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L’Estat porta al tribunal el
deute del Segarra-Garrigues
Reclama 70 milions a la Generalitat per impagament d’obres
i explotació || Arias Cañete ho va denunciar a Lleida dimarts

REGADIUSPOLÈMICAGOVERN-GENERALITAT

H.C.
❘LLEIDA ❘ L’empresa estatalAcuae-
bro ha portat la conselleria
d’Agricultura davant delTribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya per reclamar 70 mili-
ons d’euros per l’impagament
de les obres del canal principal
del Segarra-Garrigues (que la
Generalitat havia d’assumir en
un 50% per compte dels re-
gants) i dels imports de l’explo-
tació i el manteniment de la in-
fraestructura principal des de
2009 fins al 2011. El ministre
d’Agricultura,MiguelArias Ca-
ñete, i la directora general
d’Acuaebro, AránzazuVallejo,
ja han reclamat en les últimes
setmanes, en dos visites a Llei-
da (la del ministre, dimarts pas-
sat) organitzades pel PP, el pa-
gament d’aquests imports a
l’Executiu català.Vallejo va ex-
plicar ahir que el consell d’ad-
ministració d’Acuaebro va pre-
sentar el passat 29 de maig una
sol·licitud de reconeixement de
deute, un tràmit extrajudicial
que dóna un termini de cinc
mesos fins a la presentació d’un
litigi contenciós.Vallejo va des-
vincular aquest procés de les
eleccions catalanes, ja que al
maig encara no s’havien con-
vocat.

Amb aquest recurs,Acuae-
bro reclama a la Generalitat
66.906.841 euros per les obres
i l’explotació del Segarra-Gar-
rigues fins a l’any passat, tot i

que al tancament del 2012 el
deute podria pujar uns altres
20.163.133 euros i 7.176.941
euros més pels consums esti-
mats (94,24 milions en total).
El pagament del 50% del canal
principal va ser assumit per
l’Executiu català en un conve-
ni firmat el 2006, quan la con-

selleria d’Agricultura i el Go-
vern central estaven a les mans
del PSC i el PSOE.

La directora d’Acuaebro va
assegurar que l’objectiu del re-
curs és que “quedi constància
del deute”. “Hem parlat (amb
la Generalitat) sempre amb l’es-
perit de resoldre” el litigi, va
afegir. Per la seua part, la con-
selleria d’Agricultura va des-
cartar ahir valorar l’inici del
contenciós i es va referir a les
declaracions del conseller, Jo-
sep Maria Pelegrí, que en un
míting dimarts a Lleida va afir-
mar que la Generalitat no pa-
garà els 94 milions que recla-
ma el ministeri fins i tot que
el Govern central aboni 2.000
milions de la disposició addici-
onal tercera de l’Estatut i del
fons de competitivitat.

LADADA

94,24
MILIONS D’EUROS

Acuaebro afirma que en cas de
mantindre els impagaments, a fi-
nals d’any la Generalitat li deurà
94,24milions d’euros pel canal.

■ El diputat del PP al Con-
grés per Lleida, José Ignacio
Llorens, va assegurar ahir
que és a les mans de la Ge-
neralitat iniciar un procés de
revisió de les zones d’espe-
cial protecció de les aus da-
vant de la UE per mirar de
reduir-ne l’impacte al Segar-
ra-Garrigues. El diputat va
afirmar que el comissari de
MediAmbient, Janez Potoc-

nik, va parlar recentment
d’aquesta possibilitat i va dir
que competeix a la comuni-
tat autònoma. D’altra ban-
da, Llorens va assegurar que
la conselleria d’Agricultura
ha renunciat a cofinançar la
modernització dels recs de
Bassanova i Raimat, de ma-
nera que els mateixos re-
gants l’hauran de pagar amb
una societat estatal.

Llorens insta laGeneralitat a
demanar la revisió de les ZEPA

Imatge d’arxiu de l’escorxador municipal de Sort.

MEDIAMBIENTAIGÜES

❘ SORT ❘ L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha resolt un
expedient sancionador a
l’empresa que gestiona l’es-
corxador municipal de Sort,
Ecològica dels Pirineus, per
abocaments irregulars de sang
al clavegueram que dificulten
i encareixen el tractament de
les aigües residuals a la depu-
radora.Així ho va corrobo-
rar l’ACA,que va declinar do-
nar a conèixer l’import de la
sanció perquè l’empresa ha
presentat un recurs, encara
pendent de resolució. L’ens

de la Generalitat li havia re-
querit prèviament que ajus-
tés els abocaments als límits
autoritzats.

L’escorxador està tancat
des de fa una setmana per les
obres per unir aquestes ins-
tal·lacions amb les noves de-
pendències d’especejament,
segons l’ajuntament. El con-
sistori va indicar que en
aquesta actuació s’aprofitarà
per millorar el tractament
dels residus.Aquest diari va
intentar, sense èxit, demanar
la versió de la firma.

Sanció a l’empresa de
l’escorxador de Sort

Port del Comte posa enmarxa ‘packs’ turístics
❘ LA COMA I LA PEDRA ❘ L’Associació deTurisme de laVall de Lord
i Port del Comte portaran a terme aquest hivern una prova
pilot per oferir packs turístics amb estada i forfet.AAndor-
ra,Vallnord ha ampliat els sectors amb cobertura d’Internet
Wi-Fi i Grandvalira augmenta la superfície esquiable en 5
quilòmetres i arriba als 210.

Novapàginaweb i central de reserves per a càmpings

❘ LLEIDA ❘ L’Associació de Càmpings de Lleida, que agrupa unes
50 àrees d’acampada, ha posat en marxa una nova central
de reserves a Internet amb informació de cada allotjament
i la seua localització amb coordenades GPS.

Tàrrega cedeix el càmping de la Fira per a ús escolar

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament deTàrrega ha cedit a l’institutAl-
fons Costafreda el càmping municipal de la Fira delTeatre
per facilitar a escolars i professors una zona de descans sen-
se haver de creuar la carretera C-14.

Reserva de pàrquing davant farmàcies de les Borges

❘ LES BORGES ❘ L’ajuntament de les Borges Blanques ha habi-
litat dos reserves d’estacionament davant de les farmàcies
on els clients podran aparcar durant cinc minuts. El consis-
tori vol evitar així parades en doble fila i embussos.

Ensenyament inicia el trasllat al Parc del Saladar

❘ ALCARRÀS ❘ El delegat d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel
Cullerés, va avançar que avui firmaran les actes d’ocupació
de les aules i el pati del col·legi Parc del Saladar d’Alcarràs,
de manera que l’espai obert ja es podrà usar.Així mateix,
amb aquest tràmit iniciaran l’equipament de les aules per-
què puguin acollir els alumnes la setmana que ve.

Els bombers cedeixen un vehicle a la Segarra

❘ CERVERA ❘ La conselleria d’Interior ha cedit un vehicle dels
bombers al consell de la Segarra, que l’utilitzarà per a tre-
balls de protecció civil a través de l’ADF comarcal.
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La Figuerosa es planteja denunciar els abocaments procedents de Cervera
❘ TÀRREGA ❘ L’alcalde pedani de
la Figuerosa, Xavier Mayora,
estudia denunciar la CHE o
l’ACA per les aigües residuals
que inunden camps de cultiu.

Es tracta d’aigües residuals del
polígon de Cervera que fluei-
xen per un torrent que es des-
borda amb les pluges. El pro-
blema es remunta a fa més de

dos dècades i Tàrrega ha de-
manat en diverses ocasions a
l’ACA i a la CHE la neteja del
torrent per evitar que es des-
bordi i negui els camps.
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