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ME DI AMBIENT RESIDUS 

La Cerdanya tindra recollida 
d'escombraries porta a porta 
La combinara amb contenidors tancats amb clau 11 És a la cua 

e 1 e úlhd'- electivd de Catalunya, amb només un 28% 

C. SANS 
1 PRATS 1 SAN SOR 1 La Cerdanya ha 
decidit fer un pas decisiu per 
millorar la recollida d'escom
braries i abandonar l'últim lloc 
a la llista de comarques que 
menys reciclen de Catalunya. 
La seua recollida selectiva és 
només el28% del total, enfront 
del46,6% de la mitjana catala
na. La comarca implantara un 
sistema "mixt" combinant la 
recollida d'escombraries por
ta a porta i sistemes d'illes de 
contenidors tancats, que només 
podran utilitzar els vei:ns que 
tinguin targetes a tall de clau 
per abrir-los. , 

El projecte, que impulsa i 
gestionara el consell comar
cal, es traba en procés d'ad
judicació. L'alcalde de Prats i 
Sansor, Xavier Picas, va defen
sar aquest nou model. Espera 
que "ajudi a sortir una vegada 
per sempre de la cua de Cata
lunya" la Cerdanya. Va valo
rar que el problema més gran 
és a les segones residencies. 
"Costa conscienciar que han 
de rec1clar encara que els seus 
habitants només vinguin els 
caps de setmana", va dir. Cada 
municipi ha escollit el model 
que aplicara. En el seu cas uti
litzaran el porta a porta per 
al nucli antic, mentre que a la 
urbanització instaHaran qua
tre illes de contenidors tancats. 
Prullans ha optat també perles 
illes de co,ntenidors. 

Vista panoramica de Prullans, que opta pels contenidors. 

Un sistema queja apliquen més 
de SO municipis lleidatans 
• Més de mig centenar de 
municipis de les comarques 
lleidatanes apliquen la reco
llida d'escombraries porta a 
porta. Al Segria hi van op
tar 22 pobles i a la capital ha 
comen~at a implantar-se a 
Ciutat Jardí-Vila Monteada 
i en part deis barris de Par
dinyes i Balafia. 

Una dotzena de municipis 
recullen les escombraries a 
domicili al Pallars Sobira, i 
a la Segarra la fan Cerve-

ra, Guissona, Sanaüja, Sant 
Guim de Freixenet, Sant Ra
mon, Tora i Tarroja. 

A l'Urgell !'apliquen 
Agramunt, Verdú i Cas
tellsera. Al Solsones, Sol
sana s'ha afegit recent
ment a Olius, Sant Lloren~ 
de Morunys i Guixers. Les 
Garrigues l'ha iniciat aquest 
any a Arbeca, la Floresta, 
Cervia, Juneda i Puiggros, 
que es va·n afegir a la Gra
nadella i el Cogul. 

PATRIMONI RECUPERACIÓ 

Conveni per reparar i utilitzar les instal·ladons de l'església de I'Aibagés 
1 L'ALBAGÉS 1 El bisbat de Lleida i 
l'ajuntament de l'Albagés han 
firmat un conveni per abordar 
obres de reparació i gestionar 
l'ús de l'església i l'edifici de 

l'abadia amb finalitats turís
tiques i culturals fins al2050, 
mentre no afectin els actes 
religiosos. 

L'ajuntament ha aportat 

2.500 euros deis 8.400 que ha 
suposat la repara ció d'un forat 
a la teulada, la neteja i reposi
ció de teules i la consolidació 
del campanar. 

POLÍTICA PLENS 

SEGRE 
Dimecres, 28 de desembre del2022 

El Pallars Jussa 
destina 3,4 milions 
a inversió el 2023 
E. FARNELL 
1 TREMP 1 El pie del consell co
marcal del Pallars Jussa va 
aprovar ahir el pressupost 
del 2023, que ascendeix a 
14,4 milions i preveu una 
inversió de 3,4 milions, la 
qual cosa representa més 
del 23 per cent del total. El 
pressupost supera el de l'any 
en curs, que ha estat de 14,2 
milions i segons el president 
de l'ens, Josep Maria Mullo!, 
"situa la comarca en una de 
les que tenen la dotació més 
alta en relació amb el nom
bre d'habitants". Mullo} va 
destacar també les partides 
relacionades amb la des
pesa social, que suposen un 
30 per cent del total. Una de 
les inversions més impor
tants, amb 800.000 euros, 
és la destinada als treballs 
de manteniment de vies d'ac
cés als nuclis de població de 
titularitat municipal. Mullol 
es va reafirmar en la voluntat 
de l'ens comarcal a continuar 
millorant els serveis. 

El president del consell va 
assegurar que amb els fons 
europeus Next Generation 
també es finan~ara el2023 la . 
compra de dos camions elec
trics per millorar el servei de 
recollida de residus. Entre 
les actuacions previstes, des
taquen les destinades a mi
llorar les deixalleries de la 
Pobla de Segur, Tremp i Iso
na, i l'adquisició d'una deixa-

PARTITS 

Estiarte opta a 
la reelecció com 
a alcalde de 
Bellpuig 
L.PEDRÓS 
1 BELLPUIG 1 L'alcalde de Bell
puig, Jordi Estiarte (ERC), 
va anunciar ahir que opta
ra a la reelecció i tornara a 
encap\=alar la llista republi
cana a les eleccions muni
cipals del mes de maig del 
2023. Actualment aquesta 
formació política governa 
el municipi en virtut d'un 
acord amb el grup munici
pal de la CUP, mentre que el 
grup de JxCat és a l'oposició 
al consistori. 

La presentació d'Estiarte 
com a candidat republica 
a l'alcaldia de Bellpuig va 
tenir lloc ahir, en el marc 
de la inauguració del local 
del partit, situat al carrer 
Francesc Macia, després de 
portar a terme reformes a 
l'immoble. 

l. LESCLAUS 

Pressupost 
1 El consell aprova uns 
comptes que ascendeixen 
a 14,4 milions d'euros, deis 
quals 3.4 es destinaran a 
inversions. 

Accés a nudis 
1 Els comptes preveuen una 
dotació de 800.000 euros 
per millorar i mantenir els 
accessos a nuclis. 

Despesa social 
1 El pressupost preveu un 
incrementa la despesa soci
al que suposa prop del 30% 
del total. 

Serveis 
1 Aquest any s'adq uiriran 
dos camions electrics pera 
la recollida de brossa. 

Heria mobil per fomentar el 
reciclatge als pobles i poder 
incrementar les freqüencies, 
finan~ades entre !'Agencia de 
Residus de Catalunya i els 
fons europeus. 

Els comptes inclouen les 
dot acions deis serveis de 
transport i menjador escolar, 
serveis socials, la recollida 
d'escombraries, programes 
formatius i d'ocupació, a més 
de les oficines de joventut i 
turisme, entre d'altres. 

Balaguer analitzara la 
segregació escolar 
1 BALAGUER 1 La Paeria deBa
laguer ha entregat a l'opo
sició un informe d 'una 
empresa externa que ana
litza la segregació escolar 
amb l'objectiu de trobar-hi 
solucions. 

L'historiador Xavier 
Costa, al Geoparc 
1 TREMP 1 L'historiador Xavier 
Costa s'ha incorporat com 
a investigador a l'equip del 
Geoparc Orígens. Partici
pa en el projecte de realitat 
virtual Vigeocult. El Geo
parc inaugura avui la nova 
se u. 

Amplien a 2 km les 
xarxes d'autoconsum 
1 LLEIDA 1 ERC va avan\=ar 
ahir que el Govern central 
ha aprovat l'ampliació a dos 
quilometres del radi de les 
xarxes d'autoconsum com
partit d'energia. 
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