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MEDI AMBIENT BOSCOS 

Calefacció central amb biomassa 
pera tot un poble de la Noguera 
Vilaplana estrena un 'district heating' pioner que dóna calor i aigua calenta a les 8 
cases i fins i total carrer 11 Permetra estalviar fins al60% de la factura d'energia 
E. FARNELL 
1 LABARONIA DERIALBI Una sola cal
dera de biomassa escalfarii les 
vuit cases i fins i tot e l correr del 
poble de Vilaplnna, a In Baronía 
de Rialb. Aquesta població de 
la Noguera ha estrenat un sis
tema de districllte{{tillg pioncr 
que permetra als veí·ns esta lvi
ar fins a un 60% del cost de la 
calcfacció i l'nigua ca lenta deis 
seus hobitntges. A més, fa m pos
sible gestionar l'excés de massa 
forestal del municipi, reduir les 
emib-sions contaminants i crear 
!loes de t reballlocals vinculats 
a l'aprofitament de la biomas
sn com a font d'energin (vegeu 
e l desglossament). Aixf ho va 
explicar ah ir l'alcolde, Anto
nio Reig, durant la prcsentació 
d'aquest no u s istema a tots e ls 
ve"ins delrnun ic ipi. 

El sistema inclou una xarxa 
de conduccions subterrilnics n 
l'únic curcr de la població, que 
connecta les vuil cases amb la 
caldera de biomassn. Un efecte 
inesperat, encara que benvin
gut, d 'aquesta instaHació és que 
la calor sota el sol impedeix que 
el pavimenl es congeli a l'hi 
vern. La ca Id era ha comen~al a 
funcionar en les últimes selma
oes i esta penden! do desplegar 
e ls últims enlla~os. 

Fa a nys que l'ús de les xar
xes de colo r o sistemcs de ca
lefacció urbana s'implanten a 
Lleida encara que la Baronía 
de Ria lb és l'únic municipi en 
e l qual també s'ban conncctat 
habitatges a una caldera cen-

La ca ldera de blomassa al nucll d e Vllaplana, a la Baro nla amb el panUt d e Rlalb al fons. 

t ra l, m6s enlllt de !'aposta per 
escalfar equipaments públics 
comja han feta Bellverde Cer
danya, Alins, Lles de Cerdanya 
o Este rri d 'Aneu. En tots cls en
sos e l combust ible uti litzat és 
la biomassa i permet estalviar 
f ins a un SO per cent en calefac
ció. Tremp i la Seu d'Urgell han 
estrena! també una caldera de 

biomassa en edifici públics i el 
Conselh Gcnemu d'Arnn du a 
terme projectes d'aprofitamenl 
forestal i de biomassa. 

El municipi de la Baronía de 
Rialb té excedents de massa fo
restal i peral consistori saber 
gestionar· la ha de proporcionar 
tant recursos propis com "ocu
pació de qualitat" que "fixi 

gent n la població", va dir Reig. 
Aquesta iniciativa al nucli de 
Vilaplana és un exemple decom 
la gest ió deis boscos locals "poi 
contribuir a crear productos i 
aprofita r-los energet icament, 
submit1istrant un producte qui
lomclrc zero a tots cls vel·ns del 
rnuojcipi", va explicar el primer 
edil. 

Mi llorar la gestió forestal per evitar focs 
Jornades a la Baronía de Rialb sobre com evitar el risc d'incendis forestals, al seu torn 
la Genera litat subhasta fusta de bascas de l~lt Urgell, la Noguera i el Segria 
E. FARNELL 
1 LLEIDAI La Baronia de Rialb va 
ncollir ah ir una jornada sobre 
com evitar el risc d' incendi fo
restal dins del n0\1 context del 
canvi climatic d inamitzant e l 
tcrrito ri. El cap de !'Arca del 
G rup d 'Actuació Foresta 1 deis 
Bombers d e la Generalitat, 
Marc Castellnou, va destacar 
que !'ún ica manera de prevenir 
nous incendis és fer una bona 
gcstió del territnri. En nqucst 
scntit, va asscnyalar que la mi
llor prevenció "és creu re en el 
territori i invertir, no només les 
administrncions o e ls governs, 
sinó cadascun de nosaltres. És 
un tema que ens afecta a tots", 
va dir. 

Castellnou va destacar que la 
gestió deis boscos per pnrt deis 
ngricultors suposa a més una 
mesura molt importan! de scgu
retat. "Els pagesos gestionen la 
seguretat davant d'un incendi", 

Un mom ent de la jornada ah ir 11 la Baronia d e Rialb. 

va explica r. Aixf mateix, Teresa 
Cervera, del Centre de la Pro
pietnt Fores tal de Cataluny11, 
també va explicar com polenci-

ar els boscos com n espais trans
versals d 'ús socia l i product iu i 
com aprofitar la massa fores
ta l corn a Jont d 'energia ne ta i 

també com a materia primera 
per poder elaborar així a !tres 
productcs. 

Sub hasta de fusta 
D'altm banda, la conselleria 

d'Agricultura va subhastar abir 
a Lleida 3.430 tones de (usta per 
un valor de 27.000 euros. La 
d'ahir va ser la segona subhas
ta que s'ha dut a terme aquest 
any i se suma a les 64.375 tones 
de fus ta proceden! de hoscos 
públics, que es van subhastar 
a Montferrer i Castellbo a I'Ait 
Urgell a l mes octubre pet• un 
valor de 2,9 milions d'euros. 
La venda de fusta és una de les 
mesures que Agricultura té en 
marxa per poder dinamitzarla 
gcstió forestal de boscos públics. 
En conjunl, els boscos ocupen 
una superfície de 485.000 hec
tnrccs, la qua] cosa representa 
un 24 per cent de la superficie 
tota l a Catalunya. 
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COMUNICACIONS 

Sense telefon fix 
durant 2 dies 
en dos pobles 
de I'Urgell 
La incidencia afecta 
Belianes i Vallbona 

SEGRE TARREGA 
IBELIANES 1 Alguns vei"nsde Be
lianes i Val lbonn de les Mon
gos fa des de la larda de di
mecres que no tenen telefon 
f ix ni inlcrnet. La incidencia 
afecta alguns veí'ns d'aques
les dos localitats de l' Urgell 
que estnn abonats a Movis
tar, segons van explicar ahjr 
l'alcaldessa de Belianes, Car
me Culleré, i la de Vallbona 
de les Monges, Elisabet Rie
ra. Aquesta última va dir que 
tampoc no funcionaven els 
mobils de Movistnr i Vodafo
ne. Perla sem1 part, Culleré 
va assenyalar que la compa
nyin va informar que ahir jn 
tenicn locnlitz.ada l'avaria en 
un armari de connexió de 
Vallbona de les Monges, on 
s'hnuria desconncctatun ca
ble. No obstant, fonts de Mo
vistar van afirma,. a aquest 
dia ri que no els consta va cap 
i ncidcncia en aquesta zona 
de la Vall del Corb. S' ha de
recordar que el municipi de 
Bellaguarda va estar quatre 
dies sen se cobertura mobil 
de la mateixa companyia a 
m itjans de novembre. 

Castelldans recicla 
el34% de la brossa 
1 CIISTELLOANS 1 Castelldans va 
organitzar dijous una xarra
da informativa sobre el reci
clatge, que cl2018 es va situ
ar a l 34%. L':dcaldc, Conrnd 
Llovera, va explicar que la 
taxa d'escombraries augmen
tara 4 euros el2020. Un deis 
motius d'aqucsta pujada és 
l'incremenl del cllnon d'abo
cadors, amb el quall'Agen
cin de Residus de Catalunya 
penalitza e ls rebutjos sen se 
separar. A la reunió van as
sistir unes 40 persones, que 
van rebre un cubcll i bosscs 
compostables pera la fracció 
organicn. 

117 places més a Fraga de 
parquing de pagament 
1 FRAGA l Fraga estrena ra di
lluns la nova zona blava, que 
suposara sumar 117 places 
de pilrquing de pagament 
i arribar a les 288. Els par
químetres funcionaran amb 
energía solar i cls usuaris 
podran paga r a través d'una 
app. Aquest és un projecte 
de !'anterior cquip de goveru 
del PSOE i !'actual nlcaldes
sa, Ca rmen Costa (PP), va 
assegurar que no han pogut 
fcr res per modHicar o re,ro
car la mesum, malgrat hnver 
estudia! aquesta possibilitat. 
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