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El ‘Retaule de Sant Ermengol’ 
recupera els 8 dies de representacions.
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Fraga ja expropia terrenys per a la 
depuradora del barri de Miralsot.
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r. ramírez
❘ llEiDa ❘ El consell de les Garri-
gues va reclamar ahir a la Ge-
neralitat que rebutgi donar au-
torització ambiental al projecte 
de Nova Tracjusa, que planteja 
obtenir gas de residus i utilit-
zar-lo com a combustible per 
assecar purins a Juneda. Així 
ho demana una moció del go-
vern de JxCat a l’ens comarcal 
que va rebre suport de la ma-
joria d’alcaldes de la comarca. 
La conselleria de Territori, per 
la seua part, va descartar reti-
rar el projecte i va indicar que 
la normativa obliga a comple-
tar la tramitació. Favorables i 
contraris es van concentrar a la 

tarda a la seu del consell. La mo-
ció es va aprovar al migdia, en 
una sessió del consell d’alcaldes 
que es va convocar la setmana 
passada amb una altra finalitat: 
representants de la Generalitat 
havien d’assistir-hi per explicar 
la tramitació de Nova Tracjusa 
i els informes favorables que 
les diferents conselleries han 
emès fins ara. En lloc d’això, els 
membres del Govern van ajor-
nar la reunió fins a les 20.00 i 
els edils van debatre el text que 
insta a “retirar el projecte de 
gasificació” per l’“alt nivell de 
contaminació a la zona”. Tots els 
alcaldes hi van donar suport tret 
dels del Vilosell, els Omellons 

i la Pobla de Cérvoles, que no 
hi van assistir; i el de Juneda, 
Antoni Villas (JxCat), que no 
la va votar. Aquest va lamentar 
que la moció s’aprovés “sense 
escoltar els representants del 
Govern”. Ell i l’alcalde de Cas-
telldans, Conrad Llovera, van 
abandonar la sala durant una 
intervenció del portaveu d’Ip-
cena, Joan Vàzquez. Per la seua 
part, el president del consell, 
Jaume Setó, es va mostrar dis-
posat a “escoltar totes les parts” 
tot i que l’ens s’ha pronunciat 
en contra del projecte. “El grup 
d’alcaldes va considerar que la 
moció s’havia d’aprovar i així es 
va fer”, va dir. A la tarda, la di-

rectora general de Qualitat Am-
biental, Mercè Rius, va afirmar 
que el Govern “no és qui per 
retirar el projecte, només el pro-
motor pot fer-ho” i va assegurar 
que estudiaran les al·legacions 
i examinaran “amb rigor” si el 
projecte s’ajusta a la normativa 
per decidir si la proposta de re-
solució favorable s’eleva a una 
autorització definitiva. Mentre 
donava explicacions als edils, 
més de 130 contraris al projecte 
es manifestaven a les portes del 
consell. A l’extrem oposat de la 
plaça, més de cent membres de 
la cooperativa GAP, propietària 
de Tracjusa, es manifestaven a 
favor del projecte.

La plataforma contrària que Tracjusa tracti escombraries (esquerra) i la cooperativa gaP (dreta) es van manifestar alhora davant de la seu del consell de les garrigues.
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medi ambient dejeccions ramaderes

El consell de les Garrigues demana arxivar 
Nova Tracjusa i el Govern descarta fer-ho
Moció del govern de JxCat amb suport de la majoria d’alcaldes i Territori diu que seguirà la tramitació 
|| Manifestants a favor i en contra del projecte per tractar escombraries a la planta de purins
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Projecte d’una nova gran 
central solar a Alguaire

energia renovables

❘ alguaiRE ❘ Una empresa d’Al-
macelles, Coscollar Solar SL, 
promou una gran central solar 
d’1,5 megawatts de potència a 
Alguaire, en terrenys ara qua-
lificats com a sòl rústic prò-
xims a l’aeroport. El promotor 
ha iniciat la tramitació d’un pla 
especial urbanístic que plan-
teja instal·lar prop de cinc mil 
plaques fotovoltaiques en una 
superfície de 21.400 metres 
quadrats.  Per a aquest objec-
tiu, proposa que es requalifi-

quin els terrenys com a àrea 
de serveis tècnics.

Aquest projecte forma part 
de la nova generació de cen-
trals solars que comencen a 
proliferar a les comarques 
lleidatanes, amb una mida i 
potència molt per sobre de 
les que s’han instal·lat en les 
últimes dos dècades. Ja n’hi 
ha una a Talarn mentre n’im-
pulsen d’altres a Almacelles, 
Lleida, Anglesola i Seròs, en-
tre altres municipis.

les excavacions de l’arc d’adar seguiran 
endavant per destapar l’antic edifici

patrimoni intervencions

x. boSch
❘ llaRDEcanS ❘ Les excavacions que 
es porten a terme a l’antic edifici 
on es trobava l’arc d’Adar (tam-
bé conegut com a arc d’Adà) de 
Llardecans seguiran una vega-
da estigui aixecat de nou l’arc. 
Aquestes actuacions, que s’ani-
ran executant a mesura que es 
disposi de pressupost, serviran 
per conèixer encara més aquest 
edifici ja desaparegut. Així ho 
van assegurar ahir fonts pròxi-
mes als treballs que s’estan por-

tant a terme per restituir aquest 
element patrimonial que va ser 
enderrocat a finals del mes de 
març passat. 

De moment, s’està posant al 
descobert el perímetre del que 
es creu que va ser un gran edi-
fici, i per la seua banda, l’arc 
ja està preparat per ser aixecat 
de nou. Això està previst que 
tingui lloc durant les properes 
setmanes. Així mateix, els ar-
queòlegs han trobat el comen-
çament de dos arcs més com el 

que es mantenia dret a Llarde-
cans. L’Arc d’Adar forma part 
d’un jaciment amb diverses fa-
ses d’ocupació i la més moderna 
(segle XVI) és la que correspon 
a aquest arc.

la notícia,  
a lleida tv

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

LeS cLauS

La moció
z Es presentarà als ajuntaments 
de la comarca i insta agricultu-
ra a impulsar “mesures sosteni-
bles” per a la gestió de purins a 
la zona.

Dos manifestacions
z les concentracions a favor i 
en contra de nova Tracjusa van 
transcórrer sense incidents. Els 
contraris van corejar “incinerar 
no” i van fer sonar xiulets i, per 
la seua part, els favorables van 
posar música country.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S201907301

