
11SEGRE 
Dijous, 9 de gener del 2020

COMARQUES
www.segre.com/comarques

Condemnada per assetjar 4 mesos 
un home per un conflicte laboral.
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Retiren 2.000 teules de la teulada de 
l’església d’Almacelles per obres.
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Imatge de l’any passat de nens de l’Escola La Closa d’Esterri a Port Ainé.

P.A.

X. RODRÍGUEZ / C. SANS
❘ LLEIDA ❘ Els Consells Esportius 
del Pirineu i Aran han paralitzat 
temporalment el programa d’es-
quí escolar per impagaments de 
la Generalitat. Aquests orga-
nismes del Sobirà, Jussà, Aran, 
Alt Urgell, Alta Ribagorça i Sol-
sonès són els encarregats d’or-
ganitzar i coordinar les sessi-
ons d’esquí per a les escoles. El 
president de l’Agrupació Ter-
ritorial de Consells Esportius 
de Lleida (Atcell), Joan Ubach, 
va explicar ahir que la Genera-
litat paga d’entrada el 80% de 
les subvencions per al programa 
Esport Blanc Escolar i unes al-
tres dos iniciatives, mentre que 
el 20% restant l’abonen a finals 
d’any després de presentar les 
factures i les justificacions cor-
responents. Ubach va apuntar 
que actualment els deuen el 
20% dels ajuts que corresponen 
a les sortides del 2018 i 2019. 
Això suposa, de mitjana, uns 
40.000 euros per a cada Con-
sell Esportiu. Per la seua part, 
el secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, va qualificar 
l’aturada com “una clara situa-
ció de xantatge” dels Consells 
Esportius i va afirmar que hi ha 
almenys dos organismes que ja 
han cobrat el deute de l’any 
2018 (vegeu el desglossament).

El 28 de novembre, el director 
del Consell Català de l’Esport, 
Antoni Reig, va convocar repre-
sentants dels Consells Esportius 
afectats (els 6 de Lleida i els del 
Ripollès, Cerdanya i Bergue-
dà). La Generalitat es va com-
prometre a abonar la quantitat 

Consells del Pirineu i Aran aturen l’esquí escolar 
per impagaments i el Govern hi veu “xantatge”
Asseguren que el Consell Català de l’Esport els deu una part de les subvencions dels anys 2018 i 2019 
|| El Sobirà i el Jussà suspenen les primeres sessions, encara que confien desbloquejar la situació
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deguda del 2018 a finals d’any, 
fet que encara no s’ha complert, 
segons va publicar Pallars Di-
gital. Ubach va assegurar que 
en aquella reunió li van dir a 
Reig que, si no cobraven, para-

rien l’activitat. No obstant, es va 
mostrar confiat que es trobarà 
una solució i podran iniciar les 
sessions d’esquí. Va assegurar 
que tenen la “voluntat de seguir 
amb el programa”, encara que 
“no podem generar despesa per-
què no ho podem pagar”.

De moment, el deute amb els 
Consells Esportius ja ha provo-
cat que el Pallars Sobirà suspen-
gués ahir la primera sessió d’es-
quí, mentre que el Jussà ha fet el 
mateix amb una altra que tenia 
programada per avui.

L’esquí com a assignatura està 
implantat en col·legis públics i 
concertats de nou comarques 
del Pirineu. L’Esport Blanc Es-
colar es dirigeix a alumnes de 
tercer i quart de Primària (8-10 
anys) i l’any passat hi van parti-
cipar un total de 2.481 estudi-
ants de 60 escoles. El programa 
impulsa la iniciació i el conei-
xement dels esports d’hivern. 
La formació es compon de vuit 
sessions en les quals els escolars 
practiquen esquí alpí, nòrdic i 
snowboard.
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“Hi ha voluntat de fer 

l’Esport Blanc, però no 

podem generar despesa 

perquè no podem pagar”

La Generalitat  
diu que ja paga i 
culpa del retard 
els Consells

■ El secretari general de 
l’Esport de la Generalitat, 
Gerard Figueras, va ne-
gar “problemes de liqui-
ditat o falta de voluntat” 
de la Generalitat per fer 
front a les subvencions 
pendents. Va explicar 
que, després d’avançar 
el 80%, paguen “el 20% 
restant de la subvenció 
una vegada els Consells 
Esportius han justificat el 
100% de l’activitat i la Ge-
neralitat ha certificat els 
imports”. “A data d’avui 
encara hi ha Consells que 
no han justificat deguda-
ment l’activitat per poder 
rebre la subvenció, per la 
qual cosa el Govern no pot 
saltar-se el procediment 
administratiu”. Figueras 
va assegurar que els Con-
sells Esportius d’Aran i el 
Solsonès ja han cobrat les 
subvencions de l’any 2018 
(23.900 euros en total) i 
que els set restants rebran 
la subvenció “abans del 
dia 24 de gener”, un deu-
te que suma un total de 
113.900 euros. Els ajuts 
del 2019, que ascendeixen 
a 162.00 euros, es pagaran 
“a mesura que disposi de 
les justificacions”.

Malles a l’accés a Mont-rebei després  
del despreniment de l’estiu passat

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Imatge de les obres per col·locar les malles de protecció.

X.R.
❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ L’ajunta-
ment de Sant Esteve de la Sar-
ga ha instal·lat malles de pro-
tecció a la carretera que dóna 
accés directe al pàrquing de la 
Masieta del congost de Mont-
rebei. Aquesta actuació arriba 
després del despreniment que 
es va produir en aquest punt 
l’estiu passat i que va tallar la 
carretera durant diverses set-
manes. Les obres formen part 
del projecte del consistori per 

reforçar la seguretat a la carre-
tera. L’alcalde, Jordi Navarra, 
va explicar ahir que per poder 
executar els treballs compten 
amb una ajuda de la Diputació 
de 50.000 euros. Han consistit 
en la col·locació de malles per 
prevenir nous esllavissaments 
i en la fixació d’algunes de les 
roques del pendent.

Navarra va apuntar que estan 
pendents de noves subvencions 
per continuar amb el projecte, 
que està valorat en 500.000 eu-

ros i que inclou el tram de la 
carretera local que va des del 
nucli de Moror fins al congost. 
El projecte contempla sanejar 
pendents, retirar pedres i ro-
ques de grans dimensions que 
amenacen de caure, instal·lar 
tanques i consolidar trams de 
pendents. Malgrat les actuaci-
ons dels últims mesos per esta-
bilitzar diversos punts del pen-
dent, Navarra va advertir: “Que 
ningú pensi que la carretera és 
segura al 100%.”
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