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Impuls a l’ecoturisme a l’Urgell com             
a actiu per frenar la despoblació

MUNICIPIS TURISME

La jornada es va dur a terme a Castellserà.

SEGRE TÀRREGA
❘ CASTELLSERÀ ❘ Un centenar de 
persones van assistir ahir a 
una jornada sobre l’ecoturisme 
a Castellserà, organitzada per 
l’Associació Leader de Ponent, 
l’ajuntament i el consell de l’Ur-
gell. L’alcalde, Marcel Pujol, va 
explicar que l’objectiu és “posar 
de relleu i donar a conèixer ex-
periències d’èxit per impulsar 
nous negocis com una oportuni-
tat econòmica de turisme rural”. 
Pujol es va mostrar preocupat 

per “la despoblació i l’envelli-
ment constant” que pateixen 
els pobles petits. 

Per al president del consell, 
Salvador Bonjoch, “l’enoturis-
me podria ser una nova opor-
tunitat de negoci per als joves 
que evitaria que anessin a viure 
a grans ciutats”. La jornada va 
comptar amb diferents experi-
ències d’èxit com la Boira Ex-
perience, l’observatori Els Sen-
tits de Vallbona de les Monges, 
la Cooperativa Gisfera o una 

xarrada del secretari tècnic de 
la Taula d’Ecoturisme de la Ge-
neralitat sobre les oportunitats i 
els reptes del sector en constant 
creixement. 

Així mateix, Castellserà 
i Preixana estan restaurant 
cabanes per convertir-les en 
observatori de fauna per in-
crementar el turisme ornitolò-
gic a les zones dels Secans de 
Bellmunt-Almenara i Secans 
de Belianes-Preixana, amb un 
patrimoni històric important.

SEGRE TÀRREGA

Presentació de les dades de l’Agència Catalana de Residus a Lleida.

ACN

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Pallars Sobirà és la se-
gona comarca catalana que més 
separa els residus municipals 
per a reciclatge amb un 46,47% 
després d’Osona (52,36%), en-
cara que el 2017 va disminuir 
lleugerament el percentatge 
respecte a l’any anterior, que 
va ser del 48,16%. El 2015 la 
comarca va encapçalar la reco-
llida selectiva a les comarques 
de Lleida amb un 44,85%. En el 
costat oposat, la Cerdanya no-
més separa un 22,3%. Així ho 
indiquen les dades de l’Agència 
Catalana de Residus referides al 
2017, entre les quals destaquen 
que hi ha quatre comarques de 
Lleida que superen la mitjana de 
Catalunya de recollida selectiva 
neta, que se situa en el 32%. Són 
el Sobirà, l’Alt Urgell, la Segarra 
i el Pla d’Urgell. 

El director de l’Agència, Jo-
sep Maria Tost, va defensar que 
incrementar la recollida selecti-
va de les escombraries orgàni-
ques és clau perquè “altrament 
és impossible assolir els objec-
tius de la UE”. El 2017 es van 
generar a Lleida 198.603 tones 
de residus municipals amb un 
increment d’un 2,19% respecte 
al 2016, la qual cosa equival a 
1,26 quilos per habitant i dia, 
per sota de la mitjana de Ca-
talunya, que és d’1,40 quilos 
per habitant i dia. De l’informe 
de l’ACR es desprèn que la Val 
d’Aran és la zona que va generar 
més residus, amb una ràtio de 
2,68 quilos per habitant i dia. 

En canvi, la comarca que va 
generar menys brossa va ser les 
Garrigues, amb 1,09 quilos per 
habitant i dia. Tost va destacar 
que els municipis amb influèn-
cia del turisme es ressenten en 
la gestió de les escombraries. 
Va recordar que és important la 
recollida selectiva de grans pro-

El Sobirà, segona comarca catalana 
que més recicla després d’Osona
Amb un percentatge del 46,47%, un punt menys respecte al 2016, amb un 48,16% 
|| A més, Pallars, Alt Urgell, Segarra i Pla d’Urgell superen la mitjana catalana

MEDI AMBIENT GESTIÓ DE RESIDUS

ductors, perquè “més del 50% 
dels envasos de vidre provenen 
d’hotels, bars i restaurants”, així 
com millorar la recollida a les 
capitals de comarca i en els mu-
nicipis de més de 50.000 habi-
tants, “on hi ha milers de tones 
de residus”.

La recollida selectiva a Cata-
lunya ha augmentat un 7% l’úl-
tim any. El 2017 es van recollir 
unes 100.000 tones més que el 
2016 (vegeu el desglossament).

Verdú, el    
municipi que          
més compleix i 
Balaguer, a la cua
n Verdú és el municipi 
de menys de 1.000 habi-
tants que més va reciclar 
el 2017 amb un 54,16% i 
Ribera d’Urgellet el que 
menys amb un 49,80%. 
Montferrer i Castellbò 
va ser el que més ho va 
fer en els municipis d’en-
tre 1.000 i 5.000 habitants 
amb un 49,99% i Castell-
serà, el que menys amb 
un 45,37%. Respecte als 
municipi semiurbans en-
tre els 5.000 i els 15.000 
habitants, la Seu d’Urgell 
va ser la que va aconse-
guir un percentatge més 
gran amb un 48,57% i 
Agramunt, el que menys 
amb un 31,20%. En els 
municipis de 15.000 a 
60.000 habitants, Tàrrega 
va aconseguir un reciclat-
ge del 28,89% i Balaguer, 
un 24,01%. La recollida 
selectiva neta de Lleida 
va arr ibar al 26,60%, 
amb una població de més 
de 130.000 habitants.

n El consell del Segrià està 
en ple procés d’implantació 
de canvis en la recollida se-
lectiva de residus. Els 37 mu-
nicipis de la comarca canvi-
aran el model de recollida, 
22 implantaran el porta a 
porta i quinze noves àrees 
amb contenidors amb illes 
de fraccions. 

Al Segrià ha de permetre 
incrementar l’índex de reco-

llida a la comarca. Lleida ini-
ciarà el 5 de novembre una 
prova pilot del porta a por-
ta domiciliària als barris de 
Ciutat Jardí i Vila Montcada. 
La ciutat té 137.327 habitants 
i el 2017 va tenir una recolli-
da selectiva neta del 26,60%. 
Els municipis que implanten 
aquest tipus de sistema obte-
nen índexs superiors al sei-
xanta per cent.

ESCOMBRARIES

Porta a porta al Segrià i prova 
pilot a Lleida ciutat

Lleuger repunt  
de la recollida 
selectiva
n Les escombraries or-
gàniques representen en 
pes gairebé un 40% dels 
residus municipals. El pa-
per representa un 11,7% 
dels residus municipals, i 
els envasos representen 
el 10,3% dels residus que 
es generen en una casa. 
Totes les fraccions que 
es recullen de forma se-
lectiva han crescut. La 
que més ha sigut el paper 
(12,30%);  el vidre (10%); 
envasos lleugers (4,695), i 
l’orgànica (2,02%). Del to-
tal de residus municipals 
el 2017 es va recollir el 
40%, és a dir, 1,54 mili-
ons de tones, un 7% més 
que el 2016.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

cfarre
Resaltado
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El Princesa d’Astúries més monàrquic
La gala número 38 dels guardons es va celebrar ahir marcada pel suport institucional als reis 
després de la reprovació del Parlament || Martin Scorsese, un dels discursos més esperats

CULTURA GUARDONS

AGÈNCIES
❘ OVIEDO ❘ La capital del Principat 
d’Astúries, Oviedo, va celebrar 
ahir la trenta-vuitena cerimò-
nia de lliurament dels Premis 
Princesa d’Astúries, la cinque-
na de Felip VI com a rei. Una 
gala en la qual els poders Exe-
cutiu, Legislatiu i Judicial van 
voler evidenciar el seu suport 
a la Corona després de la re-
cent reprovació del Parlament 
de Catalunya al cap de l’Estat. 
Aquest any, com a novetat, hi va 
acudir el president del Tribunal 
Suprem i del Consell General 
del Poder Judicial, Carlos Les-
mes. La magistratura s’uneix 
així a la tradicional presència 
de representants del Govern es-
panyol i de les Corts Generals.

Entre els discursos, un dels 
més esperats i aplaudits va ser el 
del cineasta novaiorquès Martin 
Scorsese, premiat en Arts, que 
va defensar un “lloc d’honor” 
per al cine en l’art i “llibertat” 
de creació. La reportera mexi-
cana Alma Guillermoprieto, 
guardonada en Comunicació 
i Humanitats, va fer un al·legat 

El Doctor Music Festival 
aposta pel ‘carsharing’

ESPECTACLES INICIATIVES

❘ SORT ❘ L’organització del Doctor 
Music Festival va presentar ahir, 
a la Guingueta d’Àneu, un pla 
de mobilidad amb el qual apos-
ta pel carsharing, és a dir, per 
compartir vehicle per arribar 
a l’esdeveniment. Els alcaldes 
de Tremp i la Pobla de Segur, 
al Pallars Jussà, i Baix Pallars, 
Soriguera, Sort, Rialp, Llavorsí, 
la Guingueta, Esterri i Valèn-
cia d’Àneu, al Pallars Sobirà, 

eren a la prentació, atès que són 
els municipis per on passen les 
carreteres principals d’accés 
al festival. Aquest tindrà lloc 
del 12 al 14 de juliol del 2019 a 
Escalarre.

En total, els organitzadors 
preveuen que uns 13.000 tu-
rismes, 2.200 motos i 200 auto-
busos arribin a la zona amb els 
50.000 assistents que s’esperen 
a l’esdeveniment.

El Govern central insta a aclarir els casos  
de pederàstia de l’Església catòlica

POLÈMIQUES ABUSOS SEXUALS

❘ MADRID ❘ El Govern estatal vol 
que s’aclareixin tots els delictes 
d’abusos sexuals a menors que 
han ocorregut en el si de l’Es-
glésia catòlica a Espanya per la 
repercussió “tan greu” que han 
tingut sobre les víctimes. Així 
ho va anunciar la portaveu del 
Govern, Isabel Celaá, a la roda 
de premsa posterior al Consell 
de Ministres celebrat ahir, en 
què va expressar la solidaritat 

de l’Executiu espanyol amb to-
tes les víctimes d’abusos. Ce-
laá va assenyalar, no obstant, 
que no correspon al Govern 
la persecució del delicte, sinó 
als tribunals i “seran ells” els 
encarregats. Dimarts passat, 
l’Església catòlica espanyola 
va anunciar que constituirà 
una comissió que redactarà 
una nova normativa per a la 
prevenció i protecció contra els 

abusos sexuals a menors dins 
d’aquesta institució, que revi-
sarà els seus protocols d’actua-
ció davant d’aquests casos i que 
estar envoltada de polèmica, 
ja que al capdavant hi haurà 
el bisbe d’Astorga, Juan Anto-
nio Menéndez Fernández, que 
va ser durament criticat per la 
seua actuació passiva davant 
d’un cas de pederàstia a la seua 
diòcesi.

Els reis posen per a la foto de família amb els guardonats amb els Premis Princesa d’Astúries.

EFE

en defensa del periodisme. El 
filòsof Michael J. Sandel, pre-
miat en Ciències Socials, va 
apel·lar a la consciència crítica 
dels ciutadans. L’oceanògra-

fa Sylvia A. Earle, reconegu-
da en la Concòrdia, va insistir 
en la importància de l’oceà en 
molts aspectes de la vida, al ser 
“motor” del clima i generador 

d’oxigen, i els problemes que té 
actualment. A l’acabar la gala 
de premis, els reis i els guardo-
nats van abandonar el teatre en  
comitiva.

El rei reivindica la 
Constitució com a 
“lliçó de llibertat  
i convivència”
n Felip VI va assegurar 
ahir, a la gala dels Pre-
mis Princesa d’Astúries, 
que els espanyols poden 
sentir-se “profundament 
orgullosos” de la Cons-
titució del 1978 al re-
presentar “democràcia i 
llibertat” i haver-se con-
vertit en una “lliçó de con-
vivència que dignifica la 
política i engrandeix” la 
història d’Espanya. Mal-
grat això, les manifesta-
cions als voltants del Te-
atro Campoamor de les 
denominades Marxes de 
la Dignitat van tenir lloc 
amb crítiques a la mo-
narquia i a la gala, però 
a pocs metres es concen-
traven ciutadans a favor  
del rei.
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