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ÒSCAR MIRÓn

eFe

ESPORTS | pàg. 36-37
Lleida celebra avui el 25 aniversari de 
l’històric ascens a Primera divisió de 
futbol que va treure la gent al carrer

GUIA | pàg. 42
Més de 3.600 persones grans de Lleida 
han participat aquest curs en les divuit 
Aules universitàries de Ponent

1,30 €

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Agressions || Detectats 4 
casos en l’àmbit escolar, 
alguns entre alumnes

Atencions || Més de 800 
dones van passar el 2017  
pel servei de recuperació

Legislació || La llei catalana 
compleix deu anys i ara 
s’actualitzen els protocols

Més denúncies de joves per 
violència masclista, amb 
casos de nenes d’onze anys

Retiren 60.000 
tones de 
roques a 
Castell de Mur

ÒSCAR MIRÓn

Els treballs manuals i amb 
maquinària pesant per reti-
rar les 60.000 tones de pe-
dres sobre la carretera LV-
9124 de Castell de Mur, on 
el 16 d’abril hi va haver un 
despreniment que va causar 
la mort a dos persones, van 
començar ahir.

PANORAMA ❘ 31

El nombre de parats registrats 
a la província de Lleida es va 
reduir en 1.804 persones al 
maig respecte al mes anterior, 
la qual cosa implica un descens 
del 8,23%, el més destacable de 
Catalunya i tan sols al darrere 
de les Balears, i situa el total 
d’aturats en 20.121. No obstant, 
aquesta xifra és superior en 485 
al mateix mes de l’any passat.

ECONOMIA ❘ 34

L’atur baixa en 
1.800 persones 
però hi ha més 
desocupats  
que fa un any
En total hi ha 20.121 
lleidatans sense feina

Biomasa del Genil ha adquirit 
la unitat productiva de la càrnia 
lleidatana, de la qual un dels so-
cis està a la presó per matar el 
seu cunyat fa un any.

Un empresari de les 
Garrigues es queda  
els actius de Carns   
Puig-Gros de Lleida

COMARQUES ❘ 13

El jutge arxiva la major part de 
la investigació contra l’excúpula 
de CX encara que manté com a 
imputats Narcís Serra i quatre 
exdirectius més.

Arxiven parcialment la 
causa contra Catalunya 
Caixa que inclou el 
solar annex a la Llotja

LLEIDA ❘ 7

La cartera d’Igualtat torna a 
un Govern que es donarà a 

conèixer en hores

El lleidatà Josep 
Borrell, ministre 

d’Exteriors de Sánchez
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Visita a la C-14 a Organyà, on va començar la perforació del túnel de Tres Ponts.

C. SANS

C. SANS
❘ ORGANYÀ ❘ El departament de 
Territori i Sostenibilitat va ini-
ciar ahir la perforació del túnel 
de Tres Ponts a la C-14 d’1,3 
quilòmetres entre Organyà i la 
carretera d’accés a Montant de 
Tost, que millorarà la seguretat 
en un tram de via en el qual són 
habituals els despreniments. El 
secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Ricard Font, va visi-
tar ahir les obres, que van co-
mençar amb mitjans mecànics 
i de forma simultània a les dos 
boques del túnel. La resta de la 
perforació de la galeria es farà 
utilitzant explosius, una fase 
que s’iniciarà “durant les pròxi-
mes setmanes” i que comporta-
rà talls puntuals en el trànsit de 
vehicles. La previsió és que la 
calada (punt de trobada de les 
dos boques) es produeixi “l’es-
tiu del 2019”, quan preveuen 
que es trobin les dos boques del 
túnel. Font va visitar Organyà 
per assistir a la segona reunió 
de la comissió de seguiment dels 
treballs que va decidir crear el 
Govern per “aportar transpa-
rència” a tot el procés de refor-
ma, que costarà 35,4 milions 
d’euros.

D’altra banda, ahir també es 
van iniciar els treballs amb ma-
quinària pesant per retirar les 
60.000 tones de pedres sobre la 
carretera LV-9124 a Castell de 
Mur, on el 16 d’abril passat hi 
va haver un despreniment que 
va acabar amb la vida de dos 
persones que viatjaven en un tu-
risme. A la zona es va desplaçar 
un equip de maquinària especial 
compost per dos retroexcavado-
res giratòries i una anivelladora 
de gran tonatge. 

Els treballs, a càrrec de la 
Diputació de Lleida, arriben 
després d’habilitar un pas al-
ternatiu i estabilitzar el cingle 
amb unes malles metàl·liques 
per consolidar el pendent i po-
der treballar amb seguretat. 
Les obres continuaran amb la 
reconstrucció del tram de la car-
retera que va quedar afectat pel 
despreniment i una acció a la 
tardor de mesures correctores 
mediambientals a tota la zona 
afectada. El pressupost d’aques-
tes obres d’emergència s’estima 
en 450.000 euros. La previsió 
és que es pugui donar pas a la 
carretera a finals del mes de 
juny sobre la nova explanació 
construïda.

La perforació del túnel de Tres 
Ponts durarà més d’un any
Els primers metres de la cavitat es faran amb mitjans mecànics sense voladures || 
Primers treballs per retirar les 60.000 tones de roques a Castell de Mur

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

TALLS DE TRÀNSIT
Els treballs de perforació 
comportaran talls puntuals 
de trànsit fins a obrir 
totalment la galeria

Les màquines van començar ahir a retirar les primeres roques de la carretera de Castell de Mur.

ÒSCAR MIRÓN

Tremp apuja un 
50% la quota 
d’aigua a nuclis 
sense comptador

PLENS

❘ TREMP ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Tremp va aprovar 
ahir l’increment del 50% de 
la quota d’aigua als veïns dels 
nuclis agregats que no ins-
tal·lin comptadors. Entre els 
anys 2016-2017 s’han instal-
lat en un 80% dels habitatges 
i el consistori vol arribar al 
95%. Per aquest motiu, va 
augmentar la quota fixa per 
l’aigua dels 112 euros a l’any 
als 168 euros. El consistori 
penalitza amb l’augment de 
la quota la falta de compta-
dors. D’altra banda, el ple 
de l’ajuntament d’Artesa de 
Segre va aprovar l’increment 
del 5% de les taxes del servei 
de la guarderia municipal i de 
l’escola de música.

Més de dos milions per 
als boscos de ribera
❘ LLEIDA ❘ Catalunya rebrà 2,5 
milions d’euros de la UE per 
recuperar boscos de ribera, 
entre els quals els del Segre 
a la Cerdanya. El projecte, 
anomenat Life Arnus, pre-
tén combatre la regressió 
d’aquests espais que reduei-
xen l’impacte d’inundacions, 
acullen espècies animals i fil-
tren contaminació de l’aigua.

Tàrrega ven 2.700  
litres de cervesa
❘ TÀRREGA ❘ La sisena Fira de la 
Cervesa Artesana de Tàrre-
ga va vendre dissabte 2.700 
litres de cervesa, 400 més 
que el 2017. L’organitza-
ció, a càrrec de l’Associació 
Agrat i Cerveseria Matoll de 
Belianes, va assegurar que 
és un certamen consolidat, 
que va reunir 14 productors 
i més de 75 varietats de cer-
vesa artesana. Informa Segre 
Tàrrega.

Tretze gasolineres 
tancades a Lleida
❘ LLEIDA ❘ Una desena de ga-
solineres han tancat a Llei-
da en els últims cinc anys, 
mentre que tres més estan 
fora de servei sense haver 
portat a terme el desman-
tellament que precedeix el 
tancament definitiu, segons 
la Generalitat.

Promoció del comerç  
als barris antics
❘ LLEIDA ❘ La Diputació va aco-
llir ahir la presentació de 
la campanya Barris antics, 
molt per descobrir, que pro-
mociona el comerç i en què 
participen Lleida, Artesa de 
Segre, Balaguer, Solsona, les 
Borges, Mollerussa i Juneda.

DOS GRANS OBRES

Túnel de la C-14
z Els treballs a la C-14 per al túnel 
de Tres Ponts duraran 36 mesos i 
costaran 35 milions d’euros.

L’obra més gran en set anys
z Aquesta actuació és l’obra vià-
ria més gran a Catalunya que s’ha 
portat a terme en els últims set 
anys, segons el departament de 
Territori.

Talls a la carretera
z Les obres comportaran talls en 
el trànsit. Així mateix, la calça-
da s’ampliarà fins als 10 metres 
d’amplada i tindrà dos carrils.

Castell de Mur
z La previsió és que aquest mes 
de juny es pugui donar pas als 
vehicles després de retirar les 
60.000 tones de roques.

Consolidació
z Durant un mes i mig s’han por-
tat a terme treballs de consolida-
ció del cingle amb la instal·lació 
de malles metàl·liques.

Inversió
z  Es preveu que els treballs 
d’emergència a la carretera de 
Castell de Mur ascendeixin a més 
de 450.000 euros.
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Medi AmbientResidus

Els lleidatans van generar 1,22 
quilograms al dia de residus, 
inferior a la mitjana catalana, 
1,36 kg/dia, apunten les darre-
res dades presentades per 
l’Agència Catalana de Residus, 
corresponents al 2016. La dada 
negativa és, però, que es va in-
crementar un 2,29% més que 
l’any anterior. De fet, el Pallars 
Jussà és l’única comarca on va 
anar lleugerament a la baixa.

Si s’observa el territori, la ca-
ra és les Garrigues, amb 1,06 
kg/hab/any (387,88 kg/hab/
any), mentre que la creu seria la 
Val d’Aran, on cada aranès ar-
riba a generar 2,69 kg al dia, o 
el que és el mateix, 983,39 kg a 
l’any, tot i que s’espera reduir 
en un 50% a l’haver entrat ahir 
en funcionament el nou sistema 
de gestió de la deixalleria de 
Vielha. A més de la Val d’Aran, 
el Pallars Sobirà i l’Alta Riba-
gorça superen la mitjana catala-
na, amb 1,75 i 1,45 kg/habitant/
dia, respectivament. 

 Pel que fa a la recollida se-
lectiva, a Lleida i el Pirineu se 
situa en un 26,15% dels residus 
municipals generats, inferior a 
la mitjana de tot Catalunya, que 
és del 30,41%, o en altres pa-
raules, 110,96 kg/hab/any. El 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la 
Segarra, el Pla d’Urgell i l’Alta 
Ribagorça se situen per sobre de 
la mitjana de tot el territori, ar-
ribant al Pallars Sobirà als 237,1 
kg/hab/any (un 48,16%). Al 
contrari, tanca el rànquing el 
Segrià, amb 68,71 kg/hab/any. 
Una situació que es podria cap-
girar atès que a l ’octubre 
s’anunciava el projecte per cre-
ar una xarxa de microdeixa-
lleries a la comarca. 

Lleida genera més residus, però 
per sota de la mitjana catalana
LES GARRIGUES, LA COMARCA QUE EN PRODUEIX MENYS, I EL SOBIRÀ, LA QUE MÉS RECICLA

SEGRE

■ Dijous que ve una jor-
nada abordarà quines són 
les tendències en recollida 
selectiva. Reunits al Cam-
pus Nord de la UPC de 
Barcelona, els partici-
pants coneixeran de pri-
mera mà experiències 
actuals i les noves tendèn-
cies que es porten a terme 
en diferents indrets de 
Catalunya. Entre els casos 
que s’exposaran, es tro-
ben les experiències de 
Lleida i Barcelona en ma-
tèria de recollida porta a 
porta comercial i a grans 
productors, l’ús de conte-
nidors tancats amb identi-
ficació a la Garrotxa i la 
utilització de contenidors 
oberts amb control d’ús a 
l’Urgellet. 

A tall d’exemple, una 
quinzena de municipis de 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona han començat 
a implementar nous siste-
mes de recollida de resi-
dus amb l’objectiu d’arri-
bar al 50% de residus re-
ciclats l’any 2020, segons 
marca la Unió Europea, 
lluny del 35% actual. Han 
implantat ajuts per pro-
jectes com recollida porta 
a porta o els contenidors 
intel·ligents.

Sobre la taula 
les tendències         
en recollida 
selectiva 

Enginyer Pau Agustí, 40 - Pol. Ind. El Segre
25191 Lleida - Tel. 973 203 150 - www.batlleida.com - info@batlleida.com

En marxa ajuts per impulsar  
l’ús de deixalles com a recursos 
L’Agència de Residus de Ca-
talunya va aprovar al març 
les bases per a cinc convoca-
tòries d’ajuts per impulsar 
l’ús de residus com a recur-
sos, amb una dotació de 6,4 
milions d’euros. Dos milions 
s’adreçaran a projectes de 
foment de la recollida selec-
tiva de la fracció orgànica 
dels residus municipals. Un 
total de 1,8 milions aniran a 
projectes d’utilització d’àrids 
reciclats dels residus de la 

construcció, que es poden 
destinar a la construcció de 
bases de carreteres i altres 
vies de circulació, la fabrica-
ció de formigó i morter, la 
realització de reblerts de vo-
reres, o el drenatge de murs. 
Un total d’1,6 milions aniran 
a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilitza-
ció de residus municipals; i 
finalment, 830.000 euros a 
projectes per fomentar l’eco-
nomia circular.Recollida de la fracció orgànica.

EFECTES. Un factor que pot influir en l’augment de la recollida selectiva és l’increment dels cànons dels residus. 
Enguany, el cànon per disposició en abocador ha passat dels 30 als 35,60 euros per tona ; i el gravamen per incine-
ració ha ascendit dels 14,50 euros als 17,80 euros per tona, van apuntar a la presentació de les dades. 
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