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COMADQ jUES La Segarra aprova el pressupost amb Connecten els rius Cardener i Lacó 
~ el vot de qualitat del president. per assegurar l'aigua al Solsonès. 
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MEDI AMBIENT RESIDUS 

ReviUen un polèmic projecte per acumular 
tones de llots de depuradores a Verdú 
Iniciativa d'una empresa que els fa servir com a fertilitzant en finques agrícoles de l'Urgell!! L'ajuntament 
s'opúsa a aquesta instal·lació, que s'ha plantejat almenys dos vegades més en les últimes dos dècades 

R. RAMfREZ/ REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'empresa barcelonina 
Edafo GM projecta construir a 
Verdú un magatzem per acumu
lar més de tres mil tones de llots 
de depuradores, amb l'objectiu 
de fer-los servir com a fertilit
zant en finques agrícoles. Així 
consta als primers documents 
que el promotor ha presentat a 
la Generalitat, en què descriu 
una instaHació "similar a un fe
mer" de 3.525 metres quadrats, 
en una parceHa de quatre hec
tàrees de la seua propietat a tres 
quilòmetres del poble. Es trac
ta d'una iniciativa que ja s'ha 
plantejat almenys dos vegades 
més en les últimes dos dècades. 
En ocasions anteriors va xocar 
amb una forta oposició veïnal 
i l'ajuntament actual també la 
rebutja. 

RroACCIO 

El promotor 
argumenta que 
és un servei als 
agricultors 

El nou projecte es troba en els 
primers passos de la seua trami
tació davant d'Urbanisme. El 
promotor, dedicat a la gestió de 
residus orgànics i amb una plan
ta de tractament a prop del del
ta de l'Ebre, aplica actualment 
llots en 446 hectàrees de cultius 
de l'Urgell i en unes altres 88 de 
la comarca veïna de la Conca de 
Barberà. La intenció és utilitzar 
el futur magatzem de Verdú per 
acumular de manera temporal 
fins a 3.525 tones d'aquest mate
rial, una per cada metre quadrat 

L'àrea on està previst el magatzem de llots de depuradora a Verdú. 

• El promotor defensa la 
necessitat d'aquest ma
gatzem de llots de depu
radora com un servei a 
l'agricultura de la zona, al 
considerar que "una alter
nativa per a molts agricul
tors és fertilitzar les seues 
terres amb llots prèvia
ment tractats amb fina
litats agrícoles". L'ús de 
llots de depuradora com 
a fertilitzant és legal sota 
determinades condicions, 
si bé desperta recel entre 
ecologistes i part dels agri
cultors per por que contin
gui substànccies tòxiques 
com metalls pesants. La 
firma que promou el ma
gatzem afirma en aquest 
sentit que farà proves 
abans de portar-los a Ver
dú. Així mateix, apunta 
que canvis en la normati
va limiten el temps en què 
es poden apilar llots a les 
finques agrícoles a un mà
xim de tres mesos. Creu 
que aquest termini resul
ta "insuficient per incor
porar-los a les finques", 
la qual cosa fa necessari 
construir el magatzem 
per guardar-los "fins a 
poder escampar-los a les 
parceHes". 

_de superfície. 

Documentació del projecte 
La documentació del projec

te matisa que els llots hauran 
d'arribar a Verdú "ja tractats i 
després de sotmetre'ls a analíti-

TRANSPORT PÚBLIC 

ENCONTRA 

El consistori tem pudors· 
i és contrari que les plantes 
de residus es projectin 
en zones rurals 

que s completes, incloses les de 
metalls pesants". Una vegada 
allà, estaran emmagatzemats 
"a l'espera del moment adequat 
per aplicar-los en cada cultiu". 
L'empresa recalca que el lloc tri-

Plantegen impulsar el tren 
de la Pobla amb hidrogen 
I LLEIDA I Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) i Naturgy han 
firmat un acord per utilitzar la 
infraestructura de la línia fer
roviària de la Pobla per investi
gar la possibilitat d'utilitzar, en 

.. un futur, hidrogen per impulsar 
trens en vies on no poden cir
cular màquines elèctriques al 
no haver-hi catenària. Aquest 
projecte inclou la producció i 
emmagatzemament d'hidrogen 
a les comarques lleidatanes, 
anunciat dies enrere, i el seu ús 

com a combustible per a futurs 
trens de la línia que connecta 
Lleida amb la Pobla de Segur. 
Tant els dos actuals com el que 
haurà d'entrar en servei aquest 
any estan impulsats per motors 
dièsel. 

FGC va apuntar que aquesta 
iniciativa "s'emmarca en l'es
tratègia de les dos companyies 
de fomentar la mobilitat soste
nible i apostar per les energies 
renovables" i la lluita contra el 
canvi climàtic. 

at per al magatzem no es troba 
en cap espai natural protegit, 
ni tampoc en zona inundable 
ni vulnerable a contaminació 
per nitrats de les aigües subter
rànies. El seu projecte planteja 
una construcció amb forma rec
tangular, impermeabilitzada i 
tancada per murs només en tres 
dels seus quatre costats per per
metre la càrrega i descàrrega 
dels llots. Estima que les obres 
suposaran una inversió d'una 
mica més de 67.000 euros. 

L'ajuntament ha emès un pri-

MUNICIPIS POLÈMICA 

mer informe tècnic, favorable 
a iniciar la tramitació al consi
derar que no entra en conflicte 
amb la normativa urbanística. 
Tanmateix, el consistori és con
trari a acollir aquesta instaHa
ció en el seu terme municipal. 
En part, per por que els llots de 
depuradora provoquin pudors i 
molèsties als veïns; però també 
rebutja que infraestructures per 
a la gestió de residus es projectin 
en zones rurals, allunyades dels 
grans nuclis de població que en 
produeixen la major part. 

El PSC critica el contracte "precipitat" 
d'un arquitecte municipal a Mollerussa 
J.G.M. 
I MOLLERUSSA I El PSC de Mo
llerussa critica la contractació 
d'un arquitecte municipal, una 
prestació que fins l'any passat 
exercien els serveis tècnics del 
consell comarcal. El portaveu 
socialista, Joel Bastons, va 
qüestionar la "precipitació" 
al fer-ho amb "un contracte 
menor de serveis per sis me
sos". Segons Bastons, això "de
mostra la mala planificació de 
l'equip de govern, que perjudi-

ca la igualtat d'oportunitats". 
Va remarcar que el consistori 
ha tingut "prou temps per pla
nificar el procés de selecció i 
garantir una decisió justa per 
als aspirants", ja que "la deci
sió de prescindir dels serveis 
del consell en matèria d 'ur
banisme és del passat 31 de 
març". Bastons va apuntar que 
"segurament el procés electo
ral deu haver distret l'equip de 
govern i l'alcalde". 

El primer edil, Marc Solso-

na, va rebatre al seu torn que 
la selecció només es pot dur a 
terme una vegada aprovat de
finitivament el pressupost del 
2021, una cosa que "Bastons 
ja hauria de saber perquè hi va 
votar a favor". Va assegurar 
que es va optar per un contrac
te menor de serveis després de 
comprovar que tenir un arqui
tecte municipal propi era més 
econòmic, i va afegir que van 
demanar ofertes a quatre pro
fessionals més. 

cfarre
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