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El Baix Cinca investiga les
obres de la seu comarcal

MAGDALENA ALTISENT

El ple aprova crear una comissió a petició del PAR || Tensa
reunió en la qual el PSOE va insistir que falta documentació
JOSÉ DÍAZ

JOSÉ DÍAZ

❘ FRAGA ❘ El consell del Baix Cinca va aprovar dijous crear una
comissió especial d’investigació per recollir i analitzar tota
la informació sobre la construcció de la nova seu comarcal durant l’anterior mandat
del PAR, sota la presidència de
Francisco García, una qüestió
que la Fiscalia d’Osca investiga per presumpte frau arran
d’una denúncia del PSOE, que
governa en l’actualitat. Es va
abstenir Podem al creure que
era innecessària. També es va
ratificar una altra moció per
demanar a la presidència tota
la informació que s’ha enviat
a Fiscalia i que “s’ha negat als
grups polítics”, segons el PAR,
perquè es posi a disposició dels
sol·licitants en 24 hores.
En una tensa sessió, el president del consell, el socialista
Evaristo Cabistañ, va indicar
que no hi ha cap problema,
encara que va precisar que
és l’oposició, responsable de

Els tècnics van retirar un niu abans de col·locar el mecanisme.

Dispositius contra nius
de cigonyes a les torres
La seu del consell comarcal del Baix Cinca a Fraga.

l’inici de les obres, la que té
més informació que el mateix
consell, en especial, d’algunes
certificacions que encara no
apareixen, en concret la número cinc, que ascendeix a més de
77.000 euros. Les dos mocions
van entrar per urgència a l’ordre del dia malgrat la negativa
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del PSOE, ja que PAR, Partit
Popular i Compromís Per Fraga van tenir majoria al faltar
un conseller socialista. El ple
també va aprovar el pressupost
de 4,7 milions, un 6,10 per cent
més que el del 2017, amb una
partida de 100.000 euros per a
la residència geriàtrica.

❘ GIMENELLS ❘ Endesa va instal·lar ahir a Gimenells el
primer dels nous dispositius
per impedir que les cigonyes
construeixin nius a les torres
elèctriques i s’electrocutin o
causin incidències. Aquest és
un sistema dissenyat per Birding Natura i que ja ha estat
testat al centre de recuperació de fauna de Vallcalent.
L’última fase del projecte
consisteix en la col·locació
d’aquest dispositiu a Sant
Martí de Riucorb, les Borges Blanques, Castelló de

Farfanya, Almenar i Torres
de Segre, per comprovar si
aquests elements poden ser
una solució per evitar incidents amb l’electricitat.
Aquest projecte té com a
objectiu reduir els impactes
de la convivència entre les
infraestructures elèctriques
i la fauna. Abans que l’instal·lessin a Gimenells, es van
traslladar 4 ous d’aquesta espècie que ocupaven la torre, una actuació que va ser
supervisada per tècnics del
departament de Territori.

AIGÜES REGADIU

Els regants compten amb reserves
d’aigua embassada per a dos temporades
ACN

Carné, Reñé, Joan Ubach i Constante Aranda durant la jornada.

❘ TREMP ❘ Els regants han iniciat
la temporada amb molt bones
expectatives pel que fa a les dotacions de reg, ja que disposen
de reserves que podrien durar
dos campanyes.
Així ho va explicar el president de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants
(Acatcor), i president del Canal
d’Urgell, Ramon Carné, durant

la reunió de l’entitat a Tremp.
Entre els reptes de l’associació,
Carné va citar la modernització dels regadius i l’execució de
nous sistemes.
El president de la Diputació,
Joan Reñé, va inaugurar la reunió i va destacar la capacitat
productiva del sector agrari a
Catalunya i de manera especial
a Lleida, i va afegir que en bona
mesura és gràcies al regadiu.

Més d’un centenar de persones van participar a l’encontre
en representació de 65 comunitats de regants de tota Catalunya. L’associació es va crear a
Girona el 2014 amb trenta-vuit
comunitats de regants i actualment té seixanta-cinc membres que representen un total de
200.000 hectàrees de regadiu,
més del 70 per cent d’hectàrees
de reg a Catalunya.

