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Més de 57milions per ampliar la Becton
de Fraga i crear-hi 70 llocs de treball nous

INDÚSTRIATREBALL

Rudi col·loca la primera pedra de l’ampliació de Becton Dickinson.

❘FRAGA ❘ La presidenta del Govern
d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi;
l’alcalde de Fraga, Santiago
Escándil; i el director general de
Becton Dickinson a Espanya, Jo-
sé Luis Gómez, entre d’altres,
van presidir ahir la col·locació
de la primera pedra de l’ampli-
ació de la multinacional nord-
americana a la capital del Baix
Cinca. L’esmentada ampliació
permetrà instal·lar tres noves lí-
nies de fabricació del producte
BC PosiFlush (una xeringa car-

regada amb una solució salina
estèril destinada a la neteja de
les vies intravenoses) i crear en
tres anys fins a 70 nous llocs de
treball a la seua planta de Fra-
ga. Construir les noves instal·la-
cions costarà 57,5 milions d’eu-
ros per aixecar un nou edifici al
costat dels ja existents. Els tre-
balls començaran el pròximmes
de desembre i estaran enllestits
el 2017. Becton Dickinson tre-
balla a Fraga des del 1986 i dó-
na feina a prop de 500 persones.

En els últims cinc anys ha inver-
tit en la planta 39 milions d’eu-
ros.

Fins a la data, la BD PosiFlush
només es fabrica a la planta de
Columbus (Nebraska) “així que
Fraga es posa en l’avantguarda
de la tecnologia en aquest
camp”, va indicar José Luis Gó-
mez.Rudi va avalar la importàn-
cia d’aquestes obres i va indicar
que el Govern aragonès ha de-
clarat d’interès general el pro-
jecte, segons informa José Díaz.

JOSÉ DIAZ

La zona de Torrefarrera on s’haurà de renovar la xarxa de sanejament en els pròximsmesos.

Torrefarrera renova el clavegueramper
evitar inundacions enun centenar de cases
Executa ja un pla director que suposarà la instal·lació de diversos tancs soterrats d’emmagatzematge
d’aigües pluvials i fecals || Cartes de disculpa als veïns afectats després de la tempesta del divendres 5
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❘ TORREFARRERA ❘ Les intenses plu-
ges de la setmana passada van
posar de manifest un greu pro-
blema a la xarxa de sanejament
deTorrefarrera que l’ajuntament
ja s’ha compromès a resoldre
davant dels veïns. El clavegue-
ram que s’ha construït a la zo-
na d’expansió pròxima a les pis-
cines i el camp de futbol, que
afecta un centenar de nous ha-
bitatges unifamiliars i adossats,
no pot assumir tot el cabal que
s’acumula quan hi ha tempes-
tes de consideració i es desbor-
da provocant inundacions als
carrers i també a l’interior de
les cases.“Solia succeir esporà-
dicament, però la forta tempes-
ta de divendres (vegeu SEGRE

del dia 6) ens ha decidit a remo-
delar tot el sistema”, va expli-
car l’alcalde, Jordi Latorre.

El projecte del pla director
del clavegueram, que preveu
una inversió milionària encara
per quantificar, preveu la cons-
trucció de diversos tancs d’em-
magatzematge d’aigües pluvials
i fecals soterrats que comunica-
ran les canonades i que perme-
tran recollir tots els cabals quan
es registrin precipitacions abun-
dants, amb la qual cosa s’evita-
ran desbordaments. “D’aques-
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ta forma no haurem de substi-
tuir tots els quilòmetres de ca-
nonades que discorren per
aquesta part de la població”, va
afegir.

L’ajuntament ja ha enviat car-
tes de disculpa a tots els veïns
afectats en les quals també se’ls
explica l’actual situació. “Els
convocarem abans de final de
mes per presentar-los el projec-
te i escoltar el que tinguin a dir”,
va remarcar l’alcalde que, a més,
va indicar que els tècnics ja han
posat fil a l’agulla per dissenyar

les millores necessàries, quan-
tificar-les i situar els punts d’ac-
tuació amb detall d’aquest pla
director que s’executarà en els
pròxims tres anys. “L’objectiu
és tenir l’estudi previ abans de
final de mes per debatre’l amb
els afectats.”

Depuradora mancomunada

D’altra banda, Latorre va
puntualitzar que tot el procés
es culminarà amb la construc-
ció de la depuradora mancomu-
nada amb el municipi deTorre-

serona i que l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) ha de cons-
truir, malgrat que encara està
per licitar.

En l’actualitat, l’ajuntament
aboca les aigües negres a un curs
auxiliar de desguàs encara que,
segons l’alcalde, aquesta actua-
ció reporta al consistori el pa-
gament d’un cànon de 22.000
euros anuals, per la qual cosa la
construcció de la depuradora i
del nou sistema de clavegueram
suposaria una millora i un estal-
vi considerable.

Riuadesdesde
l’aeroport a finques
deMalpartit

■ Unió de Pagesos (UP)
i una quinzena d’agricul-
tors de Malpartit, aTorre-
farrera, reclamen a la Ge-
neralitat mesures per evi-
tar que l’aigua de pluja
evacuada des de l’aero-
port d’Alguaire provoqui
danys en finques.Aques-
ta reivindicació arriba des-
prés que el temporal del
passat 23 d’agost ocasio-
nés una riuada, la terce-
ra des de la inauguració
d’aquesta infraestructura.
Els afectats demanen in-
demnitzacions.

La Granja subhasta tres finques
municipals per a usos agrícoles
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Cervera negocia reobrir l’antiga via
de Guissona
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INVERSIÓ

L’ajuntament preveu que
la inversió serà milionària
però creu que la reforma
és inevitable i necessària

Recel sobre
l’aiguaprocedent
de l’autovia

■ L’ajuntament ha presen-
tat al·legacions al nou pro-
jecte del tram de l’autovia
Lleida-Aran (A-14) aTor-
refarrera, per exigir garan-
ties que el drenatge d’ai-
gua de pluja no provoca-
rà desperfectes als ter-
renys pròxims a aquesta
infraestructura. En aquest
sentit, una modificació so-
bre la proposta inicial del
ministeri estableix ara que
aquest cabal s’ha d’evacu-
ar en una bassa de reg del
municipi.


