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❘ LLEIDA ❘ El consell del Segrià ha
arribat aquesta setmana a un
acord amb el departament
d’Agrònoms de la Universitat de
Lleida (UdL) perquè elabori un
informe sobre el terreny on es
preveu ubicar el dipòsit contro-
lat de residus de Seròs. Segons
el president de l’ens comarcal,
Pau Cabré, els tècnics de la UdL
ja han indicat que els primers in-
dicis revelen que la ubicació no
és la més idònia si es té en comp-
te que hi ha pous subterranis
d’aigua que fan el terreny ines-
table (cosa que vamotivar el tan-

cament de mines a la zona), ai-
xí com la possible afecció en la
captació d’aigües dels regs del
Segrià Sud i l’existència de ves-
tigis arqueològics com fòssils
d’animals a la falda de la serra
de Montmaneu. Cabré va inci-
dir que la construcció de l’abo-
cador perjudicarà l’agricultura
amb denominació d’origen, en
especial la producció d’oli, i les
perspectives de desenvolupa-
ment turístic.

L’informe que emetin els in-
vestigadors se sumarà a les al·le-
gacions que el consell i els po-
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bles afectats esgrimeixen.Cal re-
cordar que l’organisme comar-
cal va aprovar el mes passat pre-
sentar un contenciós adminis-
tratiu contra el dictamen de la
Generalitat que dóna llum ver-
da al projecte del dipòsit. Cabré

va indicar que no es descarta
presentar abans un recurs de re-
posició. El termini per presen-
tar una figura legal o l’altra fi-
nalitza el dia 24. El projecte ha
topat amb el rebuig del consell
i de municipis del Segrià.

Mig centenar de
carnets de boletaire
malgrat l’escassetat
de bolets

MICOLOGIA

❘ LLEIDA ❘ Mig centenar de perso-
nes han obtingut la llicència per
recollir bolets en terrenys fores-
tals de la Generalitat als muni-
cipis deVimbodí i Poblet, l’Es-
pluga de Francolí, Montblanc i
Prades, segons va publicar La
Vanguardia, que va indicar que
l’inici del pla pilot de l’Executiu
català s’ha vist llastrat per l’es-
cassetat de bolets en aquesta zo-
na.

Cal recordar que es tracta
d’una prova de dos anys que el
Govern pretén estendre a altres
àrees forestals i fins i tot plante-
jar com amodel de gestió priva-
da per als propietaris de boscos.
El preu d’aquest carnet de bo-
letaire és de 10 euros per tem-
porada, amb bonificacions per
a joves, jubilats i residents als
municipis on s’aplica aquesta
prova.

FINS AL DIA 24

El consell té fins al dia 24
per presentar un recurs
de reposició o un
contenciós administratiu

❘ ROSSELLÓ ❘ L’ajuntament de
Rosselló ha sol·licitat una
revisió dels valors cadas-
trals per rebaixar-los al con-
siderar que actualment es-
tan “totalment desfasats”
després que “en els últims
anys s’incrementés molt
considerablement el valor
de finques i edificis”, se-
gons va explicar l’alcalde,

JosepAbad. L’alcalde va in-
dicar que, mentre la revi-
sió no es faci efectiva, el
consistori estudia mesures
per “no incrementar la càr-
rega fiscal de les famílies”,
com congelar l’impost de
béns immobles (IBI) o re-
baixar el tipus que aplica
el consistori sobre el va-
lor cadastral.

Rosselló vol revisar el
cadastre per abaixar l’IBI
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