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Segre
Dijous, 29 de setembre del 2016

comarques

ramaderia gestió de residus

concurs

Els ramaders retiren el projecte
de la planta de purins de Tracjusa

Últimes hores
per al concurs
d’estelades

Temporalment, a l’espera de modificar-lo per aclarir alguns aspectes || Asseguren
que tornaran a presentar-lo davant de la Generalitat en els pròxims dies
segre

h.c./h.m.

❘ lleida ❘ L’agrupació de ramaders
que promou la reobertura de la
planta de purins de Tracjusa a
Juneda va retirar dimarts passat el projecte després d’acordar amb les oficines de gestió
ambiental unificada (Ogau) de
la Generalitat introduir-hi una
sèrie de modificacions.
Responsables del projecte
van explicar ahir que no preveuen canviar cap dels seus continguts. Al contrari, mantenen
la seua intenció de reobrir la
planta de Tracjusa per tractar
purins mitjançant cogeneració
i també tractar residus urbans,
que és la novetat que havien introduït en aquesta nova etapa.
Segons aquestes fonts, tal com
estava exposat, les taules sobre
les quantitats de residus a tractar portaven a confusió i eren
malinterpretades, la qual cosa
ha estat aprofitada per l’oposició
al projecte per magnificar-ne
l’impacte.
D’aquesta forma, preveuen
matisar aquests aspectes i tornar a presentar el seu pla en els
pròxims dies. Van afegir que
es tracta d’un simple “tràmit
telemàtic”.

Ipcena
L’entitat ecologista Ipcena va
respondre ràpidament a l’anunci
de retirada del projecte assegurant que manté la seua campa-

❘ tàrrega ❘ A les 12.00 hores
del divendres 30 de setembre finalitza el termini per
participar en el concurs d’estelades Quebec-CAT. Les
esmentades estelades han
d’estar físicament ubicades
a Tàrrega i se’n valorarà
l’originalitat, la dimensió i
la dificultat d’execució. No
s’acceptaran en el concurs estelades que no s’hagin creat
durant el present any 2016
o que fossin premiades anteriorment. El premi serà de
2.000 euros i el guanyador
serà anunciat el pròxim divendres 14 d’octubre.

ple

Royes, contra
la moció d’ERC
sobre l’aigua
La planta de purins de Tracjusa, a Juneda, que va tancar fa tres anys.

nya d’oposició si no es renuncia
al tractament de residus urbans.
Al contrari, Ipcena va convocar al matí una roda de premsa
per explicar que ha obtingut la
firma d’una trentena de professionals sanitaris del CAP
de les Borges Blanques a favor
d’un manifest expressant el seu
rebuig a la construcció d’una
planta incineradora de residus

urbans de Tracjusa a Juneda.
Els signants representen prop
del 90% del personal sanitari
de les Garrigues i consideren
que és necessari aplicar criteris de prevenció per preservar
el dret universal de la salut de
les persones i el medi ambient.
Un dels portaveus de la plataforma Aturem la Incineradora a Juneda a les Borges, Elies

Bosch, va afirmar que la planta
incineradora seria “pilot i experimental” perquè utilitzaria
una tecnologia de gasificació
que no s’usa en cap altra planta
d’Espanya.
Denuncien que la planta emetrà dioxines i furans, compostos
orgànics persistents considerats
potencialment cancerígens per
l’OMS.

❘ cervera ❘ El ple de l’ajuntament de Cervera no va aprovar ahir dimecres una moció
d’ERC i MES en la qual es
demanava el suport al consell
d’alcaldes de la Segarra, que
es posiciona en contra de la
proposta de l’ACA sobre els
preus de l’aigua de Rialb. Segons l’alcalde, Ramon Royes,
l’oferta de l’ACA suposa una
garantia d’aigua en poblacions amb dèficit. Per al portaveu d’Esquerra Republicana, Ramon Armengol, la
proposta va en contra dels
interessos de la Segarra.

ensenyament instal·lacions

L’institut de
Torrefarrera
costarà 6,5
milions

a. t.

Ensenyament hi posa
nous barracons
M.MOLINA/J.MARTÍ

❘ Lleida ❘ El nou institut Joan Solà de Torrefarrera tindrà una
superfície construïda de 4.600
metres quadrats i costarà uns
6,5 milions d’euros, d’acord amb
l’avantprojecte presentat ahir
pel delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, a representants de l’ajuntament, el centre
i els pares.
Cullerés va explicar que l’immoble tindrà planta baixa i dos
pisos i va assenyalar que l’objectiu és que estigui llest en l’inici
del curs 2018-2019 o durant el
seu transcurs.
Així mateix, va indicar que
s’utilitzarà un sistema construcció que serà compatible amb les

Imatge de les obres de construcció de dos nous barracons.

Cullerés, amb l’alcalde durant la reunió d’ahir.

classes a les actuals aules prefabricades. Va afegir, en aquest
sentit, que l’objectiu de la presentació de l’avantprojecte era
que la comunitat educativa i
l’ajuntament puguin demanar
canvis en alguns aspectes. Després es procedirà a la redacció

Ensenyament redacti el projecte
d’un nou edifici, en el qual es
fusionarà amb l’escola Balàfia.
Precisament, es porten a terme ara les obres de construcció
d’unes altres dos aules prefabricades per a Torrefarrera, segons
va explicar l’alcalde, Jordi La-

del projecte executiu i a la posterior licitació de l’obra.
L’institut de Torrefarrera és
un dels dos centres de Lleida,
juntament amb el col·legi Pinyana de la capital, que es troba
íntegrament en barracons. El
segon també està pendent que

torre, una actuació que hauria
d’haver estat a punt per a l’inici
del curs escolar però que s’aborda ara amb la intenció que estiguin llestes en quinze dies. Són
dos barracons per a dos aules
d’ESO, dos petits espais polivalents i dos lavabos.

