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COMARQUES

Tuixent-la Vansa i Lles de Cerdanya
obren avui les estacions de nòrdic
p.

www.segre.com/comarques
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El transport cancel·la la mobilització
després d’un primer acord
p.
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RESIDUS DEJECCIONS RAMADERES

La planta de purins de Tracjusa no podrà obrir
amb les noves primes que prepara l’Estat

Els propietaris veuen inviable invertir-hi el milió d’euros necessari si el Govern central no les apuja ||
El projecte per obtenir gas d’escombraries està paralitzat a l’espera d’un informe de Salut
R. R.

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ Les noves primes a les
plantes d’assecatge de purins
que prepara l’Estat són insufi·
cients per reobrir la de Tracjusa,
a Juneda. Així ho valora l’asso·
ciació Gestió Agroramadera de
Ponent (GAP), propietària del
complex, després d’examinar
l’esborrany de l’ordre minis·
terial. L’entitat va assenyalar
que el text planteja rebaixar la
retribució que aquestes instal·
lacions reben per generar elec·
tricitat a través de cogeneració i
considera que això fa inviable la
inversió d’un milió d’euros ne·
cessària per activar Tracjusa. El
sector ha presentat al·legacions
al projecte de l’ordre ministeri·
al, pendent d’aprovació quatre
anys després de la retallada a les
primes que va obligar a tancar
les quatre plantes de Lleida.
El ministeri de Transició
Ecològica incompleix des del
22 d’octubre el termini que li
va donar el Tribunal Suprem
(TS) per complir les sentències
que, des del 2016, l’obliguen a
revertir la retallada a les pri·
mes. El Govern central ho va
fer el 2017, encara que les va
limitar a plantes de fins a quinze
anys d’antiguitat. Això va per·
metre reobrir la de Miralcamp
i la de VAG, a Juneda i també
en mans de GAP. En canvi, va
excloure les dos més antigues:
la d’Alcarràs i Tracjusa. La nova
ordre ministerial haurà d’aca·
tar una interlocutòria del TS
que exigeix elevar a 25 anys
el termini per cobrar aquestes
primes. L’esborrany compleix

Eduard Cau, ahir a les instal·lacions de la planta de purins de Tracjusa, a Juneda.

TERMINIS INCOMPLERTS

El Suprem va exigir a l’Estat
aprovar les noves primes
abans del 22 d’octubre i es
desconeix quan ho farà
aquesta exigència però rebaixa
les retribucions. Per a GAP, això
es deu que infravalora el preu
del gas natural que s’usa com a
combustible per assecar purins.
L’entitat va assenyalar que això

AJUNTAMENT DE LA GRANJA D’ESCARP

també pot perjudicar la planta
de VAG. Tanmateix, la situa·
ció actual tampoc la beneficia:
complirà 15 anys el 2019 i dei·
xarà de rebre primes si l’Estat
no eleva el límit a 25 anys. Els
propietaris de les dos plantes de
Juneda treballen des del 2015
en el projecte de Nova Tracjusa,
que planteja obtenir gas de resi·
dus urbans. Pretenen evitar la
incertesa de dependre de pri·
mes, malgrat que la iniciativa ha
xocat amb l’oposició ecologista
i de formacions polítiques. Els

promotors van dir que fa mesos
que l’expedient està paralitzat,
a l’espera d’un informe de Salut
per poder sol·licitar autorització
ambiental a la Generalitat. VAG
tracta 100.000 de les 450.000
tones de purins que generen a
l’any les granges de 160 rama·
ders de les Garrigues. El GAP
considera que Tracjusa és neces·
sària per assegurar una correc·
ta gestió d’aquestes dejeccions,
davant la creixent dificultat per
aplicar-les en finques agrícoles
com a fertilitzant.

Decrets estatals
per “ordenar”
granges i sobre
abocar purins
n El ministre d’Agricultu·
ra, Luis Planas, va anun·
ciar ahir al Congrés dos
nous decrets vinculats a
la gestió de dejeccions ra·
maderes: un d’“ordena·
ció” de granges, que haurà
d’establir condicions per
construir-les; i un altre
sobre “nutrició agrícola”
que incidirà sobre l’aplica·
ció de nitrats i altres nutri·
ents en sòls agrícoles. En
resposta a preguntes del
diputat d’ERC per Lleida
Xavier Eritja, Planas va
afirmar que l’objectiu és
“evitar la contaminació
del terra, de les aigües i de
l’aire”. Sobre aquest últim
punt, va apuntar que els
nivells d’amoníac a Espa·
nya “superen els compro·
misos europeus”.
Durant la seua inter·
venció a la Cambra Baixa,
Eritja va instar el Govern
espanyol a restablir el pa·
gament de primes durant
25 anys a les plantes d’as·
secatge de purins. També
va defensar-ne l’ús com
a fertilitzant i com a font
d’energia en plantes de
biogàs com a exemples
d’“una gestió correcta,
de residu zero”.

RESIDUS URBANS

Pobles del Segrià arriben al 85% de
reciclatge amb la recollida porta a porta

Recollida porta a porta a la Granja d’Escarp.

❘ LLEIDA ❘ Els primers pobles del
Segrià a implantar fa un mes
la recollida porta a porta han
assolit un percentatge de reco·
llida d’escombraries del 85%,
dels més alts de Catalunya. Així
ho va anunciar ahir el consell
comarcal, que va iniciar el des·
plegament d’aquest sistema l’1
d’octubre passat en set muni·
cipis: la Portella, Corbins, els
Alamús, Artesa de Lleida, Pui·
gverd de Lleida, Aspa i Sunyer,
que sumen 6.393 habitants. Fins

a la implantació d’aquest proce·
diment, el reciclatge amb prou
feines assolia el vint per cent.
El consell va assenyalar que,
als primers pobles on s’aplica la
recollida porta a porta, el volum
de residus que acaben a l’abo·
cador de Montoliu s’ha reduït a
un 15%. És una cosa rellevant,
ja que el cànon de residus de la
Generalitat penalitza cada tona
sense reciclar i passarà dels 35
euros actuals a 50 el 2020.
El sistema porta a porta se·

gueix el seu desplegament en els
22 municipis que l’han adoptat.
Fins ara s’aplica en divuit i no·
més queden pendents els que
tenen més població. S’estrenarà
el 18 d’aquest mes a Almenar,
Alfarràs i Alguaire, i el 10 de
desembre a Alcarràs.
La resta de municipis de la
comarca s’han acollit a la re·
collida a través d’illes de con·
tenidors, mentre que la capital
ho fa a través de la seua pròpia
concessionària.

