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COMARQUES

El TSJC ratifica la seua decisió de
jutjar l’alcalde d’Agramunt per l’1-O.
p.

www.segre.com/comarques

Aran habilita aquest any la via ciclista
que arribarà fins a França.
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ENSENYAMENT INICIATIVES

Reprenen l’esquí escolar al pagar el Govern el
deute amb els Consells Esportius del Pirineu
Acorden avançar la totalitat de les subvencions per al programa en lloc del 80% actual || Les sortides
es reprendran dilluns i reprogramaran les que es van cancel·lar amb la paralització temporal
ACN

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Els Consells Esportius
del Pirineu lleidatà reprendran
dilluns l’esquí escolar després
que ahir la Generalitat fes efectiu el pagament dels ajuts pendents per a aquest programa que
corresponen a les sortides del
2018. Mentrestant, les sessions
que s’havien cancel·lat amb la
paralització temporal pels impagaments de la Generalitat es
reprogramaran. El Consell Català de l’Esport va formalitzar
el pagament de les subvencions,
una cosa que havia anunciat que
faria, com a molt tard, el 24 de
gener (vegeu SEGRE d’ahir).
Aquestes subvencions impliquen 26 dels 47 Consells
Esportius catalans, ja que a
banda del Esport Blanc Escolar també s’inclouen uns altres
dos programes. Aquests òrgans
rebran 425.962 euros, dels quals
113.939 corresponen als de l’Alt
Urgell, Alta Ribagorça, Jussà,
Sobirà, Cerdanya, Berguedà i
Ripollès, que són els que tenien
pagaments pendents de l’esquí
(Aran i Solsonès ja van cobrar la
seua part de les subvencions). El
secretari general de l’Esport de
la Generalitat, Gerard Figueras,
va avançar que els pagaments
pendents del 2019 s’abonaran
en les properes setmanes, “a
mesura que es presentin les
justificacions corresponents
i que aquestes se certifiquin
correctament”.
Així mateix, el president de
l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Lleida, Joan
Ubach, es va reunir amb el di-

LES CLAUS

Subvencions
❚ La Generalitat paga d’entrada
als Consells Esportius el 80% de
les subvencions per a l’Esport
Blanc Escolar i altres iniciatives.
El 20% restant l’abonen després
de presentar les factures i les
justificacions.

Impagaments
❚ El Govern devia el 20 per cent
de les subvencions corresponents a les sortides del 2018 i
2019. Davant d’aquesta situació, aquests van paralitzar temporalment les sessions d’esquí
escolar.

Reaccions
❚ El Consell Català de l’Esport
va fer efectiu ahir el pagament
dels ajuts pendents del 2018 i
els Consells Esportius reprendran dilluns l’esquí curricular.
Imatge d’arxiu d’una sessió d’esquí escolar a l’estació de Port del Comte, al Solsonès.

QUANTITATS

Alt Urgell, Ribagorça, Jussà,
Sobirà, Cerdanya, Ripollès i
Berguedà rebran 113.939
euros d’ajuts pendents
rector del Consell Català de
l’Esport, Antoni Reig. Ubach
va assegurar que van acordar
que els ajuts per a l’Esport Blanc
Escolar s’avançaran al 100% en
lloc del 80% actual (l’altre 20%

s’abona a posteriori, després
de presentar les factures i les
justificacions). També es va pactar crear un òrgan per informar
sobre les subvencions del 2020.
Ubach va apuntar que en la reunió van acordar revisar l’import
assignat als Consells Esportius
per a aquestes sessions d’esquí
per a alumnes de tercer i quart
de Primària de col·legis públics
i concertats del Pirineu.
En aquest sentit, Figueras va
apuntar que aquests organismes
tenen estructures econòmiques

“fràgils”. Per això, va apuntar
la possibilitat que “la càrrega
financera” de l’Esport Blanc
Escolar la portin la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern,
els consells comarcals, les diputacions o la Generalitat, encara
que “sense perjudicar els Consells Esportius”.
Aquest any, un total de 2.688
estudiants de seixanta escoles
del Pirineu català participaran
en el programa d’esquí curricular, que va començar el curs
2013-2014.

Planter d’esquiadors
❚ L’Esport Blanc Escolar consta
de 8 sessions d’esquí nòrdic, alpí i snowboard per a nens i nenes de tercer i quatre de Primària. Això ajuda a crear una nova
generació d’esquiadors.

ECP demana explicacions
❚ El grup de Catalunya en Comú-Podem al Parlament ha
demanat explicacions a la Generalitat i li pregunta si té alguna mena d’actuació prevista
per solucionar els retards en els
pagaments.

INFRAESTRUCTURES ACTUACIONS

SOSTENIBILITAT RECICLATGE

La Seu inicia la millora
de l’accés a Castellciutat

La Segarra implementa la recollida
selectiva als mercats setmanals

❘ LA SEU D'URGELL ❘ L’ajuntament
de la Seu d’Urgell iniciarà dimarts que ve les obres de millora de camí de Sant Isidre, únic
accés rodat i per als vianants
a Castellciutat des de la carretera N-260. L’objectiu dels treballs, que durà a terme l’UTE
de Construccions del Pirineu
2001 i Ponte Trilla, és reforçar
la seguretat de la via, com ja va
avançar SEGRE. Amb aquestes
obres es construirà una vorera i
el camí s’eixamplarà. D’aques-

❘ CERVERA ❘ El consell comarcal
de la Segarra ha implementat
aquesta setmana la recollida
selectiva de residus als diferents mercats setmanals que
se celebren a la comarca instal·lant a prop de les parades
contenidors portàtils d’orgànica, plàstic i paper. L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és
aconseguir un índex més gran
del reciclatge i fomentar la neteja de la via pública, especial-

ta manera, passarà de mesurar
entre 3,7 i 4,8 metres d’ample
a fer entre 4,4 i 6,8 metres. Per
informar els veïns, el consistori penjarà a totes les entrades
dels habitatges i garatges dels
edificis de Castellciutat cartells
explicatius. Aquests informaran
sobre el tall del camí de Sant
Isidre i els veïns podran accedir
a la població des de l’N-260 pel
carrer Jacint Verdaguer, on s’invertirà el sentit de la circulació
dels vehicles.

SEGRE TÀRREGA

ment dels carrers i les places en
les quals tenen lloc els mercats,
tradicionalment al centre dels
municipis.
Una altra preocupació dels
ajuntaments de Lleida amb referència als mercats setmanals
és l’ús de les bosses de plàstic. L’objectiu és eliminar-les
i substituir-les per bosses reutilitzables o bosses biodegradables, entre altres opcions
més sostenibles. Aquest va ser
precisament un dels temes que

volen tractar de forma conjunta els alcaldes de les capitals
de comarca del pla de Lleida
i que es va exposar en la primera reunió que van mantenir
a la capital del Segrià el 16 de
desembre passat. Val a recordar que els alcaldes de Lleida,
Balaguer, Tàrrega, Mollerussa,
Cervera i les Borges es van citar a tornar a reunir-se en sis
mesos, de manera que durant
aquest 2020 podrien prendre
una solució al respecte.

