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Pinyana repara esquerdes al llarg
d’un quilòmetre de séquia a Rosselló

Per evitar filtracions, i també actuarà al canal principal a la partida de Marimunt
|| Últims passos per modernitzar 1.600 hectàrees de cinc municipis
a.r.

maría molina

❘ rosselló ❘ La comunitat de regants de Pinyana està reparant
conduccions als punts on han
detectat esquerdes i filtracions
d’aigua. És el cas de la séquia del
Cap al seu pas per Rosselló, on
les actuacions s’estenen al llarg
d’un quilòmetre de canalitzacions a instàncies de l’ajuntament
d’aquesta població del Segrià.
En aquesta zona s’han segellat
totes les juntes per impedir fuites i evitar el malbaratament de
cabal en la pròxima campanya
de regs, que començarà a mitjans de març del 2020.
La campanya de regs va finalitzar aquest octubre i, fins a
l’inici de la següent, la comunitat aprofita per reparar les ruptures de conduccions, segons
va assenyalar el president dels
regants, Ramon Piqué. De fet,
la pròxima actuació serà revisar el canal principal al seu pas
per la partida de Marimunt a la
zona d’Ull Roig. Aquesta intervenció a Rosselló ha representat
una inversió d’aproximadament
15.000 euros.
D’altra banda, Piqué va indicar que ja tenen a punt el projecte ambiental per a la modernització de 1.600 hectàrees més de
regadiu a la Portella, Benavent
de Segrià, Corbins, Torre-serona i Vilanova de Segrià. A més,
s’estan portant a terme reunions amb les comunitats de base

La reparació de la séquia del Cap que s’ha fet a Rosselló.

d’aquests municipis per aconseguir l’autorització definitiva. De
fet, en breu se’ls passarà qüestionaris perquè hi donin suport
definitiu.
“Tot sembla indicar que els
regants donen suport a aques-

medi ambient projectes

Més de 500 voluntaris
recuperen camins i
pastures del Sobirà
acn

❘ llavorsí ❘ El Projecte Boscos de
Muntanya va reunir 546 voluntaris a la campanya d’estiu
al Pallars Sobirà i el Ripollès.
Les activitats han durat vint-idos setmanes i els participants
han intervingut en 50.000 metres quadrats de terreny i han
generat més de cent tones de
fusta amb el segell de gestió
forestal sostenible.
Així mateix, han recuperat
cinc quilòmetres de camins
ramaders i 15.000 metres
quadrats de pastures. A més
a més, han restaurat murs de
pedra seca, han instal·lat dos
abeuradors de fusta i han construït dos miradors de fusta. El
director del projecte, Andreu
González, va fer una crida a
les institucions perquè es com-

prometin amb la protecció mediambiental. Va explicar que
“la ciutadania té moltes ganes d’implicar-se en els reptes
mediambientals que té com a
societat, com el risc d’incendis, l’emergència climàtica
i la pèrdua de paisatges i de
biodiversitat”.
Els organitzadors destaquen
haver aconseguit “articular
un model de participació ciutadana estable, autònoma
i sostenible, en el qual el 70
per cent dels ingressos prové de fons propis”. Segons va
assenyalar González, aquest
projecte “demostra que és possible implicar la ciutadania en
reptes de les zones rurals i posar les persones al centre d’un
nou paradigma de relació amb
l’ecosistema”.

ta modernització”, va explicar.
L’avantprojecte ja està elaborat i si rep el suport majoritari
s’abordarà la redacció del projecte constructiu. Pinyana vol
modernitzar les 14.000 hectàrees d’aquest reg històric.

Tot a punt per
suprimir el reg a
manta en part de
l’Horta de Lleida
■ El president de l’Horta de Lleida, Joan Antoni
Boldú, va indicar que ja
està tot a punt per abordar
la modernització de 1.297
hectàrees de les partides
de Butsènit, Rufea, la
Caparrella i Malgovern.
L’obra implicarà una inversió de 9,8 milions, dels
quals la Generalitat aportarà el 60 per cent i els regants, la resta.
Tant el Govern com la
Junta de Sequiatge han
adjudicat les obres, pendents tan sols de l’inici,
que s’acordarà en una reunió amb la conselleria
aquest divendres. Pinyana, el primer reg històric
de Lleida, té el compromís
de la Generalitat per modernitzar per fases l’extensió regable, la qual
cosa costarà 40 milions
d’euros. L’objectiu és ferho aprofitant la pressió
natural sense bombatges
amb preses a Santa Anna
i en altres conduccions i
basses.

Consistoris recuperen
els webs i mails
❘ lleida ❘ Els dotze ajuntaments
afectats dilluns per una avaria en un servidor que els va
deixar sense pàgina web ni
correu electrònic (vegeu SEGRE d’ahir) van recuperar
ahir el servei. La incidència
es va produir en un servidor
contractat per la Diputació
per donar servei als consistoris i per la Paeria de Lleida.

Deixa la seua empresa a
l’entrar a la Diputació
❘ lleida ❘ La nova assessora de
comunicació del grup d’ERC
a la Diputació, Mireia Pomar,
ha iniciat el procés per desvincular-se aquest mes de la
seua empresa. Ahir va sol·
licitar a l’ens provincial donar de baixa la declaració de
compatibilitat perquè ja no
desenvoluparà una activitat
econòmica privada. Així,
evita crítiques de l’oposició.

Acord per fomentar
l’aranès en biblioteques
❘ lleida ❘ El Conselh d’Aran,
l’ajuntament de Vielha i la
conselleria de Cultura van
acordar dilluns crear una comissió de treball per fomentar la presència de l’aranès
a les biblioteques a través
d’activitats.

Impuls al reciclatge en
edificis de Tàrrega
❘ lleida ❘ Tàrrega ha iniciat una
campanya per potenciar la
recollida selectiva en edificis
i equipaments municipals.
Ahir van repartir seixanta
contenidors de paper i cartró
i plàstic.
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Actes contra
la violència
masclista a
les Borges
En el marc dels actes del dia
internacional per a l’eliminació de la violència contra les
dones, que es celebra aquest
pròxim dilluns, 25 de novembre, a la capital de les Garrigues s’han organitzat una desena d’activitats a desenvolupar
durant un mes, entre el dijous,
21 de novembre, i el dijous,
19 de desembre. La primera
de les activitats l’ha organitzat
el Grup feminista Maria Rius,
i consisteix en la projecció de
la pel·lícula ‘Te doy mis ojos’,
d’Icíar Bollaín, demà dijous, 21
de novembre, a les 19.30 hores, a l’Espai Macià.

Fomentaran
l’aranès a les
biblioteques de
Caralunya
El Conselh Generau d’Aran va
acollir dilluns la reunió sobre
el foment de l’aranès a les biblioteques de Catalunya, a la
qual van assistir la vicesíndica
d’Aran, Maria Vergés, la directora general de Creació, Acció
Territorial i Biblioteques de la
Generalitat, Àngels Ponsa, el
cap del Servei de Biblioteques,
Pep Vives, i el director territorial de Cultura de Lleida, Miquel A. Cullerès.

La Unitat d’Exportacions de
sanitat animal tramita 300
certificacions des de Lleida
Les actes corresponen a un total de 50 empreses
agroalimentàries de la demarcació i la Franja
Lleida
ORIOL BOSCH (ACN)
La Unitat de certificació d’exportacions de sanitat animal de Lleida ha tramitat 300 certificacions
els sis primers mesos de funcionament. Són d’un total de 50
empreses agroalimentàries de la
demarcació i de la Franja. Els certificats són de partides de carn de
boví i vedells vius, pollets, carn de
porcí, alfals deshidratats, i menjar
per a mascotes. A tall “anecdòtic” també se n’han tramitat per
a magdalenes, formatges i truites de patates. El subdelegat de
govern espanyol, José Crespín,
va assegurar ahir que una vegada es posi a la pràctica el Brèxit,
aquesta xifra de certificacions es
multiplicarà ja que el Regne Unit
deixarà de ser un país comunitari
i el volum de productes d’origen
animal que s’hi exporten des de
Lleida és important.
Amb la posada en marxa de
la Unitat de certificació d’exportacions de sanitat animal de Llei-

da, els empresaris ramaders de
la demarcació poden exportar a
tercers països animals vius; productes d’origen animal de consum humà com la carn els ous o
la llet; productes d’origen animal
de no consum humà com la llana
o les pells; productes destinats a
l’alimentació animal com l’alfals,
matèries primers, pinsos i compostos; medicaments veterinaris
i productes zoosanitaris. La Unitat també pot tramitar la certificació de mascotes que viatgen a
tercers països.
Segons les dades facilitades
pel cap de la Unitat, Miquel Molins, des de maig, mes en que es
va posar en marxa, fins a l’octubre, s’ha donat servei a més de
50 empreses de Lleida i la Franja de Ponent que certifiquen les
exportacions a tercers països a
través de l’aplicació CEXGAN del
Ministeri d’Agricultura. Aquesta
aplicació s’utilitza per dur a terme el procediment de certificació
d’exportació de productes d’ori-

Tàrrega formarà
i assessorarà els
emprenedors
de la zona

L’Ajuntament de Rosselló i la
Mancomunitat de Pinyana
executen la 2a fase de l’arranjament del Canal de Pinyana al
seu pas pel municipi. Les obres
que s’han dut a terme consisteixen en el segellat de les petites escletxes que s’havien detectat.

gen animal o alimentació animal
a mercats de tercers països. La
Unitat, ha certificat en aquests 6
mesos d’activitat l’exportació de
8 milions de tones d’alfals deshidratat a la Xina i ha tramitat també uns 40 certificats per exportar
pinsos i productes d’alimentació

animal. En aquest mateix període, també ha tramitat l’exportació d’animals vius com ara vedells
al Marroc i Tunísia, pollets d’un
dia al Marroc i ha tramitat 120
certificats d’exportació de més de
2 milions de tones de productes
càrnics de porc.

L’Ajuntament de Tàrrega
fomenta la recollida
selectiva als ens públics

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Tàrrega han renovat el
seu acord de col·laboració per
a millorar la competitivitat de
les empreses a través de l’assessorament i la formació dels
emprenedors, segons informà.

Reparen el Canal
de Pinyana al seu
pas per Rosselló

FOTO: O.Bosch (ACN) / Crespín i Molins, ahir en roda de premsa

FOTO: Diputació de Lleida / Talarn, al Parc de Bombers de Lleida ahir

Talarn visita les instal·lacions
d’Emergències a Lleida
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, va visitar ahir
les instal·lacions centrals de la
Regió d’Emergències de Lleida.
El president va poder conèixer

de primera mà com s’organitzen
els bombers en aquesta regió
d’emergències, la qual compta
amb nou parcs de bombers funcionaris.

L’Ajuntament de Tàrrega ha iniciat una campanya per potenciar la recollida selectiva d’escombraries en bona part dels
edificis i equipaments municipals. Es tracta d’una iniciativa de
la Regidoria de Serveis Municipals i Medi Ambient en el marc
de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.
Fruit d’aquesta acció, es van
distribuïr ahir una seixantena
de contenidors perquè la plantilla de l’ens local separi correctament les fraccions de paper
i cartró (contenidors blaus) i
d’envasos lleugers (contenidors
grocs).
Són capses de cartró i de fàcil
trasllat, cedides per l’organització sense ànim de lucre Ecoem-

Distribueix
contenidors
per fer les
separacions
bes. Entre els llocs de treball on
s’han habilitat els nous punts
de recollida selectiva figuren la
Casa Consistorial, la Biblioteca
Comarcal o el Pavelló Municipal
d’Esports entre altres.
La campanya culminarà properament amb la implementació de contenidors en totes les
dependències de titularitat municipal.

