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“Novalia lapena
pel que s’havia
de recaptar”

■ El diputat d’ERC i al-
calde de l’Albagés,Albert
Donés, va confirmar ahir
que el seu partit està en
contra del cobrament del
cànon a les granges per-
què “no percebem que hi
hagi cap contraprestació
per part de l’ACA”, i va
dir que pel que s’havia de
recaptar, uns 200.000 eu-
ros, no valia la pena. Do-
nés, a més, va denunciar
que des del sector s’entén
“que sempre paguen els
mateixos”.

❘ ANDORRA LAVELLA ❘ El cap de Go-
vern d’Andorra,Antoni Martí,
va convocar dimecres els ciu-
tadans del Principat a una no-
va contesa electoral el pròxim
1 de març, el que significa que
sacrificarà els últims mesos
d’aquesta legislatura per acon-
seguir que l’Executiu entrant
pugui continuar amb les refor-
mes que el seu Gabinet ha em-
près en els últims quatre anys,
que s’han centrat a sortir de la
crisi i a atansar el país a les ins-
titucions europees. Martí va
considerar que una vegada
aprovat el pressupost del 2015
–el tràmit es va completar ahir
mateix al Consell General–,“no
valia la pena” seguir amb la le-
gislatura, i va argumentar que
el Principat “no pot perdre
temps”. El cap del Govern in-

tentava evitar així que es repe-
teixi el que va passar quan va
assumir el poder el 2011, quan
el seu partit va haver d’esperar
que es reprengués el període
de sessions posterior a les va-
cances d’estiu per començar a
prendre decisions.

En aquest sentit, Martí tam-
bé va escurçar el termini per
a la presentació de llistes, que
s’acaba dijous vinent. Els di-
ferents partits, per tant, hauran
d’accelerar la seua confecció,
encara que es compta amb qua-
tre candidatures nacionals: De-
mòcrates perAndorra, partit
del mateix Martí; Partit Social-
demòcrata, amb l’exministre
Pere López com a candidat; i
Liberals d’Andorra i Socialde-
mocràcia i Progrés, aquests dos
últims encara sense candidat.

Andorra, pendent dels seus
comicis per atansar-se a Europa
Els partits continuen configurant llistes a 8 dies de la data límit
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Mantenir les reformes
❚ El cap del Govern d’Andorra,
Antoni Martí, va explicar que ac-
celera la convocatòria electoral
perquè l’Executiu entrant pugui
començar a governar abans que
s’acabi el període de sessions
anterior a les eleccions d’estiu.
“Andorra no pot perdre temps”,
va argumentar.

Falten candidats
❚ Únicament Demòcrates per
Andorra, el partit d’Antoni Mar-
tí, i el Partit Socialdemòcrata
han confirmat els seus candi-
dats a la prefectura del Go-
vern. El termini s’acaba dijous vi-
nent.

Rosselló aprova els comptes i rebaixa el deute al 33%

❘ ROSSELLÓ ❘ L’ajuntament de Rosselló va aprovar ahir el pressu-
post del 2015 amb els vots a favor de CiU i l’abstenció del re-
gidor d’ERC i dels 2 d’Independents per Rosselló. La regidora
del PSC, per la seua part, hi va votar en contra. El pressupost
per al 2015 ascendirà a 2,4 milions d’euros, “bona part dels
quals es destinarà a inversions i polítiques de caràcter social”,
segons va explicar l’alcalde, JoséAbad, qui també va destacar
que la ràtio d’endeutament del consistori “es troba en un 33,7
per cent”, molt per sota dels límits fixats pel ministeri d’Hisen-
da (75%).

Creixenun10% les visites al Casal dels Voltors de Tremp

❘ TREMP ❘ El Casal delsVoltors deTremp va rebre el 2014 uns mil
visitants, la qual cosa constitueix un augment del 10% res-
pecte a l’any anterior, segons va informar ahir l’ajuntament
deTremp. El casal va obrir el 2001 per oferir un servei d’infor-
mació i guia als visitants de la zona, un territori privilegiat per
a l’observació d’aus carronyaires. D’altra banda, la suplan-
tació del servei ecològic que proporcionen les aus carronyai-
res per l’eliminació artificial de cadàvers de bestiar augmenta
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, segons un estudi pu-
blicat per la revista Scientific Reports, en el qual participa
l’investigador de la UdLAntoni Margalida.

Ivars d’Urgell remodela la planta baixa del consistori

❘ IVARS D’URGELL ❘ L’ajuntament d’Ivars d’Urgell va iniciar ahir les
obres de remodelació del sostre de la planta baixa de l’ajunta-
ment, també coneguda com La Sala.

El PSC amenaça
de recórrer
la reforma
electoral d’Aran
La negociació seguirà
fins diumenge
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❘ LLEIDA ❘ El diputat del PSC per
Lleida al Parlament,Òscar Or-
deig, va assegurar ahir que si
CiU i ERC no modifiquen la
seua proposta de reforma del
sistema electoral per a laVal
d’Aran, el seu partit la porta-
rà davant del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (CGE) per
considerar-la “injusta” i fins
i tot “il·legal”, ja que garan-
tiria a Convergència Demo-
cràticaAranesa (CDA), una
“hegemonia política durant
els pròxims 30 anys”. Segons
Ordeig, aquesta reforma, que
implicaria l’elecció directa de
6 membres del Conselh Ge-
nerau d’Aran (un per cada
terçó en els quals es divideix
laVal) i uns altres 7 en una
llista conjunta amb circums-
cripció única (vegeu SEGRE
de dimecres), “exclouria els
partits minoritaris”. Ordeig,
no obstant, no va descartar
que s’acabi consensuant una
opció alternativa abans de
diumenge, i va reiterar que el
seu partit està disposat a as-
solir un acord. El termini per
presentar recurs davant del
CGE expira dilluns, i en cas
de presentar-se, ajornaria la
votació sobre aquest punt,
emmarcat en la reforma de la
llei d’Aran.Per la seua part,
CiU i ERC es van mostrar
oberts a negociar, però Àlex
Moga (CDA) va advertir que
si no hi ha acord“caldrà pren-
dre decisions”.

Imatge de la firma del manifest contra el cobrament del cànon.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Fonts de la Generalitat
de Catalunya van confirmar ahir
que el 2015 continuarà sense
cobrar el cànon de l’aigua a les
explotacions ramaderes.

Es confirmava d’aquesta ma-
nera la retirada d’una iniciativa
que la conselleria deTerritori i
Sostenibilitat i l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) han es-
tat impulsant des del 2013, i que
tant l’any passat com en el pre-
sent no s’acabarà aplicant per
la pressió exercida pel sector ra-
mader, que considera que aques-
ta taxa no se li pot aplicar per-

què no rep cap servei de l’ACA.
La confirmació oficial de la

decisió arribava poc després que
el sindicat agrari Unió de Page-
sos (UP) donés per fet que tant
el Govern com l’ACA desistien
de les seues intencions al com-
provar que la majoria de grups

del Parlament (tots tret de CiU
i ICV-EUiA) havien presentat
esmenes a la llei d’acompanya-
ment dels pressupostos que exi-
gien la retirada de la mesura, es-
cenari que deixava a CiU en mi-
noria per intentar aprovar
aquesta mesura en el ple que la
pròxima setmana ha de donar
el vistiplau als comptes del
2015.

A més, segons el coordinador
nacional d’UP, Joan Caball,
l’avançament electoral anun-
ciat el dimecres pel president de
la Generalitat,Artur Mas, tam-
bé pot haver jugat a favor dels

ramaders, ja que es “pressupo-
sa” que Esquerra ajudarà el Go-
vern a aprovar els últims comp-
tes de la legislatura i aquesta era
una de les seues línies roges.

Caball va explicar que els re-
publicans “han estat molt
ferms” en la seua negativa a
aquesta “taxa”, que al princi-
pi havia d’afectar les 700 explo-
tacions més grans de tot Cata-
lunya, la majoria de porcí. El cà-
non, segons va opinar, continua
sent “il·legal”, i en alguns casos
suposava que el ramader “ha-
via de pagar més per aquest con-
cepte que no pas per IRPF”.

La Generalitat recula i no cobrarà
el cànonde l’aigua als ramaders
CiU, sense suport al Parlament per aprovar la mesura, segons Unió de Pagesos ||
L’Executiu ja va desistir d’aplicar la taxa el 2014 després de la pressió del sector

AIGÜESRAMADERIA

“ÉS INJUST”

UP assegura que alguns
ramaders haurien
d’haver pagat més pel
cànon que per IRPF


