57 €

Noves infraestructures Parc Nacional 312,28 €

Actuacions en preses 411,77 €

Total ministeri d’Agricultura 3.445,9 €

MINISTERI DE L’INTERIOR

Inversió a Lleida 38 €

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CULTURA

Restauració de la Seu Vella de Lleida 120 €

MINISTERI D’INDÚSTRIA

Inversió a Lleida 35,15 €

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Inversió a Lleida 864,72 €

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Inversió a Lleida 00 €
Font: ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

MINISTERI DE DEFENSA

Inversió a Lleida 00 €

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Inversió a Lleida 00 €

ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES (ADIF)

Estacions de viatgers 2.989 €

Operacions alta velocitat 1.102 €

AVE Madrid-Tarragona 4.689 €

AIGÜES DE LA CONCA DE L’EBRE (ACESA)

Canal Segarra-Garrigues 82.602 €

Proveïment a Lleida tercera fase 1.343 €

Proveïment des de la presa de Rialb 9.700 €

Proveïment a Lleida i comarca des de Santa Anna 419 €

AIGÜES DE LES CONQUESMEDITERRÀNIES (ACUAMED)

Prolongació col·lector sortida depuradora d’Alguaire 15 €

Depuradora i col·lectors Térmens i Menàrguens 156 €

Depuradora i col·lectors Alcoletge 1.001 €

SOCIETAT ESTATAL D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE (SEITT)

Carretera la Seu d’Urgell-Andorra 3.000 €

SOCIETAT ESTATAL D’INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES

Comunitat de regants de Raimat 1.050 €

Comunitat de regants Bassanova d’Almenar 1.100 €

El PPpresenta els
pressupostos.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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