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Rosselló estrena seguretat
privada i ofereix compartir-la
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Diversos ajuntaments del Segrià estudien si mancomunen el
servei || Torrefarrera i Alcoletge ja el tenen en marxa
segre

a. batlle

❘ rosselló ❘ L’ajuntament de
Rosselló va formalitzar en el
ple municipal de la setmana
passada la contractació d’una
empresa de seguretat privada
que s’encarregarà de dur a terme un servei de rondes de vigilància aleatòria pels diferents
equipaments municipals que
estan repartits pel nucli urbà
de la població. El servei, que
es va posar en marxa aquest
dilluns, servirà per alertar de
presència de vehicles i persones sospitoses, encara que,
segons va remarcar l’alcalde,
Josep Abad, “la seua principal
finalitat serà dissuasiva”. En
cas de necessitat, els agents de
la firma contractada avisaran
els Mossos d’Esquadra i, després, la Policia Local.
D’altra banda, el fet que
l’empresa contractada sigui la
mateixa que ja té en marxa el
mateix servei a Torrefarrera
i Alcoletge obre la porta que
altres ajuntaments valorin
la possibilitat de contractar
aquest mateix servei de forma mancomunada, la qual cosa
serviria, segons va fer ressaltar Abad, d’“estalvi econòmic”
per a tots els consistoris interessats. A tal efecte, segons va
explicar el mateix alcalde, representants dels ajuntaments
de Vilanova de Segrià, Torrefarrera, Alguaire, Benavent de
Segrià, Alpicat, Almenar i Al-

Imatge del certamen celebrat l’any passat a Alpicat.

Alpicat suspèn la fira
Ecojardí per falta
d’interès dels expositors
e. farnell

Imatge d’arxiu de l’ajuntament de Rosselló.

finalitat dissuasiva

Els agents de la firma
contractada avisaran els
Mossos d’Esquadra
en cas de necessitat
farràs es van reunir el mes de
gener passat per valorar aquesta possibilitat, que, de moment,
tanmateix, no ha fructificat.
No obstant, segons va poder
confirmar ahir SEGRE, alguns
dels ajuntaments esmentats ja
estan estudiant la possibilitat
de contractar el servei en solitari. D’altres, com és el cas

aigües polèmica

La Generalitat formalitza
el seu recurs contra el pla
hidrològic de l’Ebre
❘ Lleida ❘ La Generalitat ha formalitzat ja el seu recurs contra el
polèmic pla hidrològic de l’Ebre
(PHE). D’aquesta manera ho va
anunciar ahir el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, a través d’una entrada en
el seu compte a la xarxa social Twitter amb motiu del Dia
Mundial de l’Aigua. “Hem presentat recurs contra el pla de la
conca de l’Ebre. Defensem el
cabal ecològic. Modernitzem
els regadius”. Rull va firmar divendres passat el requeriment
previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu
contra el PHE, aprovat el mes
de gener passat.
El cabal ecològic a la desembocadura de l’Ebre enfronta
l’Estat i la Generalitat, partidària de fixar uns mínims molt

més grans que els que planteja
el Govern per tal de preservar
el delta. Això, al seu torn, ha
suposat tensions entre l’Executiu català i les comunitats de
regants lleidatanes, satisfetes
amb la planificació estatal, atès
que consideren que garanteix
les dotacions per als nous regadius previstos, entre els quals el
Segarra-Garrigues. En aquest
sentit, Rull va apuntar en el seu
dia que el PHE no atorga prioritat a la modernització de regs,
una cosa que permetria ampliar
les superfícies regables i el cabal
ecològic alhora.
La Generalitat ha anunciat la
seua intenció de portar davant
del Suprem el pla hidrològic si
l’Estat no s’avé a revisar a l’alça
els cabals ecològics i el contenciós és desestimat.

d’Almenar, estudien afegir-lo
al servei de vigilància rural que
ja tenen en funcionament des
de l’any passat.
Precisament és aquest fet,
que alguns ajuntaments ja
tinguin el seu propi servei de
rondes, el que dificulta la mancomunació. “A Torrefarrera
ens funciona molt satisfactòriament des de fa un any, perquè
teníem problemes de vandalisme; el tenim pressupostat i
no preveiem la possibilitat que
es rebaixi el nivell de presència”, va explicar l’alcalde de la
localitat, Jordi Latorre, que,
no obstant, no va descartar
l’acord.

❘ alpicat ❘ L’ajuntament d’Alpicat va anunciar ahir que
ha suspès la celebració de la
fira Ecojardí, dedicada a la
jardineria, el medi ambient
i les energies renovables,
prevista per als dies 14 i 15
de maig, per la falta d’interès dels expositors que estaven cridats a participar
en el certamen. Així ho va
explicar ahir l’alcalde de la
localitat, Joan Gilart, que va
reconèixer que les dificultats
de l’ajuntament per captar la
presència d’expositors han
estat “un factor important
que ens ha fet decidir per
la suspensió de la fira”. En
aquest sentit, el primer edil
va afegir que el certamen “ha
estat un referent, però creiem
que el comerç local tampoc
no hi estava prou implicat i

hem de madurar la finalitat
del saló”.
El consistori analitzarà
ara si la fira es reprèn l’any
que ve per convertir-la en
biennal o si se suspendrà
definitivament.
Gilart va apuntar que la
decisió no ha estat precipitada, sinó al contrari: “Ho
hem meditat molt, sobretot
tenint en compte els canvis
que s’han produït a Alpicat
durant els últims 20 anys.”
Va assenyalar que la fira ha
de tenir una essència i una
finalitat, i “ara Ecojardí havia evolucionat cap a una línia que no ens agradava”, va
concloure. Ecojardí va comptar l’any passat amb 50 expositors, principalment del
comerç local i l’artesania, i
va rebre la visita de 13.000
persones.

ramaderia concurs
Milloren la xarxa
elèctrica a Torregrossa

Exemplars de vaca frisona en el concurs celebrat a Vic.

Premis per a ramaders de vaca
frisona d’Alt Urgell i Cerdanya
c. sans

❘ La seu ❘ Les explotacions de
l’Alt Urgell i la Cerdanya van
destacar en el concurs català
de raça frisona, que va celebrar la 19a edició a Vic el cap
de setmana. Cinc ramaderies de les dos comarques van

participar en l’esdeveniment i
es van endur primers i segons
premis de diverses categories.
Des de l’Associació de Frisona
de l’Alt Urgell i la Cerdanya
van destacar el “reconeixement al treball per preservar
i millorar la raça frisona”.

❘ barcelona ❘ Endesa va informar ahir que ha finalitzat la
reforma de la xarxa elèctrica de mitja tensió a Torregrossa, que ha suposat una
inversió total de 60.000 euros i ha consistit a renovar
dos centres de transformació
i instal·lar una nova estesa
que reforci la seua fiabilitat.
L’objectiu és millorar la continuïtat i qualitat del servei
en el municipi i també a les
poblacions properes dels Alamús i Juneda.

Conferència de Sor Lucía
Caram a la Floresta
❘ la floresta ❘ La popular monja
Sor Lucía Caram va visitar
ahir la Floresta per pronunciar una conferència emmarcada en els actes de la Setmana Cultural de la localitat. El
jutge Santiago Vidal farà el
mateix avui amb la xarrada
La justícia a la futura República catalana.

