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Desert el concurs per a la
canera comarcal del Segrià
Només s’hi presenta una oferta, que no reuneix els requisits ||El
consell preveu adjudicar la gestió per procediment negociat

EQUIPAMENTSANIMALS

R.R.
❘ LLEIDA ❘ El concurs convocat pel
consell del Segrià per gestionar
la canera comarcal d’Alcanó ha
quedat desert, al presentar-s’hi
una única oferta, que no reu-
nia els requisits mínims esta-
blerts en la licitació.

Així ho va comunicar el pre-
sident, Pau Cabré (CiU), als re-
presentants dels diferents par-
tits a l’ens comarcal durant la
comissió de MediAmbient que
es va celebrar ahir. Després de
la sessió, Cabré va indicar que
el consell intentarà adjudicar-
la ara a través d’un procediment
negociat amb empreses del sec-
tor.

El concurs desert suposa un
nou contratemps per a la posa-
da enmarxa d’aquesta instal·la-
ció, construïda fa més d’un any
després que el projecte s’ini-
ciés el 2006.

Els retards ja havien provo-
cat mesos enrere queixes del
consistori d’Alcanó, que espe-
ra compensacions per acollir la

canera i poder usar aquest equi-
pament per portar-hi gossos
abandonats que ara han de tras-
lladar a Lleida.

D’altra banda, el consell va
informar en la comissió de Me-
diAmbient que una empresa
del Segrià està interessada en
la gestió dels residus de les dei-

xalleries, la titularitat de les
quals passarà de l’ens comar-
cal als ajuntaments.

Aquesta situació havia pro-
vocat recel entre alguns consis-
toris pel cost de mantindre
aquestes instal·lacions. L’ens
comarcal preveu celebrar el ple
dijous que ve.

Imatge d’arxiu de la canera comarcal del Segrià, a Alcanó.
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Imatge d’arxiu de treballs de rehabilitació al poble.

MUNICIPISREPOBLACIÓ
MIKEL ARISTREGI

❘ MONTOLIU DE SEGARRA ❘ L’associ-
ació Amics de Cabestany bus-
ca de nou inquilins per a un
habitatge que podrien habi-
tar de forma gratuïta durant
quatre anys a canvi que re-
gentin el negoci com a casa
rural i restaurant annex.Una
parella de l’Escala ja tenia se-
gellat un acord amb l’entitat
des de finals de l’any passat
per portar a terme el projec-
te, però finalment hi va re-
nunciar per problemes de fi-
nançament.

El president de l’associa-

ció, Xavier Rosell, va expli-
car ahir que en els pròxims
dies han concertat una nova
entrevista amb una família de
Girona que tindria el perfil
per viure a l’habitatge i con-
vertir-lo en negoci.

Es tracta d’un projecte im-
pulsat per l’associació per evi-
tar el despoblament de Ca-
bestany, un nucli de Monto-
liu de Segarra. L’habitatge es-
tà situat en una antiga casa
senyorial, rehabilitada pels
actuals veïns, prop d’una
quinzena.

Cabestany busca nous
inquilins per al poble

Més de 300 hectòmetres d’aigua en reserves de neu

❘ LLEIDA ❘ El Pirineu de Lleida encara conserva reserves nivals
equivalents a 320 hectòmetres cúbics d’aigua, una xifra molt
superior a la de l’any passat per les mateixes dates, segons
dades de la CHE. D’altra banda, les reserves als pantans
del sistema Oliana-Rialb han guanyat 21 hectòmetres durant
l’última setmana, si bé encara estan per sota dels nivells del
2011. SantaAnna ha guanyat 8 hectòmetres.

Seminari sobre el turisme al Pallars Sobirà

❘ SORT ❘ El poliesportiu de Sort acollirà dijous i divendres un
seminari dedicat a estratègies per a la dinamització del tu-
risme al Pallars Sobirà.

Solsona inicia el projecte de participació

❘ SOLSONA ❘ Solsona obre aquesta setmana les inscripcions per
al projecte de participació ciutadana Solsona Co, que inclou-
rà tallers temàtics i enquestes per demanar idees i propostes
per al desenvolupament econòmic del municipi.

VuitenaDiadaUniversitària a Andorra

❘ ANDORRA LAVELLA ❘ La Universitat d’Andorra (UdA) celebrarà
dijous la vuitena edició de la Diada Universitària, en què
alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes edu-
catius al Principat (andorrà, espanyol i francès) podran co-
nèixer l’oferta formativa.

Més de 400 persones a la Pedalada d’Utxesa

❘ LLEIDA ❘ Unes 450 persones van participar diumenge passat
en l’onzena edició de la Pedalada d’Utxesa, en què els par-
ticipants van iniciar el recorregut des dels municipis d’Aito-
na, Sarroca de Lleida iTorres de Segre.

Guarda-si-venes recupera la festamajor

❘ GUISSONA ❘ El poble de Guarda-si-venes va recuperar el cap
de setmana passat la festa major després de molts anys sen-
se celebrar-la, amb actuacions musicals, castells, una missa
i activitats lúdiques.
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