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El Segrià descarta adjudicar
la gestió de la canera
Marxa enrere en el procediment negociat, amb una empresa
interessada ||Obrirà el servei a les Garrigues i el Pla d’Urgell

EQUIPAMENTSANIMALS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘El ple del consell comar-
cal del Segrià va fer ahir mar-
xa enrere en el procediment de
negociació obert amb l’única
empresa que va optar al con-
curs per gestionar la canera
d’Alcanó i va descartar adjudi-
car-la. En lloc d’això, el consell
obrirà el servei a altres comar-
ques i preveu negociar amb les
Garrigues i el Pla d’Urgell per
compartir l’equipament.

El president del consell, Pau
Cabré, va afirmar que la inten-
ció és que la canera sigui “au-
tosuficient” i no requereixi sub-
vencions. Es tractaria d’un ser-
vei mancomunat entre les tres
comarques que en podrien as-
sumir directament la gestió.Ai-
xò comportaria un estalvi en
els costos. S’ha de recordar que
la gestió de la canera ja va sor-
tir a concurs en una ocasió an-
terior i que al final va quedar
desert.

D’altra banda, Cabré va re-
tirar de l’ordre del dia el punt
sobre la denúncia i anul·lació
del conveni amb l’ajuntament
d’Alcanó en què figuren com-
pensacions de prop de 40.000
euros amb l’objectiu d’allot-
jar la canera. L’alcalde, Sebas-
tià Ricard, havia mostrat el seu
malestar per la intenció anun-
ciada pel consell.

El Segrià considera que les
compensacions a què es refe-
reix el conveni no s’han d’afron-

tar fins que hi entrin els primers
animals. S’ha de recordar que
la canera està construïda des
del 2010 però encara no s’ha
estrenat.

D’altra banda, el ple va la-
mentar la feina infructuosa que

s’ha dut a terme sobre la trami-
tació prèvia de les ajudes al
menjador escolar, que han que-
dat a l’aire amb la reorganitza-
ció i la jornada intensiva a
l’ESO l’any que ve. El ple va
aprovar revocar la pròrroga del
servei de menjador. La jorna-
da intensiva en la majoria dels
instituts implicarà que deixin
de tramitar-se 1.200 ajudes, de
les quals ja s’havien valorat els
expedients.

LADADA

1.200
MENÚS ESCOLARS

La jornada intensiva a l’ESO el
pròxim curs implicarà deixar de
tramitar 1.200 expedients d’aju-
des al menjador.

Les imatges
del ple.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La canera està preparada per obrir des de fa dos anys.
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La línia deManresa
perd gairebé 70.000
viatgers en 3 anys

TRANSPORTPÚBLICBALANÇ

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La línia de Manresa
ha perdut prop de 70.000 vi-
atgers en tres anys coincidint
amb la crisi en tot el traçat
des de Barcelona fins a Llei-
da passant per la capital del
Bages. Segons dades facilita-
des per Renfe, el 2008 la lí-
nia va registrar un volum de
490.639 passatgers, mentre
que l’any passat van ser uns
421.000. Mentrestant, les lí-
nies de Lleida a Barcelona per
la costa (Valls i Reus) van tin-
dre l’any passat 696.000 usu-
aris. El 2008, només la línia
que passa per la Plana de Pi-
camoixons va tindre 766.398
passatgers.

La línia de Manresa és la
segona amb menys afluència
entre les regionals de mitja-
na distància, la titularitat de
les quals va assumir la Gene-
ralitat després del traspàs del
Govern.A la cua en volum de
passatgers se situa el tren de
l’Hospitalet a Ripoll i Puig-
cerdà, amb uns 6.000 usua-
ris a l’any,mentre que la més
utilitzada és la de Barcelona
a Girona i Ripoll, amb prop
de cinc milions. Les línies de
mitjana distància de Catalu-
nya quedaran en principi al
marge dels plans del Govern
central de substituir alguns
dels serveis més deficitaris i
menys utilitzats per viatges
amb autobús, tal com ha
transcendit aquesta setmana.

De fet, la conselleria de Polí-
ticaTerritorial va descartar el
mateix dia recórrer a aques-
ta mesura. En canvi, sí que
l’ha aplicat al tren de la Po-
bla, on des de principis d’any
funciona només un dels tres
combois de la línia i la resta
s’ha substituït per viatges
amb autobús.Aquesta mesu-
ra és previsiblement provisi-
onal fins que es comprin nous
trens.

■ L’altra cara de la mone-
da són els trens d’alta ve-
locitat. Des de l’estrena de
la línia de Lleida a Madrid
i Barcelona, el 2008, l’AVE
ha transportat 1.147 pas-
satgers al dia amb origen
o destinació a Lleida. En
tres anys han estat més
d’1,2 milions de viatgers
els que han utilitzat el ser-
vei. La connexió ambMa-
drid és la més usada, amb
una mitjana de 746 pas-
satgers al dia.A Barcelona
n’han viatjat entre 2008 i
2012, 224 al dia, encara
que cal tindre en compte
la presència dels trens
Avant, que porten 1.500
viatgers al dia entre Llei-
da i Barcelona.

L’AVE, ambmés
d’unmilióde
passatgers

L’actriuMarta Romero, a la Ferro Pirinenc d’Alins

❘ ALINS ❘ L’actriu lleidatana Marta Romero, que interpreta el
personatge de Frederica Roi a la sèrie televisiva catalanaGran
Nord, assistirà a la tercera fira Ferro Pirinenc que se cele-
bra entre avui i demà a la localitat d’Alins. Romero apren-
drà l’art de forjar ferro en una localitat que des del segle IV
fins al XIX, el ferro ha estat un dels principals motors econò-
mics.

L’alcalde dels Omells demanamillores en un camí

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde dels Omells de na Gaia, Delfí Escoté, es va
reunir ahir amb la subdelegada del Govern a Lleida, Inma
Manso, per reclamar-li que impulsi el condicionament del ca-
mí que uneix els Omells de na Gaia amb el municipi de l’Es-
pluga Calba, pressupostat en un milió d’euros. Escoté va des-
tacar la importància de la via ja que els serveis públics i d’aten-
ció són a l’Espluga Calba. Manso es va comprometre a es-
tudiar una revisió del projecte inicial que prevegi una rebai-
xa del pressupost inicial.

El Pont acull una jornada sobre exportació

❘ EL PONT DE SUERT ❘ El consell comarcal de l’Alta Ribagorça i
l’agència de Desenvolupament Econòmic de la Generalitat
ACC10 organitzen una jornada conjunta sobre la iniciació a
l’exportació. La jornada informativa, que se celebrarà el prò-
xim 13 de juliol, tindrà lloc a la seu del consell comarcal, al
Pont de Suert. La iniciativa del consell iACC10 està dirigi-
da als empresaris de la comarca i especialment als del sector
agrari.

❘MADRID ❘ El Consell de Ministres
va fer ahir el primer pas en la
reforma de l’administració lo-
cal que preveu sotmetre a exa-
men els ajuntaments de menys
de 20.000 habitants i retirar
competències a aquells que no
compleixin amb barems d’es-
talvi i eficiència en la prestació
de serveis bàsics. Durant la ses-
sió d’ahir es va revisar l’infor-
me de la futura normativa,
l’avantprojecte de la qual s’hau-
rà d’aprovar al llarg d’aquest
mes.A les comarques de Llei-
da, tots els municipis es veuri-
en sotmesos a aquesta avalua-
ció tret de la capital del Segrià,
l’únic amb més de 20.000 ve-
ïns.

S’ha de recordar que l’Exe-
cutiu preveu assignar a les di-
putacions les competències que

retiri als ajuntaments, segons
va explicar al juny el secretari
d’Estat d’Administracions Pú-
bliques,Antonio Beteta (vegeu
SEGRE del 20 de juny).

L’avantprojecte, la tramita-
ció parlamentària del qual hau-

rà d’iniciar-se al setembre i com-
pletar-se aquest mateix any, ja
ha xocat amb el rebuig de la di-
putació de Lleida i de l’Associ-
ació Catalana deMunicipis. En-
tre les reformes que planteja el
Govern i que afecten també les
administracions locals, destaca
també la supressió de manco-
munitats de municipis. La futu-
ra llei de transparència en les
administracions públiques ini-
ciarà també el seu tràmit da-
vant del Congrés aquest estiu i
fixarà barems per als salaris dels
càrrecs electes dels ajuntaments
(vegeu SEGRE d’ahir).

La vicepresidenta de l’Exe-
cutiu, Soraya Sáenz de Santa-
maría, va insistir que l’Estat bus-
ca aclarir les competències i
l’estructura administrativa de
les entitats locals.

Primer pas en la reforma per
retallar competències locals
A Lleida afectaria tots els municipis menys la capital

POLÍTICAAJUNTAMENTS

LESCLAUS

Avantprojecte
❚Després de la revisió de l’infor-
me, el Consell de Ministres hau-
rà d’aprovar aquest mes l’avant-
projecte de la nova llei.

Diputació
❚ El text preveu que les diputa-
cions assumeixin les competèn-
cies dels municipis que no com-
pleixin barems d’eficiència.

Rosendo Manrique
Resaltado


