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ECONOMIA CIRCULAR 

Impulsen l'ús d'energia solar en el 
reddatge d'asfalt de carreteres 
La Generalitat subvenciona aquest projecte, del grup neidata Arnó 11 Per substituir 
part del combustible fossil que fa servir ara per escalfar barreges bituminoses 

REDACCIÓ 
lllEIDA 1 Una constructora lleidn
tana impulsa un projecte d'in
vestigació q ue planteja un ús 
Cins ara inedit pera l'energin 
solar: escalfar barreges bitu
minoses que es fa u servir per 
pavimentarcarreteres i camins. 
El grup Arnó espera substituir 
nixí part del combustible fossi l 
que ara consumeix amb aquest 
objectiu. La Cinalitat és incor
porar aquesta tecnología en e l 
procés de "reciclar" m:~teria 1 
de construcció amb 11 rids obtin
guts a l fresar i demolir l'asfa lt 
de cal~ades desgastades. Així 
ho va explicar ah ir !'Agencia de 
Residus de Catalunya (ARC), 
que ha a torgat a la firma una 
subvenció de 40.000 euros en 
el marc d'njuts per ni desenvolu
l)ament de l'economia circula,·. 

"Aquest nou sistema haura 
de fe r possible substituir pnrt 
de l 'energ ia procedcnt de In 
crema de combustibles fossils 
en la fabricació de barreges bi
tuminoses", va detallar I'ARC, 
en un document que assenyala 
que n ixo su posa "importnnts 
avantatgcs economics i ambien· 
tals" respecte als procediments 
nctuals. Fonts proximes ni pro
jecte van indicar que l'empreso 
espera rebre la notificació for
mal de la concessió d'ajuts per 
posar en marxn aqucst projecte. 
Coincideix amb un nou boom 
de l'energia solar a Lleida nmb 

POlfTICA PARTITS 

DA DES 

6 
INICIATIVES A LLEIDA 

Un total de 94 projectes rebran 
subvencíons de I'ARC en el con
junt de Catalunya. 

222.836 
EUROS 

~s l'import deis ajuts atorgats 
pera projectes els pressupos
tos deis quals sumen 453.166 €. 

nombrosos projectes e11 marxa; 
i amb u n creixeot ús d 'i't. rids re
ciclats en obres públiqucs. 

Aquesta iniciativa consta en 
un ll istat de projectes benefi
ciaris d'ajuts que !'Agencia de 
Residus va publicar ah ir. Al do
cument figuren un tola 1 de sis 
cmprcses i eotitats de Lleida que 
es bencfici<~mn d'aqucstessub
vencions, amb aportacions que 
sumen 222.836 euros. Aquesta 
xifrn és a prop de In meitat deis 
pressupostos d'aquestes propos
tes, ques'estimeneu un total de 
453.160 euros a Lleidn, T/i rrega 
i les Borges Blanques (vegeules 
claus). 

lmatge d 'arxiu d'una mAquina qu10 retira 1 r~tclclo asfalt. 

AL TRES PROJECTES 

Ueida. La Fundacló Privada lle rsis rebrfl una subvenció per fer 
més efectlus e ls processos de lamlnat de fusta per redulr els 
residus. Asysum Ueida rebr~ una altra ajuda per Incorporar pro· 
cedlments avan~ats de reparacló decatalltzadors 1 altres peces 
d'automocló per poder reutllltzar-les. 

Tilrrega. El grup Ros Roca rebr~ també una aportació de I'ARC 
pera la "definició de nous models de n09ocl" que indoguin la 
reutilltzació de materlals. L'empresa d'insercló Cartaes, perla 
seua part, en tindra una altra per avan~ar en la recupera ció i 
reutllltzacló d'objectes de del)(llllerles. 

les Borges.Piastlcs Syc Incorporara nous procediments per fa
b ricar peces de plastlc injectat pera automoció. 
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Ustec critica que tanqul 
!'escota Angel Guimera 
1 BAlAGUER 1 El sindicat d'educa
ció Ustec ha critica! e l tanca
ment del col-legi Angel Gui
mcrñ de Bnlngucr nnunciat 
fa un parell de setmanes per 
la conselleria i l'njuntament. 
Al·leguen que el tancament 
d'un centre m a i no suposa
r·a acabar ambla scgregaci6 
escola r. Ah ir I'Ampn es vu 
reunir per buscar mesures 
que permetin revertir e l 
tnncamenl. 

Nous senyals peral 
Geoparc Orígens 
1 TREMP 1 La dirccció general 
de Turisme ha senyalitzat les 
diferents entrad es al geopnrc 
en vies de la seua competen
cia. En total s'han col·locat s.is 
senyals a Cama ras~, Ager, 
port de Comiols, Col! de Nar
gó i Tremp. Els senyals incor
poren la icona de la Xarxn 
Mundial de Geoparcs. 

Alpicat rebutja una 
consulta perCal Negre 
1 ALPICI\lj L'ajnntament d'Al
picat ha rebutjat una consul
ta popular sobre el dcstí de 
l'edifici Cal Negre, tal com va 
demanar l'oposició. Al·lega 
que és una actuació prevista 
en els p ressupostos aprovnts 
pel consistori i per tant no 
pot ser objecte de consulta. 

Organitzen cursos 
de ca tala a Fraga 
1 FRAGA 1 Cultura ha convoca! 
les proves pera l'obtenció 
deis certificats B2 i Cl de 
cota la a Frnga, q ue tindran 
!loe durant el proxim mes de 
maig. 

Ordeig presenta 
340 avals per 
seguir al davant 
del PSC a Lleida 

Una avaria provoca retards 
a la línia de la costa de 
fins a quaranta minuts 

Únic ca.ndidat pera 
la primera secretaria 
REDACCIÓ 
jllEIDAI L'actua 1 primer secre
tari del PSC a les comarques 
de Lleida i e l Pirineu, Osear 
Ordeig, va presentar ah ir 337 
a vals pera la reelecció en e l 
ciurec. Són més del doble que 
cls neccssaris i su posa més del 
40% de la militancia, segons 
van apuntar· fonts socialistes. 
Ordeig és l'únic candidat que 
s'ha presentat per ocupar la 
primera secretaria i hauril de 
ser ratifica! en el congrés de 
la fedcració que se celebrara 
a Lleida ciutat el p roxim 7 de 
ma~. 

Ordeig va asscgurnr que " la 
defensa del nostre territori, 
d'aquesta Catalunya buidada 

Ordeig (tercer perla dreta) entregant ahlr els •vals. 

que ha estat excessivament cas
tigada pels governs de Conver
gencia i e ls seus successors, aixf 
com el sector agroalimentari, 
són les principals qücstions que 
marcaran el proxim congrés 
i l'acció politica deis propers 
nnys". Així mateix, va agrnir 
la confian~a deis militants, que 
" m'ince11Liven, encara més s i és 

possible, a continuar trebo !la nt 
per fe r de l PSC la primera for
~a polftica a les comarques de 
Lleida i del Pirineu". 

Durnnt el congrés tumbé 
s'hnuran d'establi r les línies 
d'acció de la formació, e l full 
de ruta del PSC n Lleida i re
novar el consell de fedemció 
de la formaci6. 

E. FARNELL 
1 LLEIDAI Una avaria en un tren 
de la línia de la costa (R-14) de 
Lleido a la capital catnlnna va 
provocar ah ir retards de íins a 
quaranta minuts en un deis com
bois que tenia previstos la son i
da des de I'Espluga de Francolí a 
les 13.57 hores amb destinació 
a I' Estació de Fran~a. Tecnics 
de Renfo van poder arreglar In 
incid~ncia en uns 30 minuts. No 
obstnnt, es vn acumular un re
lord de fi ns a 40 minuts. 

Val a recordar que la circu
laci6 de trens en aqucsl'a l!nia 
segue ix interrompud a entre 
Llcida i l'Esplugn de Francolf, 
coma mlnim fins a l lS de maig, 
tal com java informar Renfe. La 
infraestructura té greus desper
fectos arran del forl temporal 
de la nit del 22 d'octubre i Adif 

esta portant a terme reparnci
ons en més de setanta punts del 
trajecle, en els quals la valora
ció deis danys s'estima en uns 
trentn milions d'euros. Mentre 
du rin els treballs, Renfe ofereix 
als usuaris un servci alternnt iu 

TRAJECTE EN BUS 
Entre Lleida i I'Espluga 
s'ofereix un servei de bus 
alternatiu coma mínim 
fins al15 de maig 

nmb autobús en el tram afec
tat, que suposa un increment de 
cinqunnta minuts en In duradn 
de l t rajectc. Entre I'Esplugo i In 
capitnl catalana i vicevers:~ es 
fa amb tren. 
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TRANSIT EMERGENCIES 

El camló va quedar bolcat de forma lateral després de l'accldent ahlr prop d'un habltatge. 

Fuga de gasoil en un 
camió al Pla de la Font 
El vehicle va xocar amb unes arquetes de reg properes a w1a 
casa i va bolear 11 El conductor va resultar ferit a l'accident 

1 GIMENELLS 1 Un camioner va re· 
sultor ah ir ferit nmb diversos 
policontusions després de bol
ear amb el vehicle a Gimenells 
i el P la de la Font, en aquest 
llltim nudi. Els ser veis d'cmer
gencies van rebre l'avís a les 
11.50 bores que un ca mió ha· 
via xocat amb unes arquetes 
de reg proximes a una casa si
tuada a la carretera que va de 
Gimenolls a Sucs. Fins allloc es 
van trasllador tres dotacions de 
Bombers, aixf com els Mossos 

MOSSOS INVESTIGACIÓ 

Partida de 1.400 
quilos de la 
xarxa de la Seu 
i Barcelona 
Va introdu ir cocai'na 
des del Brasil el 2018 

d'Esquadra i unitats del Siste
ma d'Emergcncies Mediques 
(SEM). 

Per causes que es desconei
xen i s'invcstiguen, el conduc
tor va perdre el control del 
vehicle i va coJ.lidir amb les 
1uquetes, la qua! cosa el va fer 
bolear de forma lateral. Un eix 
del ca mió va acabar pican! con
tra el mur de la casa. L'impac
te també va afectar el diposit 
de combustible del camió, que 
es va fer una petita fuga que 

va ser controlada pcls serveis 
d'emergencies. Així matcix, 
el conductor va ser evacua! a 
I'Arnau de Vilanova. 

Ferít a Castell de Mur 
D'altra banda, un conductor 

va ha ver de ser evacunt ahir 
a prim~ra hora a !'hospital de 
Tremp al coJ.lidiramb el vehi
cle contra un arbre a la carre
tera LV-9U4 a Castcll de Mur. 
L'acddent· es va produir a les 
9.00 hores. 

COMARQUES 15 1 

RURALS FAUNA 

lmatge de les u copetes 1 a l ~uns tords conflscats. 

Sancions a furtius a la 
Noguera i les Garrigues 
llLEIDA 1 Els Agents Rurals van 
efectuar la selmana passada 
diferents servcis centro fur· 
tius, especialment en zones 
on s'efectua la ca~a del lord, 
actualment en períodcs de 
migració. D'aquesta forma, 
van enxampar infraga11ti un 
(urtiu a Algerri que utilitza
vaun reclam elcctr()nic. Seli 
va decomissar l'aparell, )'es
copeta de ca~ a i els 33 tords 
que bavia cac;al. Tarnbé van 
denunciar una a ltra perso
na a I'Aibi perla mateixa in-

fracció. L\ís d'aquests apa
rel ls esta prohibit perla llei 
de protecció deis animals ja 
que fnci lita la captura deis 
exernplars a l'enganyar-los. 

Cervia i el Vilosell 
D'altra banda, a les Garri

gues tnmbé van expedientar 
tres persones pcr no recollir 
els ca rt utxos del terra a les 
ilrees privades de ca~a de 
Ccrvia i el Vi lose!!. A Cata
lunyn van fcr 271 inspeccions 
i 33 van acabar en dcnúncia. 

Psicolegs per als menors ferits en accidents 
1 BARCElONA 1 Tots els menors ferits greus en accidcnt de t1'3nsit 
rebran atenció psicoll>gica immediata del Sistema d'Emer
g~ncics Mediques (SEM}, se~ons va anunciar ah ir el conseller 
d'lntcrior, Miquel Buch. Fms ara nquest scr,rei s'activava 
quan els nens tenien menys de dotze anys. 

Anglesola denuncia 
toes intencionats 
1 ANGLESOlA 1 L'ajuntament 
d'Anglesola va denunciar 
ahirque ha patit diversos 
focs provocats des de di
jous passat. Els Bombcrs 
van sufocar ah ir incendis 
en un pati, un contenidor 
i unes instnl ·lacions i di-

l'ous passat, en un palde la 
lum. Demanen coJ.labo

ració ciutadana per iden
tificar els autors d 'actes 
vandalics. Soses i Mont
gai també van denunciar 
diumenge dcstrosscs eo 
instaJ.lacions municipals, 
com va publicar SEGRE 
ahir. 

1 LA SEU 1 Els Mossos d'Esquadra, 
en coi.Jnboració amb Europol, 
han desarticulat una organitza
ció criminal de narcotrnficants 
que prcsumptament va intro
duir l'any 2018 un carregament 
de 1.413 quilos de cocalna ocult 
en 800 caixcs de folis impor
tats des del Brasil fin s a una 
nau de Sant Boi de Llobregat. 
L'opcratiu va acabar diru:uts de 
la setmana passada ambla dc
tenció de 14 persones i una de
sena d'escorcolls, un deis quuls 
en una casa de la Seu d'Urgell, 
com va informar aquest diari. 
Els altres registres van ten ir lloc 
a Barcelona, la Palma de Ccr
velló, Sant Boí, Castelldefels, 
San! Cugal del Valles, Cornem. 

l a droga eslava oculta en 800 calxes de folls lmportats des del Brasll l que van arribar a Sant Bol. 

Acusat de robar a la 
seua botiga d'Andorra 
1 ANDORRA LA V ELLA 1 la po] i
cia d 'Andort·a va detenir 
la setmana passada un jo
ve de dinou anys acusat 
de robar uns 10.000 euros 
de la bolign en In qua! trc
bnllava. L'arrestat va sos
treure presumptament en 
di verses ocasions diners 
de la cnixa registrado
ra. Els propietaris el van 
denunciar. 

de Llobregat, Valls, Snlou, Cas
tell de Mantornes (Tarragona) i 
Maó, i en total es van confiscar 4 
armes s.imulades i van desman
tellar dos cultius de marihuana 
amb 700 plantes, entre d'altres. 

Grocics a la coHaboració amb 
Europol, es va poder descobrir 
que una nitra organitznció, amb 
ajudadel grup arn desmantcllat, 
prepara va int roduir una nova 
e~ rrcga de coca'ina a través de 

Rotterdam de 200 kg. La xnrxn 
ha vi a creat un "complex entra
mal empresarial" per blanque
jar el diner procedent del t ri'lfic 
de drogues, basat en la compra 
de propietats. 
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ESPORTS 
2 7 ;:tbol. L'AEM acompanya Anna Oriach, que 

va ser operada ah ir al fracturar-se el peroné. 

28 :':qur alpr. Beret acolllr~ I'Europelllnfantll, 
que per primera vega da recala a Espanya. 

ww\~ segre com/esporls 1 
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FUTBOL INSTAL·LACIONS 

Futbol d'una altra época 
Tan sois sis clubs federats de Lleida continuen jugant en camps de terra 11 El Pobla deixara de 
fer-ho el gener del2021, quan estigui acabat el nou terreny de joc de gespa artificial 

XAVIER MADRONA 
llLEIDA 1 Avint jugar un partit de 
futbol en un camp de terra sera 
una cosa excepcional en el fut
bollleidata. Ja només queden 
sis cquips que encarajuguen en 
aquesta superfrcie (Bell·lloc, To
ni, Vilanova de !'Aguda, Sant 
Guim, Ribera d'Ondara i la 
Pobla), pero aviat scran només 
cinc. El proxim club que aban
donad\ aquestgrup de supervi
vcnts és el Pobla, que el gener 
del2021té previsl inaugurar el 
no u camp de gespa ar·tificial. La 
nova instaHació es tmslladara 
des del pare Alcalde Boixareu 
fins a darrerc de la restaurada 
estació de tren. 

El derbi pollorcs d'oquest 
diumenge Pobla-Tremp va ser 
l'últim que es va jugar al vell 
camp de terra, que es va inau
gurar l'any 1935, on l'exblau
grana Caries Puyo! va fer les 
primcres puntados de pcu a una 
pilota. "Oemannrem a la [edc
raciójugarla temporada vinent 
els partils de la primera volta 
a foro i cls de la sogona n casa 
quanja tinguem el nou camp", 
va explicar ah ir el presidenlclel 
Pobla, Ramon Vila. 

Si ol Pobla cstan iHusionats 
ambla futura instal·lació, a ls 
altrcs cinc clubs només queda 
cspai pcr a la rcsignnció. A Sant 
Guim, Ada m Moltó, que és a l
hora president i jugador, fa un 
exercici de reo lis me i assegura 
que " tonir gcspa o torra no és 
el principal problema pera ls 
clubs modestos. El més compli
ca\ 6s quadrar u ns pressupos
tos que, en el nostre cas, només 
amb fitxes, arbitratges i pagar a 
!'entrenador, ja ens suposa prop 
de 9.000 euros scnsc comptar 
despla~aments". 

lllan~a una curiosa queixn: 
"Gcrard Piqué mni ha l ingut 
un gesl amb el club del seu po
ble i a ixo que el seu pare té u.na 
empresa que col·loca gespn ar
tificial. Ha prcfcrit invertir en 
!'Andorra i el que ens va fer més 
mal és que quon va venir el filial 
nndorri\ ens van dir que ero molt 
injust pera e lis ha ver de jugar 
en terra..'' 

Robert Boadella, secretan del 
Bell-lloc, apunta en una línia 
similar que "nosaltres el que 
necessitem nmb més urg~ncia 
són uns nous vcstidors, jaque 
hem de canviar-nos al pnvelló 
que hi ha a prop del ca m p. Tc
nir el camp de terra suposa que 
els joves no vulguin jugar i els 
nosl res nens del lutbol base de 

Un grup de nens amb !'entrenador ah ir al camp d & te rr• de l Pobla durant l'& ntrenament. 

la CE Pln d' Urgc!J hagin d'nnar
se'n a entrenar i jugar a Golmés 
o el Poal". 

El Tremp nega un intent d'agressió a l'arbitre 
Antoni Padullés, presiden! 

del Tora i que fa deu anys que és 
al club, afirma sentir-se "desen
ganyat" quan se li pregunta per 
les possibi litnts de tonir gespa 
artificial al cnmp. "Celebrem 
aquesl any el centenari del dub 
i les instul·lacions dcixcn molt 
a desitjar. No veig voluntal a 
l'ajuntament." 

• El CF Tremp, mcntre estu
dia si presenta algun tipusde 
recurs, va negar ah ir que hi 
hagués un i nte nt d 'agressió 
a !'arbitre por pnrt deis scus 
jugadors, un membre de J'staff 
tecnic o nficionnts de l'equip, 
amb la qua! cosa contradiu 
el que va escriure a !'acta el 
coJ.Iegiat del Pobla-Tremp de 

diumenge, que va acabar runb 
empat 1-1. A més, el club pa
liares posa en dubte que !'ar
bitre pugui asscgurar que la 
invasió de camp, que ell va 
reflectir a !'acta, fos només 
d'n[icionats del Tremp. 

S'ba de recordar que el dcr
bi paliares va ser molt tens: i 
disputa!, pero el Tremp es va 

Q,ueixar de l'nrbitratge ni con
Siderar que els havien perjucli
c:at diverses decisions a lila ¡·g 
deis 90 minuts. 

L'cquip de la capital del Pa
lla rs Jussa es manté invicte al 
grup XJV de Tercera Catala
na des del mes de dcscmbre 
passat i diumenge va tornar 
a puntuar. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S202002111

