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El vent tanca pistes d’esquí
a l’espera de nevades
Al final d’una campanya de Nadal amb una alta afluència
d’esquiadors || Pluja al pla i baixen les temperatures
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Imatge d’arxiu de la depuradora de Tàrrega.

Tàrrega perd un assalt
del llarg litigi contra
l’ACA per la depuradora
SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de
Tàrrega ha perdut un assalt
del seu llarg litigi contra
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que es remunta
al 2010, quan l’ajuntament
va firmar amb Sorea un conveni d’explotació del servei
d’aigua amb un acord de cessió de la depuradora a canvi
d’una bonificació. En aquell
moment, l’ACA va acordar
deixar d’aportar uns siscents cinquanta mil euros
a l’ajuntament per la gestió
de la depuradora municipal
i el consistori té un litigi amb
l’organisme per aquest import, en sentències dels anys
2012, 2013 i 2014. L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló,
va explicar ahir que “en la
del 2014 ja ens han donat la
raó i les altres les anem recor-

rent”. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), sala del contenciós
administratiu (secció cinquena), ha desestimat un recurs
presentat per l’ajuntament
de Tàrrega perquè s’anul·lés
una sentència de l’any 2012
mitjançant la qual es va atribuir a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) la quantitat
de 194.605,10 euros en concepte de finançar el servei
d’explotació, conservació i
manteniment del sistema de
sanejament del municipi.
En aquest sentit, l’alcaldessa de la localitat va apuntar que “hem recorregut de
nou la sentència”. Sorea es
fa càrrec del cicle integral
de l’aigua, ja que gestiona
el proveïment, la depuradora i el manteniment del
clavegueram.

El relleu de Mora a la Diputació arribarà aquest mes
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanès
(PDeCAT), prendrà el relleu de l’exalcaldessa d’Anglesola,
Rosa Maria Mora, com a diputat provincial en un ple que es
preveu que tingui lloc durant aquest mateix mes de gener.
Sabanès està en el seu segon mandat com a alcalde, i serà
el segon diputat provincial de la Segarra al costat de Marta
Huguet (ERC), edil de Montonès de Segarra, informa X.
Santesmasses.

L’Alt Urgell inverteix 500.000 euros en camins
❘ LA SEU ❘ El consell comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat de forma definitiva la documentació tècnica per al manteniment
de camins en vuit municipis de la comarca, que preveu una
inversió de 510.675 euros.

Golmés aprova urbanitzar la plaça Catalunya
❘ GOLMÉS ❘ La junta de govern de l’ajuntament de Golmés ha
aprovat inicialment el projecte reduït per a la urbanització
de la plaça Catalunya, una actuació que preveu una inversió
de 133.085 euros.

Obres per reformar i ampliar el Casal Rossellonès
❘ ROSSELLÓ ❘ El ple de l’ajuntament de Rosselló del mes de desembre passat va donar llum verda al projecte de reforma
i ampliació del Casal Rossellonès. La intervenció compta
amb un pressupost de 226.615 euros i segons la memòria
constructiva, pretén ampliar el casal cap a la plaça Nova.

❘ LLEIDA ❘ Fortes ratxes de vent
van obligar ahir a tancar alguns remuntadors en cotes
altes d’estacions d’esquí de
Lleida. Així ho van confirmar
fonts de Baqueira-Beret i de
Boí Taüll, i al seu torn Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
va apuntar que el tancament
d’algunes pistes va ser per la
voluntat de preservar la neu
en bon estat davant de la poca
afluència de públic. Port del
Comte, per la seua part, va funcionar amb normalitat. Tanmateix, el mal temps no va preocupar ahir els responsables de
les estacions lleidatanes. D’una
banda, va coincidir amb el dia
de Reis, en què l’afluència d’esquiadors sol ser escassa al conjunt del Pirineu. Va arribar al
final d’una campanya de Nadal
amb jornades de rècord de públic per Cap d’Any; i a més el
fred i el cel ennuvolat anava
acompanyat de pronòstics meteorològics que apuntaven a
importants nevades a partir de
la nit, una cosa que pot contribuir a consolidar els gruixos i a
prolongar la temporada fins a
la primavera. Al tancament de
l’edició, no hi havia incidències
a les carreteres per neu.

Pluja i llamps al pla
A les comarques del pla,
hi va haver pluges que, en el
cas de Lleida ciutat, van tenir

L’estació de Port Ainé, ahir al migdia.

FINAL DE CAMPANYA

El mal temps va arribar un
dels dies de la campanya
de Nadal amb presència
d’esquiadors més baixa
moments de forta intensitat
i van anar acompanyades de
llamps a la nit. Protecció Civil
va activar el pla Inuncat en fase
d’alerta davant de la possibilitat d’importants pluges avui a
les comarques del Prepirineu,
que podrien anar acompanyades de forts vents.

Les temperatures, per la seua part, van patir un considerable i brusc descens després
d’haver arribat a superar els
vint graus dimecres passat.

Contrast
Davant una calor excepcional durant un mes de gener a
mitjans d’aquesta setmana a les
comarques lleidatanes i en el
conjunt de Catalunya, les temperatures màximes amb prou
feines van superar ahir els 12
graus al pla, mentre que les mínimes es van situar entorn dels
sis. Al Pirineu, van descendir
per sota dels zero graus.

