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aigua proveïment

Acord per portar l’aigua de Rialb a
l’Urgell i la Segarra amb tres preus

Subministrament
restablert a Eroles
després de 2 dies
sense aigua de boca

Les dos comarques i els municipis de l’Anoia i la Conca de Barberà firmaran la
seua adhesió a l’agost || Amb aportacions públiques per al 50% del cost de l’obra
segre tàrrega

segre tàrrega

❘ cervera ❘ El conseller de Territori, Josep Rull, va anunciar ahir a
Cervera un acord unànime per a
la conducció que portarà aigua
de Rialb per proveir municipis
de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia. L’acord
preveu tres preus diferents per
als municipis, en funció del cost
d’impulsió de l’aigua. Serà de
0,51 euros per metre cúbic per a
Tàrrega, que consumirà el 33%
del cabal; de 0,64 per a la Segarra, que consumirà el 52%, i de
0,69 per a la Conca de Barberà
i l’Anoia, que sumaran el 15%
restant.
Això va ser objecte de polèmica entre els partidaris de
preus diferenciats i els que defensaven una tarifa solidària.
Aquesta última hauria ascendit
a 0,59 euros per metre cúbic.
L’alcalde de Cervera, Ramon
Royes; l’alcaldessa de Tàrrega,
Rosa Maria Perelló, i el president del consell de la Conca de
Barberà, Josep Pijuan, es van
mostrar satisfets amb l’acord.
El president del consell de la
Segarra i alcalde de Guissona,
Xavier Casoliva, va reclamar
“un preu solidari” i “un sistema tarifari just”, si bé va puntualitzar que “si no surt aquest
model, seguirem en el projecte”.
Rull va avançar que, fins al
5 d’agost, redactaran un document que recollirà adhesions

La reunió ahir al paranimf de la Universitat de Cervera.

d’ajuntaments i consells. La meitat dels 20 milions que costaran
les obres procedirà de la Generalitat (6 milions) i de les diputacions de Tarragona, Barcelona i Lleida. Aquesta última hi
aportarà 2 milions. Aquest fet,
va dir Rull, “permetrà afrontar
l’amortització en els primers 25
anys i ajustar preus”. Sobre el
50 per cent restant, el Govern
planteja negociar amb l’Estat un
crèdit a 50 anys.

les claus

El projecte. Les subvencions que la UE va concedir al projecte ini-

cial es van perdre per discrepàncies entre Generalitat i Estat. El va
substituir un de cost més baix, que tira ara endavant al resoldre’s
qüestions com el finançament de l’obra i el preu de l’aigua.

Aigua de la Segarra. Gestió d’Aigües de la Segarra, organisme
del consell comarcal, ha renovat per un període de quatre anys el
contracte amb la concessionària CASSA per a la gestió del subministrament fins als dipòsits municipals.

municipis equipaments

Reñé inaugura
el nou
tanatori
de Rosselló

ajuntament d’alpicat

Alpicat instal·la
set desfibril·ladors
❘ alpicat ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va inaugurar
ahir el nou tanatori de Rosselló,
un equipament que ha suposat
una inversió de 130.000 euros, dels quals 80.000 han estat aportats per la corporació
provincial.
Durant l’acte, Reñé va destacar el fet que “a poc a poc tots
els municipis es van implicant
a oferir a la ciutadania aquest
tipus de serveis”, i es va referir a
les connotacions que presenten
infraestructures d’aquesta naturalesa, que, segons va opinar,
tenen per objectiu “dignificar
al màxim respecte el moment
en què una persona mor”.
Per la seua part, l’alcalde de

Joan Reñé, ahir amb un grup de joves a Alpicat.

Rosselló, Josep Abad, va agrair
el suport de la Diputació i va explicar que l’equipament disposa
de “dos sales per un cas d’urgència, encara que normalment
només se n’utilitzarà una”.
Reñé t a mbé va ac ud i r a
Alpicat per inaugurar els set
desfibril·ladors externs automàtics que s’hi han instal·lat,

amb la qual cosa el municipi
passa a estar completament
“cardioprotegit”.
La Diputació ha subvencionat gairebé la totalitat d’aquests
aparells en el marc de la seua
iniciativa perquè cadascun dels
231 municipis de Lleida comptin almenys amb un dispositiu
d’aquest tipus.

n L’ajuntament de Tremp
va restablir ahir a la nit el
subministrament d’aigua
potable del nucli agregat
d’Eroles, després que quedés tallat dijous al matí.
Els tècnics van detectar
una ruptura a les conduccions i la van reparar dijous, però van constatar
que les reserves del dipòsit, de poca capacitat, continuaven descendint a un
ritme accelerat. Ahir van
detectar la causa: una aixeta que un veí havia deixat oberta. La van tancar i
van donar per conclosa la
incidència. L’aigua tornava a brollar de les aixetes
ahir a la nit, tot i que el
subministrament encara
no s’havia normalitzat.
Eroles, amb una població d’uns 30 d’habitants,
pateix sovint problemes
de subministrament que
obliguen el consistori a
proveir-lo amb cisternes.
L’ajuntament de la Pobla
de Segur va emetre ahir
un ban per advertir els veïns del nucli de Sant Joan
de Vinyafrescal que facin
un ús moderat de l’aigua,
a l’avariar-se el bombatge
que subministra la població. El consistori va indicar que espera reparar-lo
dilluns i que ahir el dipòsit
estava ple, de forma que
no creu que el proveïment
arribi a interrompre’s.
Malgrat això, vigilarà que
les reserves siguin suficients el cap de setmana.

