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El nou pressupost de la Generalitat
preveu invertir 58,1 milions a
Ponent
El Segarra-Garrigues i actuacions en carreteres encapçalen la inversió, però també
destaquen les actuacions en depuradores i centres educatius

Roger Torrent i Pere Aragonès, mostrant el projecte de pressupostos | ACN

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 presentat aquest dimecres pel Govern
preveu una inversió de 58,1 milions d'euros per a les comarques de l'àmbit territorial de Ponent,
respecte els 40,7 milions dels comptes del 2017, els darrers aprovats pel Parlament. Bona part
de la inversió prevista es destina al canal Segarra-Garrigues i a actuacions de conservació i millora
en carreteres.
També cal destacar les partides per a diverses depuradores i col·lectors a la comarca del Segrià,
per a la modernització del canal de Pinyana i diferents actuacions a la línia de FGC Lleida-la Pobla
de Segur. Altres partides importants són per a la construcció de l'institut de Torrefarrera, l'ampliació
del de Guissona, per a la nova escola d'Almenar, l'escola de Pinyana de Lleida o l'ampliació de
l'escola Ramon Faus Esteve de Guissona, entre altres.
El projecte de pressupostos destina a les Garrigues 2,9 milions d'euros. En aquesta comarca
s'han consignat 1.377.804,69 euros a les obres de la xarxa de distribució del sector 9.1 del
Segarra-Garrigues, a les Borges Blanques, i 1.123.949,05 euros per a actuacions de conservació i
millora de carreteres a la comarca. Altres partides són els 220.000 euros per a la residència i
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centre de dia per a la gent gran de les Borges Blanques i 134.552,34 per a la nova estació
d'autobusos de Juneda.
Pel que fa a la Noguera, els comptes hi preveuen destinar gairebé 8,7 milions d'euros.
Destaquen els prop de 2,5 milions d'euros per diferents actuacions a la línia ferroviària de FGC
Lleida-la Pobla de Segur; més de 2,3 milions d'euros per a diferents actuacions de conservació i
millora de carreteres de la comarca; 1.657.095,28 euros per a la concentració parcel·lària a
Balaguer; 859.453,04 euros per a obres al parc de Bombers de Balaguer, i 217.872,70 euros per
al condicionament d'un tram de quatre quilòmetres de l'LP-3322 entre Linyola i Bellcaire.
A la comarca del Pla d'Urgell, la inversió prevista se situa en 2,6 milions d'euros. Destaquen els
1.125.195,97 euros que s'invertiran al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc d'Urgell, mitjançant
diferents actuacions, a banda d'actuacions de millora en carreteres de la comarca. També es
preveuen destinar 217.872,69 euros al condicionament d'un tram de la carretera LP-332, entre
Bellcaire d'Urgell i Linyola (217.872,69 euros), i 150.000 euros a l'enderroc dels habitatges del
grup Sant Isidori de Mollerussa.
Els pressupostos preveuen destinar 31,1 milions d'euros a la comarca del Segrià. Cal remarcar els
5.069.741,90 euros per a la construcció l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta
de Torre-serona i Torrefarrera; els 4.363.739,75 euros per a l'EDAR i col·lectors de Vilanova de
Segrià; i els 1.736.600 euros per a l'execució de l'EDAR i col·lectors d'Artesa i Puigverd de Lleida.
Altres partides importants són els 2.275.395,18 euros pressupostats per a la construcció de l'institut
Joan Solà de Torrefarrera, 1.223.200,55 euros per a la construcció de la nova escola d'Almenar, i
767.458,44 euros per a la nova escola de Pinyana de Lleida.
El projecte de pressupostos també destinen 2.272.287,52 euros a la modernització del canal de
Pinyana i 535.204,45 euros per a l'ampliació del regadiu del Segrià Sud als termes municipals
d'Almatret, Maials, Riba-Roja d'Ebre i Seròs. Altrament, els comptes preveuen partides de
2.148.886,62 euros per a l'Hospital Santa Maria, de 459.994,59 euros per a obres al CAP de
Cappont i de 117.701,69 euros per a l'ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau de
Vilanova. També consignen 730.300,10 euros per a les obres de restauració de la Seu Vella.
Actuacions a la línia de FGC Lleida-la Pobla, millores en carreteres, l'Aeroport de Lleida-Alguaire i
el Segarra-Garrigues, entre altres, també s'emporten una part de la inversió al Segrià.
Els comptes preveuen una inversió a la Segarra de 2,9 milions d'euros. Entre les actuacions
previstes, destaquen l'ampliació i adequació de l'institut de Guissona (829.825,54 euros), l'ampliació
de l'escola Ramon Faus Esteve de Guissona (617.336,93 euros). La conservació de carreteres
(1.099.346,27 euros) i el Segarra-Garrigues (207.810,20 euros), també s'enduen una part
important de la inversió.
A l'Urgell, el projecte de pressupostos 2020 hi destina més de 7,8 milions d'euros. Gran part de
la inversió prevista és per a les obres de la xarxa de regadiu del Segarra-Garrigues, així com el
manteniment de carreteres. Altres actuacions destacades a la comarca són la nova estació
d'autobusos de Tàrrega (810.607,08 euros), l'ampliació de l'institut Alfons Costrafreda (202.905,24
euros) o la rehabilitació de la coberta de l'església de Sant Pere de Puigverd d'Agramunt
(59.308,81 euros).
113,7 milions per al conjunt de la demarcació de Lleida
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 preveu destinar en total 113,7 milions
d'euros al conjunt de la demarcació de Lleida, respecte els 69,5 milions del 2017. Aquesta xifra
s'obté de sumar a la inversió pressupostada per a l'àmbit territorial de Ponent, a les inversions
previstes per a les comarques del Pirineu de Lleida i el Solsonès, a més de les inversions no
territorialitzables atribuïbles a la demarcació de Lleida (9,5 milions d'euros).
Pel que fa a l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran, els comptes preveuen destinar-hi 41,6 milions
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d'euros. Cal tenir present, però, que aquesta xifra inclou també els municipis de la Cerdanya
gironina, mentre no comptabilitza la localitat lleidatana de Gósol, al Berguedà.
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