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La catedra de 
malherbologia 

Sr. Director: 
M 'ex plicnven que el govern 

de In UdL va aprovar l'estat 
d'emergencia climalica i al 
matcix tcmps una catedra de 
malberbologia ambla mullina· 
cional.de U01vors de tmngenics 
i pesticides Corleva Agriscien· 
ces, sorgida de les químiques 
més graos deis Estats Units 
Dow i DuPonl. Busquin i tro· 
baran cls seus historials de 
conlaminació, desastres rmtu· 
rals, atemptats contra la salut 
pública i atacs a drets labora ls. 

Com s'entén posar-se al ser
vei d'aquesles cmpreses i afir· 
mar que la univcrsitat estll en 
contra del can vi climlllic i a fa
vor deis objcctius de desenvo· 
lupament sostenible de I'ONU? 
No ho !roben contradictori? Jo 
sí. Perquc el compi'Omís per 
un món més just i sostenible 
passn per (ets i no només per 
declaracions. Passa per fer re· 
cerc::r en benefici de la societat 
i la preservació del medi i no 
pel benefici d'uns pocs a cos
ta d'uns altrcs, cls que estan 
obligatsa conrcar el que volem 
nosaltres, els que no poden pa· 
gar les Uavors cada a ny, els que 
pateixen la contnminació deis 
seus camps, les seves aigües, 
els que no poden competir en 
igualtat de condicions al mer
cal internacional. La universi· 
tal pública, no hauria d'inves
tigar pel bé de tots i no pels 

COL· LABORACIÓ 

LA CARTA DEL DIA 

Exposició 
SR. DIRECTOR: 

He decidit fer aquest escrit al director per 
dcnuncinr un Iet que, per desgrilci~. és una 
rcalitat. Em vaig assabcntarquehi havia una 
exposició a la biblioteca pública de Lleidn 
t itulada Dones de cii!trcia, vaig creure que 
podría ser molt intcressant i hi vaig anar. 

Aquesta expositió consisteixen 12 plafons 
en els quals es potllegir la vida i veure la foto 
de dotze cienti!iques catalanes. 

la meva indignació va comcn<¡ar quan, a 
!'acabar, em pensava que continuava en un 
nitre lloc perque manca ven les cientlfiques 
de Llcida. Ho vaig preguntar i em van dir 
que només hi havia els dotze plafons. 

No puc entendre que portant aquesta ex
posició 11 Lleida no hagin tingut en compte 
les següents científiques: 

-Martina Castells Ballespí (1852-1884). 
Nascuda a Lleida i primera doctora en me· 
dicina a Catalunya i a I'Estat espanyol. 

- Zoe Rosinach Pedro! (1894-1973). Nas
cuda a Lleida i primera cata la na doctora en 
farmacia. 

-Maria Rúbies Garrofé (J 932-1993) Nas
cuda a Canrarasa (Licida). Malemiltica i 
considerado pionera de l'ensenyament de 
lo matematica moderna. 

Toles molt reconegudes i cap de les tres es 
trobnven en aquesta exposició. 

No cntcnc que sempre passi el mateix i 
que no se'ns tingui en compte ni pera una 
exposició 

Tola aquesta informa ció i més es pot t.ro· 
bar en molts llocs i, coma mí ni m, si aquesta 
exposició es porta a una ciutat de Catalunya, 
abans s'haurien d'assabentar si allí hi ha ci
entífiques. Ell món local és molt importan! 
i també s'ha de difondre. 

Considero que és una qllestió de voluntat 
política, i no cm diguin les Frases de sem· 
pre: "~s una qüestió d'economia", "no hi ha 
diners per fer més plafons", etc. 

He fet arribar la me va indignnció a l'aclmi
nistració que ha organitzat aquesta cxposició 
per ve u re si es dignen a donar una respos
t~ de.~er que s'han oblidat de les nostres 
Clentrfiques. 

M. MERCt JORNET. UNA U.EIOATANA INDIGNADA 

que precisament ra anys que 
Can malbé el nostre planeta i 
perjudiquen cls més Febles? 

El director de la catedra, el 
senyor Recasens,lloava en un 
nrticle en aquest diari aquesta 
col·laboració. Mai s'és indcpen
dent si el paga qui et paga, i 
In manca de diner públic per 

investigar no hauria de justi
ficar treballnr· pera aquestes 
multinacionals pcrque llavors 
s'esta contribuint a rentar-los 
la cara. 

presa de fabricació d'arma
ment :r Espanya, a La Cnixa, 
lo de les preCerents, In que va 
emportar-se la seu de Catalu· 
nya, la que inverteix en armes, 
o al Santander, amb dirigcnts 
que vnn ser acusnts d'cvasió 
fisca l, que ven hnbitatges a 
fons voltor, etc. Siguin cohe· 

La UdL també renta la carn 
d'allres emprcses cxemplcs de 
"bones practiques" amb ciltc
dres. A lndra, pr incipal cm-
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Deixem de marejar la perdiu? 
JOSEP CASTELLS 
PRESIOENT O'ERC ALT PIRINEU 1 ARAN 

AIX( EXPRESSO l'estupefac
ció perla notícia que la Ge
nernlitat estudia un túnel per 
Vilanova de Mcia per acccdir 
als Pallars. Ho Faig des de l'ad
miració i estima pcr l'alcnldc, 
cls vcl:ns de Vilnnovn i la sevo 
magnífica Cira. 

Primer de lot cal dirqueels 
pirinencs aspirem afer túnels 
en tanls porls com calgui i sigui 
possible, i també sostenible, 
seguint el model alpí. Un som· 
ni en el m are estatal i contcxt 
econllmic actual. 

Jo no linc cap grup assessor 
d'infracstructurcs, pcrll coma 
pirinenc, exalcalde, militan! i 
ara presiden! regional d'ERC 
a l'alt Pirineu i Arnn, vull dir 
olt i dar queja n' hi ha prou de 
fer-nos passar omb raons. 

Estic segur que el túnel per 
Vilnnovn o espccinlmcnt el 
projecte original de la carre
tera del Doll podrien ser op-

cions d'accés als Pallars, perll 
la millora integral de Comiols 
és una reivindicnci6 histori· 
ca, ho tenien tot apunto aixo 
ens deien, perll al pressupost 
del 2020 tampoc bi és. 1 ara 
scmbla que el departamcnt que 
se n'ocupa s'excusa dient q~1e 
encara no sap per orl passar! 

Al Pallars fa vint nnys que 
veicm consellcrs convcrgents o 
socia listes que presentaven la 
solució de Comiols: Pcrc Ma
cias, Felip Puig, Quim Nadal ... 

Els presidents Montilla i 
Mas var1 recolli r l'acord deis 
alcaldes por a aquesta infra
estructura. 1 aquest darrer, 
en una estada a Portainé, de
ia que pass a des les retn lindes 
seria la primera obra impor· 
lant al Pirineu. Li ha passat 
al davant el també necessari 
arranjamcnt de la C-14 amb 
túnel als 3 ponts. Així, la Seu 
d'Urgell aconsegueix un bon 

accés que vertebra la comarca 
i ques'afcgeix al que pcl Cadí 
comparteix amb els ceretans. 

Que el secretad d'in!racs· 
truct u res fos 1 'a !t-u r·gellcnc 
Ricard Font hi devia ten ir poc 
a veure, com qua n es van ar
reglar trarns de l'eix pirinenc 
i !'inefable Josep Borrcll era 
ministre. 

Arribats aquí, en reunió 
d'Esqucrra nmb alcaldcsscs i 
a lcaldes com els de ln Pobla, 
l sona o Tremp i al tres com
panys de partit e ns va sem
bl::rr clarivident que In dorrera 
opció és que a la conscl lcria 
del rnm hi hagi una persona 
d'Esquerra pirinenca, que ga
rantcixi amb Jiu m pallnresn i 
una mirada ampla de país les 
bases d'ur1 veritable equilibri 
territorial, a veurc si així, a la 
tercera sigla (CiV, PSC, ERC), 
va la ven~uda. 

Resoldre l'accés nls Pallnrs 
és prioritari. També cal mini
mitzar les perilldiques eslla
vissades i caigudes de roques 
a les nostrcs corrctercs. Potscr 
cal més manteniment i implan
tar un sistema de seguiment 

deis movímenls del terreny, 
almenys, en les zones més 
inestables. 

Aixo afecta I'N-260 (ho hem 
vist n Pont de Bar, al Cantó o 
entre Pobla i Sort), on l'Estnt 
haurn d'impulsar un pla de xoc 
que dugui aquesta vía als es· 
tilndards del segle XX!. Pero 
en la majoria de casos són car· 
reteres de la Generalilat (Ri
nlp, Talarn o Terradets). 

Un nitre front de treb::r ll 
són les vies d'accés als nuclis 
de població, bilsicament en 
mans deis sctanta-sct muni
cipis de l'Ait Pirincu i Aran. 
Aquesta és una situació insos· 
tenible per a ls petits ajunta· 
ments pirincncs que no tencn 
els mitjans personals, Lecnics 
i/o econom ics per fcr-hi f ron t. 

Només a l Pa llars Jussil hi 
ha uns 140 nuclis de població 
i hem de lluitar perqu~ els seus 
nccessos, majorililriamcnt mu· 
nicipals, cstiguin en condici
ons, i aixll passa perla reversió 
a cns superiors que les puguin 
gestionar. Pcr oqucst motiu, 
es va impulsar la declnrnció 
de Sant Esteve de la Sarga el 

rents si poden o alrnenys dei
xin d'enganyar-nos. 

TERE REIG 

Les balances 
fiscals de Sánchez 

Sr. Director: 
Em sorp~n que Sánche;¡; ce

deix i a les pressions de Torra i 
torni amb la publicnció de les 
balances íiscals. Cap govcrn 
d 'Europa no publica balances 
fiscals, ni tan sois cls federals 
com Alemanya. Els moLius 
són clars: són mol! subjecti
ves -varíen rnilers de milions 
segons qui i com les calculi- i 
només generen discordia en
tre territoris d'un país, i aixll 
qualsevol govem responsable 
d'un país intenta evitar-ho. Per 
que Sánche:.: no publica anual
mentles balance~ comercials, 
tololmcnl objcctives? O els re· 
sultats de les fona mento ls tau
les inpu1-ou1put, que mostren 
com les ernpresescatalanes- i 
en conseqücncio !'economía 
de Cata lunya- s'embul xaquen 
54.000 rnil ions d'euros a l'any 
en bcncficis proccdcnts de les 
compres de la resta d'espa
nyols que segons alguns "els 
roben"? No entenc que un go
vern oculti els efectos positius 
d'estar unil i només publiqui 
el que genera en(rontament 
entre r·egions i el ressentimcnt 
que busca Torra. 

ANTONIO SANZ 
llEIOA 

juny del2018, liderada pel seu 
alcalde, Jordi Navarra, i arnb 
participaci6 de diputats i re· 
presentants de les Corees poli· 
tiques (ERC, JxCat, PSC, Cs, 
PP i Comuns). Aquesta i altrcs 
iniciativcs han csperonat la Di· 
putació del presiden! Talarn a 
trebollar el pln zonal sota la 
direcció del diputat d'ERC, el 
poblata M are Baró. 

Aquest pln és el pas neces
sari per traspnssar vies muni· 
cipals basant-sc en la llci de 
carreteros. Mentre la Dipu
tnció bi treballa, inslnrcm el 
Parlnment a mntisar/revisnr el 
reglament que ho regula amb 
la fina litat que sigui aplicable 
en In llctra i l'espcrit nmb que 
fou concebuda. 

lnfraestructures viilries en 
condicions, sí, pero sen se obli
dnr el camp de les TIC, ntlls 
que no ens podem permetre 
una Iractur·a digital de les di
mcnsions de la de l'ilmbit viari. 

Al crit de "lo riu és vida", 
a I'Ebre tothorn va acudi r· a 
defensor els seus drets i, entre 
al tres aven~os, s'autogovemen 
veguerialrnenl. Els pirinencs 
ens hi haurem de posar de de
bll porque ens hi va el futur 
deis pobles i la gent de les nos
tres va lis. 

rcolomina
Resaltado



1 12 COMARQUES 

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

El Govern planteja una residencia 
d'estudiants i un campus a Alguaire 
Una nova planificació urbanística inclou aquests nous usos peral recinte aeroportuari 
11 Ja acull formació de pilots i la preveu també pera mecanics 
R. R. 
1 LLEIDA 1 La Generalital planteja 
que l'aeroport d'Aiguaire pugui 
acollir un campus pcr a cstudis 
universilaris i de PP vinculats 
al sector aeronautic, així com 
uno residencio pera estudiants 
d'escoles de vol i mecanica amb 
una capacilal maxima de qua
rn.ntn places. Aquests nous usos 
cslan inclosos en una proposto 
per modificar 1<~ plnniCicació 
urbanística del recínte aeropor
tuari. La finalital és adoptar-lo 
a la seua nova orientació cap a 
activitals industrials i de ser
veis aeronautics. 

LESCLAUS 

Formadó de pilots 
1 Les academies BAA Trainlng, 
el CESDA de la Unlversltat Ro
vira 1 Vlrgili i la Barcelona Flight 
School de l'aeroclub de Sa
badell operen a Algualre, on 
també les companyies aéries 
Vuellng 1 Volotea fan vols de 
pr~ctiques per formar els seus 
pllots. 

Formadó de mecanlcs 
1 Un convenl entre !'empresa 
Servltec i !'Escota de Forma
ció Aerom'lutica de Vi la nova i 
la Geltrú obrlrh la porta a for· 
mar mec.'lnics aeron.'lutlcs a 
Algualre. 

La tram ita ció ha comcm;at 
aquest mateix mes, en unmo
ment en que e.ls vols de forma
ció de pilots jn constitucixen 
la majoria de les operacions, 
amb tres academies que utilit
zen la pi.sta d'atcrralgc llcidata
na i practiques de companyies 
ahies com Vueling i Volotea 
(vegeu les claus). 

Desmantellament d 'un Boelng 747 a l'aeroport d'Algualre. 

L'ilrca on es planteja un 
campus i una residencia d'es
tudiants forma pul d'un "sub
sistema d'octivitats cconomi
qucs" que podril allotjar tam
bé escales de vol i de mecilnica 
d'aeronaus, així com negocis 
relacionots omb "logística, co
mer¡y electronic i altres serveis 
complementa risa l'activitat ae
roporluiíria". Tombé hi plan
teja una reserva de sol pera la 
construcció de futurs hangars 

de (i.ns a 4.000 meLres quadrats 
i pnnells sola rs a In coberta. Es 
planteja que s'edifiquin en {un
ció de lo demando d'empreses i 
el Govern cotal11 preveu els pri
mers pera aquest mateix any. 
També apunta a una amplia
ció substancial de la superficie 
habilitado per a la plataforma 
pera aeronaus, Lma cosa que 
la Generalitot java p lnntejor 
l'any passat. 

Pel que fa a vols comercials, 
Alguoire acull ara els avions 
setmanols a Palma i els vols 
d'hivern del turoperador suec 
Quality Travel. 

MEDI AMBIENT DEJECClONS RAMADERES 

Crida a invertir 
en tractaments 
pera la gestió 
depurins 
Arran de J'ampliació de 
les zones vulnerables 
REDACCIÓ 1 X. R. 

Augmentar el sol pera hangars 
fins a 90.000 metres quadrats 
• La proposta de la Genera
lila! per adaplat·l'aeroporl 
d'Aiguoire pcr a usos indus
trials reserva uns 90.000 
melres quadrats pera nous 
bongors i pera In xorxa de 
vinls per comunicar-los nmb 
la resta de les i nstaJ.Iacions. 
Aixo suposa un sensible 
increment de la superfície 
disponible pera aquestes 
eonslruccions. Després de 

laconslrucció del que ocupa 
el Reia 1 Aeri Club, aeroporls 
prevcu habilitar-ne més a 
partir d'aquest mateix any, 
en !unció de la demanda 
d'emprcses. 

Lo futura p lanificació 
preveu dos tipologies: uns 
de menys de dos mi l metres 
quadrals i a l tres de quatrc 
mil, tots equipats omb pa· 
nells solars a la teu lada. 
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Tallsa la C-13 al Soblra 
fins al di a 20 
1 RIALP 1 Els talls intennitents 
a la C-13 entre Rialp i Lla
vorsi, de 45 mi nuts codo 
hora, s'allargaron fins al20 
de mar~. Estava previst que 
s'acabessin avu i i eren en 
motiu deis trcballs pcr csta
bilitzar eltalús i evilar des
preniments arran de l'allau 
del descmbrc pnssat. Lo Ge
nera lita! inverteix 1,66 mili
oos en les obres. Aixf mnteix, 
el tal! de la C-1412b a lsona 
també s'allargarñ [ins ol27 
d'nquest mes. 

Més places de parquing 
pública Rosselló 
1 ROSSELLó 1 L'ajuntament de 
Rossclló ba habilita! un nou 
parquing pera 14 cotxes, ubi
eat al carrer del Sol. Aquest 
és el qunrt espai d'estodona
ment alnucli urba. 

Nova recollida de 
burilles a la Seu 
1 LA SEU 1 La Seu aeollira di
mecres la scgona jornada de 
recollida de buril les, orga
nilzada pet·l'ajuntament, la 
Mancomunitat d'Escombra
rics de I'Urgellcl, Ets de La 
Seu Si ... i Per Una Catalunya 
Neta. En la primera jornada 
una quinzcna de voluntaris 
van recollir 7.500 buril les. 

Bossost aprova el 
pressupost del2020 
1 uossOsr 1 El ple de Bossost va 
nprova r oh ir el pressupost 
per aquest 2020, que ascen
deix a 1,05 milions d'euros. 
Els comptes contemplen 
la millora i ampliació del 
cemenliri. 

JlLEIDA/ BARCELONA( El congrés del 
sector porcf Porciforum va tan
car oh ir les portes amb una cri
da a "dirigirinversions per op
timilzar la gestió deis purins". 
Aixo implica tractaments de les 
dejeccions .. u;. on escasscgin cls 
terrenys de culliu on aplicar-los 
coma adob, ja siguin al nivel! 
individual pera cada cxplotació 

Concentracl6 amb presencia lleldatana al Pare de la Clutadella, que acull el Parlament, contra projectes d'lnclneracló de resldus. 

o bé col-lectius. 
Els can visen el model deges

tió deis purinscs van tractor en 
una con fercncia a co rrec de l'en
ginyera agronoma Rosa Gnllart, 
que va recordar el procediment 
d 'infracció obert perla Unió 
Europea per contnminació d'ai
gíles subterranies per nitrals. 

Aquesta ponencia va tenir !loe 
l'endemil que, dimecres pas
sat, la Generalitat les pítblica 
la revisió de zones vulnerables 
a oqucst t ipus de contominació, 
que inclou se! nous municipis 
de Lleida i eleva In xifro a 131. 
Aixo res pon n rcqueriruents de 
la U'E per evitar sa ncions. 

D'altra banda, el Parlamcnt 

va oprovar una moció de la. 
CUP per instar la Genera lito! 
a establir una moratol"ia urgen! 
a nous projcctes d'incineració 
de residus urbnns i industrials. 
A més, demana suspendre qual
sevoltramilació en curs fins que 
no s'aprovi la Uci de prcvenció 
de residus catalana i que quan 
s'aprovi aquesla normativa es 

redacti un plo de tancamcnl de 
les incineradores. 

0ut"ant el debat, hi va haver 
una concentració al Pare de la 
Ciulndella de Barcelona contra 
projecles d'incineració. Mem
bres de la plataforma Aturem 
In Jncincradora van assistir a 
1:~ mobilització. El porlaveu 
d'lpcena, Joan Vázquez, va 

explicar que presentaran una 
queixa al conseller d' lnterior, 
Miquel Buch, per impedir que 
els mani[estants orribessin al 
Parlamcnt. 

L'ent itat s'oposa al projecte 
de Nova Tracjusa, a Juneda, que 
pla nteja obten ir gas d'escom
braries coma combustible per 
assecar put·ins. 
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