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El FòrumGarrigues se suma a la petició
de supressió dels peatges a l’AP-2

ENTITATSDESENVOLUPAMENT

El FòrumGarrigues, en la sessió de debat de dissabte.

❘ CERVIÀ DE LES GARRIGUES ❘ La xarxa
viària i la millora de la mobili-
tat van ser les primeres qüesti-
ons que va debatre aquest cap
de setmana el Fòrum Garrigues
en el marc dels cinc eixos que
s’ha proposat analitzar en els
pròxims dos anys, a més de les
infraestructures viàries, l’econo-
mia, la societat, el desenvolupa-
ment del territori i la política i
participació (vegeu SEGRE
d’ahir). Més d’una seixantena
de persones van participar en la

jornada de dissabte, en què es
va apostar per la liberalització
dels peatges de l’autopista
AP-2 en detriment del desdo-
blament de la N-240 en autovia
com a única manera de poten-
ciar les comunicacions.També
proposen la reconversió en car-
reteres de les pistes del Cogul,
Granyena i Torrebesses, la mi-
llora del subeix de la Granade-
lla i Bellaguarda, a la C-233, i el
condicionament d’un tram en-
tre la Granadella i Bellaguarda

a la C-242 per deixar una xar-
xa viària en condicions d’est a
oest i de nord a sud de la comar-
ca.També reclamen que es po-
tenciï la xarxa ferroviària, en
concret, que hi hagi trens tram-
via de Lleida a les Borges iVi-
naixa i autobusos que portin els
passatgers des de les diferents
poblacions de la comarca fins a
les estacions, i freqüències vari-
ades segons les hores punta.Tam-
bé demanen més autobusos a la
zona alta de les Garrigues.
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Francesc Homs, al centre, visitant un dels estands que van participar a la Fira de Penelles.
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❘ PENELLES ❘ El portaveu del Go-
vern, Francesc Homs, va anun-
ciar ahir a Penelles, on va assis-
tir a la primera edició de la Fira
del Món Rural, que el Consell
Executiu de demà dimarts adop-
tarà mesures per contrarestar
l’“ofensiva de recentralització”
del Govern del PP. “És evident
que hi ha una ofensiva del Go-
vern espanyol, que comença a
ser descarada, per recuperar
competències”, va dir. Sense en-
trar en detalls sobre les esmen-
tades mesures, Homs va desta-
car que“seran clares i nítides en
defensa de l’autogovern” per
“defensar el que legítimament”
els correspongui, cosa que “for-
ma part de les responsabilitats
del Govern i del conjunt de Ca-
talunya”, va afegir. Les mesures
són una resposta a les últimes
decisions de l’Executiu de Ma-
riano Rajoy per recuperar com-
petències autonòmiques en àm-
bits com les gestió de les con-
ques hidrogràfiques. En aquest
sentit, també va manifestar les
seues crítiques la vicepresiden-
ta, Joana Ortega, dissabte aAl-
picat, en relació amb el que va
qualificar de “divendres recen-
tralitzadors” (vegeu SEGRE
d’ahir).

“Poca broma amb Catalunya”

Homs va advertir que s’usa-
ran instruments jurídics i polí-
tics com el Consell de Garanti-
es Estatutàries, i s’interposaran
els recursos necessaris per fre-
nar aquest procés.“Ja no és no-
més una qüestió d’aritmètica, si-
nó d’un país que planta cara a

El Governadoptaràmesures contra
l’“ofensiva recentralitzadora” deRajoy
El portaveu de la Generalitat, Francesc Homs, va anunciar que serà a l’Executiu de
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les injustícies”, perquè l’Execu-
tiu sol “no tirarà endavant”, va
explicar. “Poca broma amb Ca-
talunya”, ja que la suma d’esfor-
ços dels catalans “acabarà tom-
bant els coses”, va afegir.

Pel que fa al debat de compe-
tències repetides, Homs va as-
senyalar el Govern central com
a responsable de les duplicitats,
“ambministeris que no haurien
d’existir perquè no tenen atri-
bucions”.

El portaveu del Govern tam-
bé es va referir, com Ortega, a

la reunió entre el presidentAr-
turMas i Rajoy en què es va par-
lar de qüestions pressupostàri-
es, liquiditat, pacte fiscal i “del
malestar dels catalans davant del
tracte discriminatori, descarat i
massa evident, de l’Estat cap a
Catalunya”. En va posar d’exem-
ple que s’hagi donat preferència
a l’alta velocitat fins a Galícia
abans que al corredor mediter-
rani de tren,“necessari com l’ai-
re que respirem”, va matisar.

Homs va participar en els ac-
tes de la primera edició de la Fi-

ra del Món Rural de Penelles, a
la Noguera, que es va celebrar
ahir en el marc dels actes de la
Festa Major de la Mare de Déu
del Roser. Segons l’alcalde, Eloi
Bergós, el certamen va reunir
centenars de persones a la po-
blació per veure la concentració
de tractors anteriors al 1975, en
què van participar gairebé mig
centenar de vehicles, i les més
de 200 eines i peces antigues
amb què es treballava al camp,
moltes de les quals van ser apor-
tades pels veïns.

La UdL, a la cua
en la consecució
de patents

INVESTIGACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Universitat Politèc-
nica de Catalunya és la uni-
versitat pública espanyola que
més patents ha aconseguit des
del 2002 fins al 2010, un to-
tal de 211, seguida de la Uni-
versitat del País Basc (189) i
de la Universitat Politècnica
de Madrid (143).A la cua hi
ha la Universitat Pompeu Fa-
bra i la Universitat de Lleida,
totes dos amb tres patents.
Darrere de la Politècnica de
Catalunya, la Universitat del
País Basc i la Politècnica de
Madrid, hi ha la de Sevilla, la
Complutense de Madrid, la
de Santiago de Compostel·la,
la de Granada, la de Màlaga
i la d’Oviedo.

Investiguen
l’accident de
ràfting de Rialp

SUCCESSOS

❘RIALP ❘ Els Mossos d’Esquadra
han obert una investigació per
aclarir l’accident de ràfting
en què va perdre la vida una
veïna de Badalona dissabte
passat a Rialp. La policia au-
tonòmica investiga les causes
de la col·lisió contra la roca
de l’embarcació on viatjava
la víctima mortal. Després,
traslladarà l’atestat al jutjat
d’instrucció de Tremp, que
haurà de decidir si obre dili-
gències.

Testimonis directes van in-
dicar ahir que l’accident es va
deure a “la mala sort” i van
descartar qualsevol negligèn-
cia. Els descensos de ràfting
es van portar a terme ahir
amb normalitat.

Prop de 12.000 persones en la
divuitena Fira de Jardineria d’Alpicat
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