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L’Escola del Treball de Lleida, on s’intervindrà la teulada.

AMADO FORROLLA

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Ense-
nyament ha retirat a Lleida ele-
ments de fibrociment o amiant 
de set escoles i projecta prope-
res intervencions en dos centres  
més. Les diferents operacions 
s’han desenvolupat des de l’estiu 
passat i, segons el director dels 
serveis territorials, Miquel Àn-
gel Cullerés, han de portar-se a 
terme en períodes de vacances 
escolars atesa la complexitat de 
la intervenció, que requereix 
l’ús de vestits amb protecció per 
preservar-se dels efectes cance-
rígens amb què compta aquest 
material.

Les operacions s’han dut a 
terme a l’escola dels Alamús, 
on s’ha retirat fibrociment de 
les canonades d’aigua; a l’insti-
tut Almatà de Balaguer, on hi 
havia amiant en un banc i en un 
porxo; a l’escola de Vilanova de 
Meià; a l’institut Guindàvols de 
Lleida, on s’han intervingut les 
canonades i les conduccions dels 
banys; a l’escola de Sant Martí 
de Maldà, on es va detectar fi-
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brociment als tubs de ventila-
ció; a les canonades d’aigua de 
l’institut d’Agramunt i a l’esco-
la de Ciutadilla, a les antigues 
xemeneies.

A més, la conselleria té da-
munt la taula un projecte per 
intervenir la teulada de l’Escola 
del Treball de Lleida i l’institut 

Màrius Torres, també de la ca-
pital, per bé que també hauran 
d’esperar que no hi hagi classes.

Pressupost
Cullerés va explicar que a 

l’estiu la conselleria va atorgar 
una aportació de 200.000 eu-
ros per aquestes intervencions. 

Els serveis territorials tenen 
identificats els edificis on es 
conserven elements d’amiant 
i intervenen segons els fons i si 
cal dur a terme obres al centre 
educatiu. La Generalitat va ad-
metre fa un any que a Lleida 
hi havia fins a 193 centres amb 
elements d’amiant.

LES CLAUS

Informe
z Fa un any, la conselleria va ad-
metre que a Lleida 193 centres 
educatius conserven elements 
amb amiant.

Primeres intervencions
z Al setembre, va anunciar la 
retirada de fibrociment de 39 
centres a Lleida.

Operacions
z De moment, s’han dut a terme 
set operacions a les comarques 
de Lleida i en preveu dos més 
pròximament.

❘ LLEIDA ❘ L’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) va ator-
gar durant l’any passat 550.762 
euros en subvencions per a dei-
xalleries a Lleida. D’aquesta 
xifra, la major part correspon 
a les comarques del Pirineu, 
amb 309.826 euros per millo-
rar aquest tipus d’instal·lacions 
a l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Jussà i la Val d’Aran, 
així com per a la construcció 

d’una de nova al municipi de 
Coll de Nargó.

Pel que fa a les comarques del 
pla, l’ARC ha atorgat subvenci-
ons per valor de 233.891 euros 
per a mitja dotzena de deixa-
lleries localitzades al Segrià, 
el Pla d’Urgell, la Segarra i la 
Noguera. 

Es tracta de millores en qua-
tre ja existents i l’adquisició de 
dos deixalleries mòbils a la Se-

garra i al Segrià, segons dades 
de l’organisme de la Generalitat. 

A aquestes subvencions, se 

n’afegeix una altra per valor de 
7.045 euros a l’ajuntament de 
Solsona per a la millora de la 
deixalleria municipal.

Aquestes subvencions formen 
part dels 4,7 milions d’euros per 
a aquest tipus d’instal·lacions 
que l’Agència de Residus va 
atorgar l’any passat en el con-
junt de Catalunya a 43 ens lo-
cals per sufragar un total de 115 
actuacions. Mitjançant aquests 
ajuts, l’organisme de la Gene-
ralitat pretén afavorir la sepa-
ació i el reciclatge dels residus 
municipals, que s’ha estancat 
l’últim any tant a les comarques 
de Lleida com en el conjunt del 
territori català.

Més de mig milió en ajuts per a 
deixalleries a les comarques de Lleida

MEDI AMBIENT RESIDUS

CATALUNYA
En el conjunt de Catalunya, 
l’Agència de Residus ha 
atorgat subvencions per 
valor de 4,7 milions

Caldera de biomassa 
per a equipaments 
públics a Maldà

RENOVABLES

❘ MALDÀ ❘ L’ajuntament de Mal-
dà ha formalitzat aquest mes 
el contracte amb l’empresa 
Romà Infraestructures i Ser-
veis per instal·lar una caldera 
de biomassa que donarà ca-
lefacció a tres equipaments 
públics del municipi: la seu 
del consistori, la residència 
geriàtrica i el centre de dia 
del municipi. Aquesta adju-
dicació ascendeix a 147.300 
euros.

Sant Ramon         
repara un mur                
de contenció

OBRES

❘ SANT RAMON ❘ L’ajuntament de 
Sant Ramon ha reparat part 
del mur de contenció del ca-
mí de les Feixes, que envolta 
el nucli de Gospí. 

Els treballs han consistit 
en la construcció d’un nou 
mur de formigó i la millora 
del paviment en una part 
del camí. Han suposat una 
inversió de 7.308 euros, dels 
quals 5.000 provenen de la 
Diputació.

Curs a Bellpuig  
sobre internet i 
mòbil per a adults

FORMACIÓ

❘ BELLPUIG ❘ Persones majors de 
55 anys participen aquest 
mes en un curs gratuït so-
bre l’ús d’internet al telèfon 
mòbil, que inclou des de na-
vegació fins a compres en lí-
nia i gestions bancàries. La 
biblioteca municipal ho or-
ganitza amb la col·laboració 
de l’ajuntament, la Fundació 
Peres Tarrés i la Fundación 
Vodafone España.
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