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reCOLLIDA SeLeCTIVA D’eSCOMBrArIeS eL 2021

COMARQUES TOnES dE 
RESidUS

bROSSA SEnSE 
SEpARAR

RECOllidA 
SElECTivA

pERCEnTATgE 
dE SElECTivA

Alt Urgell 10.639 5.097 5.542 52,09%

Alta Ribagorça 2.255 1.110 1.145 50,77%

Garrigues 7.485 4.397 3.088 41,26%

Noguera 17.682 10.259 7.423 41,98%

Pallars Jussà 7.252 4.014 3.238 44,65%

Pallars Sobirà 5.231 1964 3.267 62,45%

Pla d’Urgell 17.022 8.694 8.327 48,92%

Segarra 10.541 4.246 6.267 59,62%

Segrià 91.857 53.115 38.741 42,18%

Solsonès 6.660 3.296 3.363 50,51%

Urgell 18.060 8.913 9.146 50,65%

Val d’Aran 7.796 4.485 3.310 42,47%

TOTAL 2021 202.480 109.590 92.857 45,85%

TOTAL 2020 206.011 116.670 89.341 43,37%

la generalitat 
invertirà 4,6 
milions a l’Alta 
Ribagorça
Durant l’any, segons 
el conseller Giró

territori economia

reDACCIó
❘ eL PONT De SUeRT ❘ El conseller 
d’Economia i Empresa, Jaume 
Giró, va afirmar ahir durant 
una visita a l’Alta Ribagorça 
que la inversió de la Generali-
tat aquest any a la comarca serà 
de 4,6 milions d’euros, tres més 
que el 2020. “Això representa 
un salt important respecte als 
anys anteriors, però hem de 
fer el possible per aprovar els 
comptes públics de la Generali-
tat per a l’any que ve i continuar 
amb aquest camí de creixement 
d’inversions per a la comarca”, 
va dir Giró. 

Segons el titular d’Economia, 
els principals eixos d’inversió a 
la comarca són l’estació d’esquí 

ecONOmiA i emPReSA

el conseller giró, en la visita al consell de l’Alta ribagorça.

de Boí Taüll, ajuts per fomentar 
l’ocupació i l’activitat econòmi-
ca que generen; l’Arxiu Comar-
cal del Pont de Suert i la millora 
i manteniment de carreres i vies 
de comunicació, entre d’altres.

Giró va iniciar una visita 
territorial a la comarca, on es 
va reunir al Pont de Suert amb 
l’alcalde i edils i on va poder 

visitar les obres de l’Arxiu al 
Palau Abacial. També es va re-
unir amb representants del con-
sell comarcal a la seu d’aquesta 
entitat. 

El conseller també va visi-
tar les instal·lacions de la plan-
ta embotelladora d’Aigües 
Minerals de Caldes de Boí i el 
balneari.

Andorra  
donarà atur als 
transfronterers

ocupació

❘ ANDORRA LA VeLLA ❘ Andorra 
donarà prestació d’atur a 
residents o transfronterers 
espanyols que perdin la feina 
i hagin de tornar al seu país. 
Així ho va anunciar ahir el 
cap del Govern, Xavier Es-
pot, després de la reunió bila-
terial que va mantenir ahir a 
la Moncloa amb el president 
del Govern espanyol, Pedro 
Sánchez. Espot va recalcar 
que “no volem renunciar al 
nostre model no contributiu 
ni establir un model de sub-
sidi d’atur”. Va valorar que 
“un subsidi d’atur faria in-
crementar la desocupació”.

nova captació 
per al polígon  
de Mequinensa

serveis

❘ meqUiNeNSA ❘ L’ajuntament 
de Mequinensa construirà 
una nova canalització d’ai-
gua potable al polígon Riols 
davant l’obstrucció de l’ac-
tual captació. El consistori 
assumirà els 275.000 euros 
que costarà resoldre proble-
mes de deteriorament en la 
qualitat de l’aigua que atri-
bueix a una mala gestió de 
l’embassament de Riba-roja i 
a l’acumulació de llots proce-
dents del desembassament de 
Barasona. L’obra permetrà 
un subministrament òptim 
a les empreses del polígon.

Cubells per a la recollida porta a porta a Arbeca al març.

ALbeRT GONzáLez

r. rAMírez
❘ LLeiDA ❘ Els lleidatans generen 
menys escombraries i la recolli-
da selectiva augmenta: vora la 
meitat que produeixen pobles i 
ciutats ja es recull separada per 
afavorir-ne el reciclatge. Així es 
desprèn del balanç del 2021 so-
bre residus urbans a Catalunya, 
que va fer públic ahir el departa-
ment d’Acció Climàtica. Segons 
les dades de la conselleria, les 
comarques de Lleida van ge-
nerar l’any passat 202.480 to-
nes d’escombraries, davant les 
206.011 del 2020. Per la seua 
part, el percentatge de recolli-
da selectiva es va situar en un 
45,85%, davant del 43,37% de 
fa dos anys.

Aquest percentatge és molt 
pròxim a la mitjana catalana, 
del 46,63%, i es pot esperar que 
augmenti en els propers anys. 
Això és a causa que la recollida 
porta a porta s’estén cada cop a 
més municipis: l’últim any s’ha 
implantat als barris de Balàfia 
i Pardinyes de Lleida ciutat, a 
Solsona, Agramunt, Arbeca, 
la Floresta, Cervià, Juneda i 
Puiggròs. 

Es preveu que aquest sistema 
s’estengui al conjunt de les Gar-
rigues en els propers tres anys. 
Per la seua part, la comarca de 
l’Alt Urgell ha iniciat el desple-
gament dels primers conteni-
dors intel·ligents, que identifi-
quen els qui tiren escombraries, 

lleida produeix menys brossa i ja en 
separa gairebé la meitat per reciclar
La recollida selectiva supera el 45%, molt a prop de la mitjana catalana || El Sobirà, 
la Segarra i l’Alt Urgell, entre les comarques catalanes amb índexs més alts

medi ambient residus

i el Pla d’Urgell també preveu 
instal·lar-los.

El Pallars Sobirà i la Segarra 
continuen sent les comarques 
de Lleida amb més percentatge 
de recollida selectiva d’escom-
braries, amb un 62% i un 59% 
del total respectivament. També 
són la sisena i setena comarca 
de Catalunya amb més índex 
de reciclatge, mentre que l’Alt 
Urgell és la desena amb un 52%, 
segons dades de la Generalitat. 
El primer lloc correspon a la 
Conca de Barberà, que ha ar-
ribat a un 80%.

A l’extrem oposat, les Garri-
gues i la Noguera són les comar-
ques amb menys recollida selec-
tiva de Lleida, amb un 41,26% i 
un 41,98% respectivament. Val 
a recordar que aquestes dades 
corresponen a l’any passat i no 
recullen encara la implantació 
de la recollida porta a porta als 
municipis de les Garrigues. La 
Cerdanya, amb municipis a les 
províncies de Lleida i Girona, 
ocupa l’últim lloc de tot Catalu-
nya amb només un 28%.

En la presentació del balanç 
anual, la Generalitat va destacar 
la necessitat d’“avançar cap a 
pautes de consum que generin 
menys residus”. La Unió Euro-
pea va establir com a objectiu 
un 50 per cent del reciclatge 
l’any 2020, un percentatge que 
augmentarà fins al 55 per cent 
l’any 2025.

Font: Agència de Residus de catalunya
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Música. La cultura catalana, de dol per la 
mort de l’artista Núria Feliu als 80 anys.

34
Art. Ferran García Sevilla dona 6 pintures al 
Museu Morera, creades amb Carles Hac Mor.

35

paeria

redAcció
❘ LLeiDa ❘ Els barris de la Bordeta i 
Jaume I van encetar ahir les se-
ues festes majors amb un ampli 
programa d’activitats durant tot 
el cap de setmana.

La Bordeta va obrir el pro-
grama d’actes amb una xocola-
tada popular i una cercavila pels 
carrers del barri. Ja a la nit, es 
van proclamar les pubilles i els 
hereus i la comunicadora Empar 
Rovira va llegir el pregó. Tot se-
guit, estava previst un ball amb 
el grup musical Zafiro al centre 
cívic. Avui la jornada arrancarà 
a les 11.00 hores amb una actu-
ació per als més petits del grup 
Gil&Ratataplam a la plaça del 

Lleida es vesteix de festa major
La Bordeta i Jaume I organitzen per a aquest cap de setmana una desena d’activitats per a tots els 
públics || Avui, música, esport, concursos i espectacles als dos barris

tradicions festes

empar rovira va pronunciar el pregó de la Bordeta després de la proclamació de pubilles i hereus. Josep Lluís gàzquez, pregoner a les festes de Jaume i.

aMaDO FOrrOLLa aMaDO FOrrOLLa

Mercat, a la qual seguirà una 
festa de l’escuma. A la tarda, 
està previst un concurs de pe-
tanca i se celebrarà una missa 
i ofrena floral a sant Jaume a 
l’església de Sant Agustí. A les 
21.00 hores s’iniciarà la proces-
só dels Fanalets de Sant Jaume.

Per la seua part, l’associació 
de veïns de Jaume I va arran-

car la seua festa major amb una 
sortida de gegants que es van 
dirigir a la Panera. 

Una vegada allà, el president 
de l’Associació de Moros i Cris-
tians, Josep Lluís Gàzquez, va 
pronunciar el pregó d’inici de 
festes. Per avui dissabte, s’han 
organitzat diverses activitats 
que començaran amb un con-
curs de bitlles. Més tard, els 
gegants del barri faran el seu 
tradicional ball davant del lo-
cal social. 

A la tarda, hi haurà una actu-
ació dels Pallassos Carrinclons i 
una festa de l’escuma. A la nit, 
revetlla de festa major amb l’ac-
tuació de The Golden Saxo.

ActivitAtS
per avui, els barris 
organitzen concursos, 
espectacles, festes de 
l’escuma i processons

El Fem Colla de la Pobla 
reuneix 220 persones

tradicions festes

redAcció
❘ La pOBLa De SeGUr ❘ La Pobla de 
Segur va recuperar dijous des-
prés de dos anys d’aturada la 
seua festa major amb la quarta 
edició del concurs Fem Colla, en 
el qual van participar un total 
de 220 persones d’entre 17 i 50 
anys repartides entre 14 penyes 
que van haver de superar di-
ferents proves. Seguint el pro-
grama de festes, el municipi va 
organitzar ahir el correpinxos, 
un espectacle de màgia i un ball. 

“Estem contents de recuperar la 
festa major i poder tornar a or-
ganitzar aquest concurs que, tal 
com vam veure dijous, la gent té 
moltes ganes de celebrar i de fer 
poble”, va assegurar el regidor 
de Festes, Eloi Trivió. Per avui 
està previst un concurs de pe-
tanca, la Pedalada Popular i el 
Travessa el Llac, així com una 
escape room. El programa de la 
festa major, que acaba demà, es 
pot consultar a www.lapobla-
desegur.cat. Les catorze penyes van participar en una macrogimcana dijous a la Pobla de Segur.

aJUNTaMeNT De La pOBLa De SeGUr

AgendA Per Avui

JAuMe i

XV Campionat de bitlles
z 10.00: a la pista de la panera.

XX Concurs de Dibuix
z 11.00: Concurs infantil i juvenil 
de dibuix.

Ball dels gegants
z 13.00: al local social.

Actuació dels pallassos
z 19.00: els pallassos Carrinclons 
actuen al local social.

LA BordetA

Gil&Ratataplam
z 11.00: Festa per als nens.

Missa i ofrena de flors
z 20.00: en honor de sant Jaume.

Processó dels fanalets
z 21.00: processó dels fanalets de 
Sant Jaume des de l’església de 
Sant agustí.

Ball de festa major
z 23.30: al centre cívic.
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Presentadors i un DJ locals, en un xou ahir a la plaça Major de Tàrrega per presentar la fira.

laia peDrós

Tàrrega presenta la Fira de 
Teatre als veïns amb una 
revetlla a la plaça Major
Unes 200 persones, en un xou amb regals

arts escèniques programació

laia PeDróS
❘ Tàrrega ❘ Tradicionalment, la 
presentació del programa de Fi-
raTàrrega als veïns de la capital 
de l’Urgell tenia lloc a mitjans 
d’agost a la plaça dels Comedi-
ants. El problema era que lla-
vors molta gent ja havia comprat 
entrades anticipades i a l’acte hi 
assistien pocs interessats. Per ai-
xò i a fi de teixir encara més les 
relacions entre la fira i la ciuta-

dania de Tàrrega, aquest any el 
certamen va organitzar ahir una 
revetlla popular en plena plaça 
Major de la ciutat per presentar 
l’oferta teatral de la pròxim edi-
ció, que es desenvoluparà del 8 
a l’11 de setembre.

L’acte, conduït per Marc 
Andreu i Carolina Tebé, va 
comptar amb entrevistes a 
Anna Giribet, directora artís-
tica, i Natàlia Lloreta, direc-
tora executiva de la Fira, que 
van desgranar el programa de 
FiraTàrrega els 2022, integrat 
per 62 propostes artístiques. 
La revetlla va convocar unes 
200 persones i les primeres 100 
es van emportar com a obsequi 
una bossa inesperada, jugant 
amb el lema d’aquesta edició, 

L’inesperat. Jaume Ramon –im-
pulsor d’aquesta iniciativa– va 
explicar que “fa dos anys que 
no tenim una fira com la que 
estàvem acostumats i la gent té 
moltes ganes de tornar a omplir 
els carrers d’espectacles, per la 
qual cosa vam pensar que la 

millor manera de presentar la 
FiraTàrrega 2022 era organit-
zar un gran esdeveniment a la 
plaça Major”. 

Ramon va destacar que “l’ob-
jectiu era fer una presentació en 
format xou, més amè i divertit, 
trencant motllos i en clau tar-

garina: amb els presentadors 
i un DJ locals i un guió escrit 
pensant en la gent de Tàrrega”. 
Coincidint amb aquest xou, 
FiraTàrrega va posar ahir a la 
venda les entrades anticipades 
per als espectacles de l’edició 
del setembre.

regalS De firaTàrrega
les cent primeres persones 
arribades a la plaça van 
rebre una bossa amb       
regals de FiraTàrrega

inventari 
documental de 
guillem Viladot

arxiu

❘ agraMunT ❘ El servei d’Ar-
xius de la diputació de Llei-
da ha finalitzat l’inventari 
de la documentació rebuda 
o generada per Guillem Vi-
ladot (1922-1999) al llarg de 
la seua trajectòria artística 
i professional. Entre altres 
materials, l’inventari recull 
documentació personal (fo-
tos i correspondència) i so-
bre la seua activitat artística 
i literària; originals i còpies 
de les seues col·laboracions 
en revistes i diaris; i imatges 
de Lo Pardal d’Agramunt. El 
fons pot consultar-se a lopar-
dal.com.

gastronomia           
al Festival                
dels pirineus

música

❘ esTerri D’àneu ❘ El Festival de 
Música Antiga dels Pirineus 
estrena aquest cap de setma-
na els denominats Concerts 
amb Gust, cites musicals 
acompanyades d’una de-
gustació de productes km 0. 
Així, l’Ensemble Brudieu in-
terpretarà un Rèquiem avui 
a l’església parroquial d’Es-
terri d’Àneu (12.30 h) –amb 
productes d’Embotits Es-
terri-Carns Teixidó i Celler 
Batlliu– i demà a la mateixa 
hora a Covet, a Isona, amb 
Formatges del Pallars i Celler 
Solana Roivert.

Presentació ahir al Museu Morera de les sis pintures donades per l’artista ferran garcía Sevilla.

Museu D’arT jauMe Morera

J.b.
❘ lleiDa ❘ Ferran García Sevilla 
(Palma, 1949), un artista ma-
llorquí que viu i treballa a Bar-
celona des del 1969, figura clau 
en la història de l’art contem-
porani a Catalunya, va presen-
tar ahir al Museu d’Art Jaume 
Morera un autèntic regal per 
a Lleida: sis pintures de gran 
format del 1979, que va crear a 
dos mans amb l’escriptor i poeta 
visual lleidatà Carles Hac Mor 
(1940-2016). 

“Ens coneixíem de l’Institut 
Alemany de Barcelona i sempre 
vam mantenir una estreta rela-
ció. Jo venia del camp de la filo-
sofia, teníem llargues converses. 
De fet, ell vivia molt a prop del 
meu estudi i vam acabar col·la-
borant en aquestes pintures”, 
va explicar ahir l’artista. 

El director del museu, Jesús 
Navarro, va comentar que “de 
la quinzena d’obres conjuntes 
que encara guardava a l’estudi, 
vam seleccionar aquestes sis, 
les més ben conservades, que 
hem restaurat i emmarcat per a 
l’ocasió”. Així, aquesta col·lec-
ció de sis pintures a dos mans de 
García Sevilla i Hac Mor s’ex-
hibiran fins a l’11 de setembre, 
just al costat de les imatges de 
la fotògrafa de Tàrrega Palmira 
Puig, que van entrar al Morera 
la setmana passada donades per 
la Diputació. 

A aquesta nova donació es va 

el Museu Morera rep sis 
pintures de Ferran garcía sevilla
Obra de l’artista mallorquí el 1979, juntament amb el lleidatà Carles Hac Mor

art donació

referir l’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, que va agrair “la 
generositat i el compromís amb 
la ciutat de l’artista mallorquí, 
en aquest compàs d’espera del 
museu per a la seu definitiva 
després de més de cent anys de 
peregrinació i que esperem es-
trenar aviat”. Navarro va afegir 
que “aquestes obres també són 
uns dels pocs testimonis conser-
vats de la creativitat artística de 
Carles Hac Mor”.

n L’obra de Ferran García 
Sevilla no deixa ningú indi-
ferent. I menys el relat sem-
pre reflexiu i provocatiu que 
incorpora a la seua tasca ar-
tística. En aquest sentit, va 
assegurar ahir assenyalant 
les sis pintures que va donar 
al museu lleidatà que “si això 
no us agrada, millor! Voldria 

dir que encara passen coses 
en el món de l’art”. De tota 
manera, va explicar que els 
últims anys es troba en una 
“fase” de donar les seues 
obres, com està fent en l’ac-
tualitat al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. I és que 
“això ja és passat, són dino-
saures”, va afegir.

“Si això no us agrada, millor!”
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