
Romero Polo assumeix el 
control de l’abocador de 
Montoliu el 15 de juliol
L’alcalde de Montoliu confia que aquest any la 
millora del complex ja sigui una realitat
A la comarca del Segrià 
hi haurà moltes novetats 
en matèria de brossa a 
partir d’ara. Tot apunta 
a què l’obra de millora 
de l’abocador comarcal 
començarà en breu. També 
s’estrenaran nous sistemes 
de recollida.

Montoliu de Lleida
CARME QUINTANA
Ha trigat molts mesos en acla-
rir-se, però finalment el contracte 
de gestió i les obres d’ampliació 
del Centre de Tractament de Re-
sidus del Segrià, ubicat a Monto-
liu de Lleida, comença a caminar 
i això permetrà que la millora del 
complex es pugui iniciar. 

Segons va informar ahir la pre-
sidenta del Consell Comarcal del 
Segrià, Maria José Invernon, en 
les darreres hores ja s’ha resolt la 
liquidació amb l’empresa que fins 
ara gestionava l’abocador, FCC, i a 
partir del dia 15 de juliol ja assu-
mirà el control la unió temporal 
d’empreses formada per les fir-
mes Romero Polo i Valoriza.

L’alcalde de Montoliu de Llei-
da, Daniel Farré, valorava ahir 
com “una gran notícia” de què el 
contracte de la millora de l’abo-
cador, valorat en 122 milions 
d’euros, s’hagi aclarit, ja que “su-
posarà una millora important” 
i “passarem a tenir una planta 

exemplar al Segrià”. 
Farré va indicar que en els 

propers dies es reunirà amb re-
presentants de l’empresa Rome-

ro Polo per parlar de l’inici de les 
obres de millora i confia en què 
aquest mateix any la inversió ja 
sigui una realitat. Les primeres 

obres que es faran consistiran en 
al construcció del nou vas que 
farà de dipòsit de brossa i dels 
murs de contenció.

Alcarràs celebrarà aquest dissab-
te la tercera edició de la Ruta de 
Patrimoni ‘Alcarràs en Fruit’, una 
iniciativa que comptarà enguany 
amb una gran novetat: els parti-
cipants no solament podran collir 
la fruita directament de l’arbre i 
provar-la in situ, sinó que tindran 
l’opció d’emportar-se a casa una 
caixa collida per ells mateixos. 
Així ho van explicar aquest dilluns 

l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, 
i la regidora de Patrimoni, Noèlia 
Díaz, durant la presentació de 
l’activitat, que ha comptat amb 
la presència del diputat Josep 
Ibarz. “Que la gent pugui venir 
al nostre municipi i valorar sobre 
el terreny la feina que realitza el 
sector agrari és molt important. 
D’aquesta manera ajudem al sec-
tor a vendre els seus productes”.

Alcarràs convida als visitants 
a collir i endur-se a casa una 
caixa amb fruita dolça

FOTO: Aj.Alcarràs / La iniciativa va ser presentada ahir
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Els nous contenidors, a partir del dia 20
La recollida de la brossa domèstica a la comarca del Segrià amb el sistema d’illes de contenidors 
començarà el proper dia 20 de juliol, segons va anunciar ahir la presidenta comarcal.  Aquest 
servei serà dut a terme per les empreses FCC i Arnó. Els nous contenidors que es distribuiran en 15 
municipis estan emmagatzemats ara al polígon de Torrefarrera. /FOTO:  Tony Alcántara

La carretera 
de Sant Esteve 
de la Sarga 
reobre avui   
al trànsit

Aitona 
habilitarà un 
nou centre per 
a la gent gran

Reunió a l’Aran 
al setembre 
sobre els Jocs 
Olímpics

La Diputació de Lleida pre-
veu reobrir al trànsit la ca-
rretera LV-9124 a Castell de 
Mur avui. Aquesta via es 
va veure afectada per una 
esllavissada el passat 16 
d’abril, en un tram de ves-
sant adjacent a la carrete-
ra, a l’altura del kilòmetre 
5+200, al marge dret. La Di-
putació ha invertit en la re-
construcció de la carretera
un total de 430.000 euros. 
Una darrera fase d’actua-
ció s’afrontarà a la tardor, 
i consistirà en la reposició 
mediambiental de l’entorn.

L’Ajuntament d’Aitona habili-
tarà un nou centre de serveis 
per a la gent gran a les instal·la-
cions de l’antic col·legi Francesc 
Feliu. Els treballs es previst que 
comencin a principis del 2019. 
L’Ajuntament d’aquesta pobla-
ció del Baix Segre té fixada com 
una de les seves prioritats pres-
tar als veïns i veïnes de més 
edat del municipi eines i equi-
paments que permetin fomen-
tar i garantir la seva educació 
en el lleure i la cultura i la vida 
associativa del municipi.

El vicesindic d’Aran i conselhèr 
d’Esports Luís Carlos Medina 
afirma que els nous criteris del 
Comité Olímpic Internacional 
fan més propera la reivindica-
ció històrica de la Val d’Aran de 
poder acollir les proves d’uns 
Jocs Olímpics d’Hivern. Medina 
agraeix públicament el liderat-
ge de la Generalitat de Cata-
lunya en aquesta possible can-
didatura i anuncia que al mes 
de setembre la Taula de Treball 
Permanent per una Candida-
tura Olímpica d’Hivern Piri-
neus-Barcelona visitarà la Val 
d’Aran per fer una reunió.

cfarre
Resaltado
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L’educador caní i el veí de Sarro-
ca de Bellera (Pallars Jussà) acu-
sat de matar-li dos gossos a trets 
van declarar ahir davant el jutge 
de Tremp i van ratificar la versió 
donada davant els Mossos d’Es-
quadra. El propietari dels animals 
va dir, davant del jutge, que es 
trobava passejant pels afores del 
municipi, en una zona boscosa, 
quan els animals es van allun-

yar d’ell. En anar-los a buscar, va 
sentir trets i els va trobar morts 
al costat d’A. P. C., que duia una 
arma llarga. 

L’advocada en Dret Animal, 
Laia García Alíaga, va dir que és 
un cas ‘’alarmant’’ i es va pregun-
tar què feia l’acusat un dimarts 
amb un rifle dins el cotxe. Alíaga 
va explicar que l’acusat sí que té 
llicència d’armes de caça però ha 

qualificat de “preocupant” la se-
va actitud. 

La Plataforma Animalista Te-
rres de Lleida va expressar la vo-
luntat de presentar-se com acu-
sació popular en aquest cas. El 
jutge decidirà, després d’haver 
escoltat les declaracions, si els 
fets són constitutius d’un delicte 
de maltractament animal. 

L’advocada de l’educador ca-
ní va explicar que l’acusat no va 
respondre a cap de les seves pre-
guntes i va explicar que la part 
contrària va optar per no assistir 
a la declaració de l’educador caní, 
mentre ella sí que ho va fer a la 
de l’acusat.

Declara als jutjats el veí de 
Sarroca de Bellera acusat 
de matar dos gossos a trets

Un home de 58 anys va morir 
ahir per causes naturals mentre 
feia una excursió pel Tuc de la Ci-
galera al municipi de l’Alt Àneu, 
a la comarca del Pallars Sobirà. 

L’excursionista anava acom-
panyat per un grup format per 
18 persones que feien una ruta 
per aquesta zona de l’Alt Àneu. 
En moment donat, l’home va 
caure de forma fulminant i una 
infermera que formava part 
de l’excursió va intentar reani-
mar-lo en un primer moment 
sense èxit. 

Fins al lloc del fets s’hi va 
traslladar posteriorment un he-
licòpter medicalitzat dels Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
que tampoc van poder fer res 

per salvar-li la vida. Tot apunta 
a que la víctima va sofrir una 
parada cardíaca mentre cami-
nava tot i que serà la posterior 
autòpsia la que determinarà les 
causes concretes de la mort. 

Els fets van tenir lloc mentre 
feien una excursió pel Tuc de la 
Cigalera de 2.502 d’altitud al ter-
me d’Alt Àneu.  

Mor un excursionista de 58 
anys a l’Alt Àneu mentre 
feia una ruta amb un grup

Una infermera 
que anava amb 
ells va intentar 

reanimar-lo

L’alcalde de la Fuliola, Eduard Pie-
ra, va garantir ahir la continuïtat 
de les Festes del Segar i el Batre 
que se celebran a la localitat “ja 
que són la festa més emblemàti-
ca” de la població. Piera volia així 
esfumar els dubtes que el presi-
dent de l’entitat que organitza 
aquesta celebració, Oriol Farré, 
havia sembrat sobre la continuï-
tat de la festa  per la falta de fons 
i pel deute que acumulen que su-

ma fins a 10.000 euros segons va 
explicar. 

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que no tenen cap proposta 
formal per part de l’entitat or-
ganitzadora per fer-se càrrec de 
l’esdeveniment. Un cop la tinguin 
l’estudiaran va asegurar l’alcalde 
que va voler deixar clar que la 
festa seguirà i que la 40ª edició 
es celebrarà segur. Piera va re-
cordar també que des de l’Ajun-

L’Ajuntament de la Fuliola 
garanteix la continuïtat de 
la Festa del Segar i el Batre

tament es col·labora amb la festa 
cedint taules i cadires i gestionant 
l’equip de so que s’utilitza. Tam-
bé des del consistori es tramita la 
subvenció de 600 euros que té la 
festa a través del Consell Comar-
cal de l’Urgell. 

En tot cas, aquest diumenge 
va tenir lloc la Festa del Segar, la 
primera jornada de les festes que 
enguany arriben a la 39ª edició. 
Prop d’un miler de persones van 
acudir a la jornada en que 28 per-
sones -tres dones, quinze homes i 
deu infants- van segar tres jornals 
de terra etre les 8.00 i les 13.00 
hores. Per fer-ho es van utilitzar 
eines de fa més d’un segle i ma-
quinària d’època.   FOTO: F.S.B. / Un moment de la jornada del passat diumenge

Un incendi va calcinar ahir un 
cobert amb palla en una granja 
de Seròs, al Segrià. L’avís del foc 
es va donar a les 7.36 hores del 
matí i fins al lloc s’hi van despla-
çar sis dotacions dels Bombers 

de la Generalitat que un cop 
apagat l’incendi van remullar to-
ta la zona.El foc es va donar en 
un paller d’una granja amb ca-
valls però els animals no es van 
veure afectats en cap moment.

Crema un cobert amb palla 
en una granja de Seròs

FOTO: Bombers  / Cobert de palla que va cremar a Seròs

Balaguer
REDACCIÓ
Un nou incendi en terrenys agrí-
coles va cremar ahir a la tarda 
fins a 4,2 hectàrees de conreu i 
0,04 hectàrees de bosc de ribera 
del riu Sió entre  els termes mu-
nicipals de Balaguer i de la Sentiu 

de Sió, a la Noguera, segons els 
Agents Rurals. Fins cinc dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
van treballar en aquest incendi 
proper a la carretera C-13 i que es 
va donar per controlat poc des-
prés de les 16.00 i poc després 
de les 18.00 estava extingit. El 

bombers van remullar la zona per 
evitar que el foc revifés. Aquest 
incendi es suma al de diumenge 
que va cremar 8,4 hectàrees de 
camps de cereals a Cervera, la Se-
garra. Els Agents Rurals han incre-
mentat la vigilància aquests dies 
per la campanya de la sega. 

Un nou incendi crema més de quatre 
hectàrees entre Balaguer i la Sentiu

FOTO: Tony Alcántara / Els Bombers van remullar la zona un com controlat l’incendi per evitar una revifada
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