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Recoderdemanaunacordper
alliberarelpeatgede l’AP-2
De Montblanc a Lleida, ja que l’autovia seria “malgastar recursos”
|| Critica la paralització de la portada d’aigua de Rialb

INFRAESTRUCTURES COMUNICACIONS

ACN/REDACCIÓ
❘ ARBECA ❘ El conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Lluís Reco-
der, va demanar ahir des d’Ar-
beca al ministeri de Foment que
tanqui un acord amb la conces-
sionària de l’AP-2,Abertis, per
alliberar el peatge de l’autopis-
ta entre Montblanc i Lleida.
“No té sentit una autopista amb
un nivell de trànsit baix entre
Montblanc i Lleida i alhora
construir una autovia paral·le-
la”, una cosa que va conside-
rar que suposaria “malgastar
recursos i fer una cicatriu al ter-
ritori innecessària”. Recoder
va visitar ahir la nova carrete-
ra entreArbeca i Maldà, ober-
ta al trànsit fa unes setmanes i
en què s’han invertit 6,7 mili-
ons.

D’altra banda, el conseller
va criticar la paralització de la
portada d’aigua des de Rialb a
uns 40 municipis del pla de
Lleida i va lamentar que el Go-
vern central exigeixi a la Gene-
ralitat un aval per la seua part
de l’obra, tal com va avançar
SEGRE.Va assenyalar que con-
fia que no sigui “una estratègia
per dificultar l’execució” dels
treballs. Recoder es va referir
també a la compra per la Ge-
neralitat del 60% de l’estació
d’esquí deVallter 2000 i la va
diferenciar d’una possible ope-
ració amb BoíTaüll.Va afirmar
que Catalunya té un “proble-
ma molt gran” amb l’esquí.

Recoder (centre) amb autoritats locals ahir a Arbeca.

ORIOL BOSCH/ACN

■ El director general d’Ad-
ministració Local, Joan Ca-
ñada, va avançar dimecres a
Lleida que la Generalitat ha
demanat al ministeri d’Hi-
senda un sistema similar al
pla de pagament a proveï-
dors per als consells comar-
cals de Catalunya. Cañada
va respondre d’aquesta ma-
nera a les peticions de res-
ponsables del consell de l’Alt
Urgell, que van avisar de les
dificultats de pagament per

part de les administracions
comarcals. En aquest sentit,
el director general va afir-
mar que esperen una respos-
ta del Govern.

El pla de pagament a pro-
veïdors s’ha dut a terme per
a municipis i comunitats au-
tònomes i ha permès avan-
çar el pagament de les fac-
tures pendents a 31 de de-
sembre passat amb crèdits a
10 anys i a un 5,9 per cent
d’interessos.

Negocienunpladepagament
aproveïdorsper als consells

Fraga renovarà l’enllumenat en 17 carrers
❘ FRAGA ❘ L’ajuntament de Fraga ha adjudicat a Endesa el pro-
jecte de substitució de l’enllumenat públic al passeig del Ce-
gonyer i carrers del seu entorn (17 en total), per un import
de 102.832,69 euros i 40 dies d’execució.

Tàrrega inaugura la nova plaça Pere Calders
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de Tàrrega va inaugurar la renova-
da plaça Pere Calders, que s’ha habilitat com un espai lúdic
i de lleure amb especial presència de jocs infantils tradicio-
nals a Catalunya. Durant la inauguració es va donar a diver-
sos comerciants maletes amb jocs tradicionals.

Endesa duplica la potència de generació d’Oliana
❘ OLIANA ❘ La companyia Endesa ha millorat la subestació de la
presa d’Oliana per gairebé duplicar la potència de subminis-
trament a 4.000 clients de més de 15 municipis que se sub-
ministren d’aquesta instal·lació. Hi ha invertit 82.000 euros.

EoliCat demana eximir el sector de la taxa elèctrica
❘ LLEIDA ❘ El consorci EoliCat, que reuneix empreses dedi-
cades a l’energia eòlica, va demanar ahir al Govern que dei-
xi el sector fora de l’aplicació de la taxa per generació d’elec-
tricitat. El consorci considera que suposarà la ruïna per a
molts projectes i augmentarà l’atur al sector.

Cent nens contribuiran amillorar el Parc del Pirineu
❘ SORT ❘ Cent nens i adolescents de 9 a 17 anys participaran en
accions de millora del Parc de l’Alt Pirineu coincidint amb
els seus campaments a Enviny, Cerbi iTavascan.
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