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El departament d'Acció Climàtica permetrà aplicar purins, fems i altres dejeccions ramaderes més a prop de
cases, centres de treball i fins i tot captacions i dipòsits d'aigua potable. Prepara una normativa que reduirà les
distàncies mínimes per afavorir els fertilitzants orgànics 1la construcció de basses i plantes de tractament.
• I
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MEDI AMBIENT FERTILITZACIÓ

La Generalitat permetrà abocar purins
i altres dejecdons més a prop de cases
També reduirà les distàncies mínimes per a basses i plantes de tractament
R.RAMrREZ

1LLEIDA ILa Generalitat permetrà
emmagatzemar, tractar i tirar
en finques purins i altres dejeccions ramaderes més a prop de
cases i centres de treball. Així
ho preveu una nova normativa que prepara el departament
d'Acció Climàtica per rebaixar
les distàncies mínimes respecte
a nuclis de població, habitatges
aïllats, polígons industrials i fins
i tot captacions i dipòsits d'aigua potable. En seixanta municipis de muntanya, arriba a
reduir-la a només cinc metres.
El projecte d'aquesta regulació, actualment en informació
pública, argumenta que aquest
canvi és necessari per afavorir
la instaHació de basses i plantes
de tractament i per promoure
l'ús de fertilitzants orgànics i
impulsar així "el principi d'economia circular". Valora que la
tecnologia actual permet fer-ho
"sense perjudicis rellevants".
La normativa actual estableix
que basses i plantes de tractament de purins han d'estar almenys a 750 metres de poblacions, cases aïllades, polígons,
centres de treball no agrari i
zones de lleure. El projecte de
la nova regulació afirma que
aquesta limitació "impedeix
instaHar sistemes de gestió de
dejeccions en 1,8 quilòmetres
quadrats" al voltant d'aquests
espais i valora que "va en detriment de millorar la gestió"
d'aquests rebutjos.
Corn a alternativa, preveu
reduir la distància mínima per
emmagatzemar i tractar purins
a 500 metres de nuclis habitats,
a 400 metres de cases aïllades
i àrees de lleure, i a 300 metres
de centres de treball. Per a la
resta de dejeccions, el mínim es
redueix encara més, entre 50 i
100 metres menys.
Quant a l'aplicació en cultius
com a fertilitzant, la distància
mínima per tirar purins varia
actualment en funció del mètode fet servir per abocar-los
i osciHa entre 50 i 300 metres
respecte a cases i llocs de treball
i lleure.
Per a la resta de dejeccions
animals, la distància mínima
és menor, d'entre 50 i 200 rnetres. La reforma que planteja
la Generalitat vetarà purins a
menys de 200 metres de nuclis
de població, d'acord amb un decret estatal de l'any 2020. La
separació mínima respecte a cases aïllades serà bastant menor,
d'entre 25 i 75 metres.

FEMS A S METRES
ALT URGELL (19)

Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella,
Cabó, Cava, Coll de Nargó,
Estamariu, Fígols i Alinyà,
Josa i Tuixén, Montferrer i
Castellbò, Oliana, Organyà,
Peramola, el Pont de Bar,
Ribera d'Urgellet, la Seu
d'Urgell, les Valls d'Aguilar,
les Valls de Valira i la Vansa i
Fórnols.
ALTA RIBAGORÇA (3)

El Pont de Suert, la Vall de Boí
i Vilaller.
BERGUEDÀ (1)

Gósol.
CERDANYA (6)

Bellver de Cerdanya, Lles de
Cerdanya, Montellà i Martinet,
Prats i Sansor, Prullans i Riu de
Cerdanya.
Imatge d'arxiu d'una cisterna aplicant purins a nivell de terra.

PALLARS JUSSÀ (3)

DISTÀNCIES MiNIMES PER A FERTILITZANTS ORGÀNICS EN FINQUES AGRICOLES

FERTILITZANT ORGÀNIC

Orstancia mrnima en metres respecte a
edificis 1 activitats

Purins de porc

Captacions i dipòsits oberts
d'aigua per a consum humà

Resta de fertilitzants
orgànics (s'exclouen els
íntegrament vegetals)

PALLARS SOBIRÀ (15)

NORMA ACTUAL

Sense cobrir ni injectar
a la terra

I

i Entre 100 i 300* m

SOm

Habitatges en nuclis de
població

Entre 100 i 300* m

Habitatges aïllats

75 m

SOm

SOm

Ii 200m

200m

Entre 100 i 300* m

SOm

?Sm

25m

Polígons industrials, centres
de treball no agraris, àrees
de lleure

Entre 100 i 300* m

SOm

?Sm

25m

Captacions i dipòsits oberts
d'aigua per a consum humà

Entre 75 i 100* m

SOm

?Sm

SOm

Habitatges en nuclis de
població

Entre 74 i 200* m

SOm

'75 m**

50 m**

Habitatges amats

Entre 75 i 200* m

SOm

¡som**

2S m**

Polígons industrials, centres
de treball no agraris, àrees
de lleure

Entre 75 i 200* m

SOm

! 50 m**

j 25m**

!
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reducció és viable perquè ja no
es permet escampar les dejeccions amb plats o ventalls, sinó
que s'han de tirar a nivell de
terra o injectar-les-hi.
En seixanta municipis de
muntanya lleidatans (vegeu la
llista) es podrà abocar fems bovins i altres dejeccions excep-

Alins, Alt Àneu, Baix Pallars,
Espot, Esterri d'Àneu,
Esterri de Cardós, Farrera, la
Guingueta d'Àneu, Lladorre,
Llavorsí, Ri alp, Soriguera, Sort,
Tírvia i Vall de Cardós.
SOLSONÈS (4)

La Coma i la Pedra, Guixers,
Odèn i Sant Llorenç de
Morunys.
VAL D'ARAN (9)

Arres, Bausen, Bossòst, Es
Bòrdes, Canejan, Les, Na ut
Aran, Vi elha e Mijaran i
. Vilamòs.

ACTUALITZACIÓ

*Si s'aplica amb tubs a nivell de terra o un sistema que deixa les dejeccions en solcs oberts a la terra, la distància mfnima serà la menor de les dos.
.. Als municipis de muntanya de la llista, la distància mínima es redueix a 5 metres.

Aquesta mateixa distància
mínima s'aplicarà respecte a polígons industrials i centres de
treball no agrari, mentre que
el límit respecte a captacions
d'aigua potable i dipòsits descoberts passarà dels cent metres
actuals a entre 50 i 75. La conselleria argumenta que aquesta

Sarroca de Bellera, Senterada
i la Torre de Capdella.

te purins de porc a només cinc
metres de pobles i habitatges
aïllats.
La documentació del projecte afirma sobre això que, al Pirineu, "les terres més productives són prats sovint a prop de
nuclis de població, on no hi ha
una problemàtica de pudor".

- - - -- - -··

Consideren obsolets
els índexs de nitrats
• La normativa que projecta la
Generalitat assenyala que avenços en l'alimentació del bestiar
han deixat obsolets els índexs
fets servir fins ara per calcu lar
el contingut de nitrats de les
dejeccions i planteja revisar-ho
a la baixa.
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TRANSIT

EMERGÈNCIES ACCIDENT LABORAL

Accidents a
Balaguer i
Granyanella

Mor un operari al caure-li a sobre
una porta en una firma d'Alguaire

I BALAGUER I Una persona va

resultar ferida lleu ahir a
les 8.26 hores a la C-12 a
Balaguer en un xoc entre
un autocar que anava sense passatgers i un turisme.
Poc després, a les 9.25 hores,
l'ocupant d'un cotxe va patir contusions a l'N-Il a Granyanella. D'altra banda, un
sinistre sense ferits va tallar
un carril a l'N-230 a Baells.

INVESTIGACIÓ

Més declaracions
per la residència
Fiella de Tremp
I TREMP I Sis sanitaris van de-

clarar en qualitat de testimonis al jutjat d'Instrucció
de Tremp, que investiga les
dos exresponsables de la residència de Tremp pel brot de
Covid-19 que hi va haver el
novembre del 2020, que va
segar la vida de 64 dels 142
usuaris. Uns testimonis van
explicar que la direcció no
facilitava material i d'altres
van manifestar el contrari.

Ahir al matí, i la víctima és un veí d'Alfarràs de 32 -anys
REDACCIÓ
I ALGUAIRE I Un operari de 32 anys

va morir ahir hores després de
patir un accident laboral en una
empresa cerealística d'Alguaire.
La víctima és un veí d'Alfarràs
de 32 anys. El sinistre va ocórrer a les 8.32 hores al centre de
producció de l'empresa Caycsa,
situada a l'A-14, quan una forta
ratxa de vent va arrancar una
porta de grans dimensions que
va caure sobre un operari, segons van informar fonts de la
firma. Ràpidament van alertar
els serveis d'emergències.
Fins al lloc van acudir dosambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els
Mossos d'Esquadra. L'operari va
ser atès in situ i, posteriorment,
evacuat a l'hospital Arnau de
Vilanova de Lleida, on va morir
poc després a conseqüència de
les ferides.
Des de l'empresa van afirmar que "ha estat un accident
totalment fortuït, el fort vent
ha arrancat una porta amb la
mala fortuna que ha caigut so-

L'emple~t

va ser traslladat a l'Arnau de Vilanova, on va morir.

bre l'operari". Per la seua part,
els Mossos d'Esquadra van fer
l'atestat corresponent i, d'acord
amb els procediment, el remetran al departament d'Empresa
i Treball.
El d'ahir és el segon accident
laboral mortal de l'any que s'ha

SEGONA VfCTIMA MORTAL

Aquest és el segon mort
enguany per accident
laboral a Lleida, mentre
que en tot el 2021 van ser 9

OTXILLAPORTAA I
Aconsegueix-la amb SEGRE i emporta't, de forma còmoda i
segura, el menjar d'excursió a la platja, a la muntanya o on tu
vulguis. Gaudeix dels bons moments a l'aire lliure.

J la pots comprar a:
LLEIDA: Segre, oficines centrals
(e/ del Riu, 6)
TlRREGA: Delegació Segre
(el Governador Padules, 2)
MOLLERUSSA: Delegació Segre
(Avinguda del Canal, 7)

Motxilla esotermKa de 20 l
lntenor de làmma d alumini:
mater.al amant 111iure de tòxics.
Amb corretges ajustables i nansa.

ONLINE: www.segre.com/motxilla

Més inf

m

ió

973248000

cercle@seg re.com
segre.com/motxilla
Enviament

3,95€
Promoció v~llda fins a esgotar existències.
Area de distribució: Catalunya I Aragó.

SEGRE
EL TEU DIARI
segre.com

ooe

1s I

Goma elàstica a ta tapa per portar
i subjectar objectes.
3 butxaques exteñors.

~

27x21x38cm

Preu lectors

22€
Subscriptors
19,99<é

registrat a les comarques de
Lleida. El dimarts de la setmana passada va perdre la vida una
veïna de les Borges Blanques de
51 anys. La treballadora va ser
atropellada per una màquina
que transportava formigó, segons van informar els Mossos
d'Esquadra.
El2021, segons l'Observatori
del Treball de la Generalitat,
van morir un total de nou persones a causa d'algun tipus d'accident en el transcurs de la seua
jornada laboral a Lleida, una
persona menys que l'any 2020.
D'aquesta forma, entre el gener i el desembre de l'any passat
es van comptabilitzar un total
de 6.431 accidents, dels quals
51 van ser de gravetat, unes
xifres que representen un augment d'un 15,92 i un 34,21 per
cent, respectivament, en comparació amb l'exercici anterior,
amb menor activitat per les restriccions per la Covid, quan es
van registrar un total de 5.553
sinistres laborals, dels quals 38
van ser greus.
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DEBAT DRET

Una pel·lícula sobre una adolescent trans
tanca el cicle 'Dret al cinema' de la Udl
Amb col·loqui del psicòleg Víctor Cabrerizo i la magistrada Helena Gil
I LLEIDA I El Centre de Cultures
i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida
va tancar ahir el cicle Dret al
Cznema, organitzat per la facultat de Dret i el Col·legi de
l'Advocacia de Lleida perquè
els alumnes puguin intercanviar
i aprofundir els seus coneixements jurídics.
Després de la projecció de la
peHícula Giri, que reflexiona
sobre la transsexualitat, hi va
haver una taula redona en què
van participar el psicòleg Víctor Cabrerizo, d'Orum Center,
i la magistrada i professora de
l'Escola Judicial de Barcelona,
Helena Gil. Cabrerizo va fer uns
aclariments des de l'àmbit de
la psicologia amb referència a
les paraules transsexual, que
es refereix al canvi de sexe, i
transgènere o trans. Va dir que

INICIATIVES

Tremp organitza
un cicle de quatre
tallers sobre salut
REDACCIÓ

ITREMP IL'ajuntament de Tremp
ha organitzat quatre tallers sobre salut. El programa s'encetarà el dia 13 de juny amb una
activitat sobre salut mental i
benestar emocional a les 11.00
hores al Casal Cívic. El mateix
dia a les 17.00 hores, taller de
defensa personal al pavelló
del Joncar. El dimecres 15 de '
juny, formació sobre el mètode
k-stretch per millorar la coordinació i la flexibilitat. L'últim
taller serà sobre el Kingstugi,
una tècnica japonesa per reparar les fractures de la ceràmica,
els dies 15 i 16.

"el problema és que quan naixem es fa una predicció de qui
serem partint dels nostres genitals. Darrere d'aquesta identitat que se'ns atribueix en funció
dels nostres òrgans sexuals van
associades expectatives. Amb
les persones trans el que succeeix és que al nàixer no els van

encertar la identitat". També va
donar eines a famílies i terapeutes per ajudar els nens i joves a
educar-se en aquest concepte i
ajudar-los a expressar allò que
senten que són així com a fer la
transició d'un gènere a un altre
si així ho desitgen i a expressar-ho públicament.

Viatge al món dels
joglars, reis i cavallers

La Cremallera
Teatre i
lmprovisto's
posaran caliu
musical.

cercaviles, espectacles de foc,
jocs o cerimònies medievals s'hi citen
oglars, bufons, malabaristes, cavallers i fins i tot una
Cort Reial reviuen l'Almenar de fa nou segles. Són els
vímets del mercat medieval,
que obre portes aquest cap de
setmana.
Qui s'atansi podrà veure en
acció una desena d'artesans,
com orfebres, llauners, saboners, filadores o bufadors de
vidre. Contemplarà una cerimònia de vassallatge o una de
demostració de cavalleria, fent
palès com era la guerra al segle XI. Gaudirà d'espectacles

nocturns de foc i llum o dels
Ossos del Pirineu. I es passejarà pel recinte, on se succeiran
les cercaviles.
A més, tindrà l'ocasió de
visitar els banys jueus o endinsar-se en el carrer de les
Bruixes o Los Suburbis de la
Quinta Forca. L'esperen exposicions de Nancys i antiguitats,
pessebres o jocs de fusta així
com escacs o bitlles. I altres
equipaments com els museus
Casa Tonot i Casa Jan. LaCremallera i Improvisto's s'encarregaran d'acomiadar el mercat.

cavalleria i peonia del
segle Xl. A la Bassa.

DISSABTE 11
Obertura del 26è
mercat i cercavila amb La
Cremallera i la Orquestra
de la companyia
lmprovisto's. A la plaça de
la Vila.
Lliurament dels
premis del VIl Concurs de
punt de llibre Almenar
Medieval, amenitzada per
La Cremallera. A la plaça
del Mercat.
Actuació de la
Orquestra. Al mercat.

Cercavila amb la
Cirquestra.
Cerimònia de
vassallatge del segle Xl
amb Héroes Legendarios
Reenactment, amb
l'assistència de la Cort
Reial i les damisel·les del
club rítmica Almenar. A
l'església.

La sostenibilitat
tindria més èxit
si fos més barata

Cercavila amb la
Orquestra.
Cercavila amb la
Cremallera. Fins a la Bassa.

AG~NCIES

Sopar. Al carrer
Arc Iris.
Demostració de

6

1
Espectacle nocturn
de foc i llums Fingerlight
a càrrec d'lmprovisto's. A
la Bassa.

DIUMENGE 12
Obertura del
mercat.
Cercavila amb La
Cremallera Teatre.
Actuació de la
Orquestra.
Cercavila amb La
Cremallera pel mercat.

Obertura del
mercat.

ESTUDI

I MADRID IEl 96% dels espanyols I
compraria més productes sostenibles si fossin més econòmics,
segons assenyala una enquesta realitzada a mil persones
d'entre 16 i 60 anys sobre hàbits de consum. L'estudi, que
ha estat presentat per Kantar '
i Wallapop, reflecteix que més
de la meitat han implementat
pràctiques per reduir l'impacte negatiu en el medi ambient
com la reducció energètica o el
reciclatge i que sis de cada deu
espanyols es plantegen adquirir
més articles de segona mà.

L'acte es va celebrar a l'edifici de la Biblioteca de la Udl.

Obertura del
mercat.
Cercavila amb la
Orquestra pel mercat.
Visita de la
Cort Reial al mercat
acompanyada per La
Cremallera.
Seguidament, espectacle
de dansa a càrrec del club
rítmica Almenar.

Espectacle dels
Ossos del Pirineu. Al carrer
Fèlix de los Ríos.
Cercavila de
clausura del mercat
amb La Cremallera i
lmprovisto's. Pel mercat.

Cik00$truccioossalaz~arrofe
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