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Onze municipis de l’Alt Urgell premiaran amb rebaixes al rebut de les escombraries els qui s’identifiquin al  
tirar-les als nous contenidors intel·ligents que la Mancomunitat de l’Urgellet desplegarà al nord de la comarca entre 
maig i juny. Durant un any, en lloc d’exigir identificació per utilitzar-los, gratificarà qui ho faci de forma voluntària.

Municipis de l’Alt Urgell premiaran qui 
s’identifiqui al tirar les escombraries
Amb rebaixes en el rebut, per augmentar el reciclatge amb contenidors intel·ligents

medi ambient residus

c. SanS
❘ la seu ❘ La Seu d’Urgell i uns 
altres deu municipis del nord 
de l’Alt Urgell premiaran amb 
descomptes en el rebut de les 
escombraries els veïns que 
s’identifiquin al tirar-les als 
nous contenidors intel·ligents 
que es desplegaran entre maig i 
juny en aquestes localitats. Són 
les que formen part de la Man-
comunitat d’Escombraries de 
l’Urgellet (vegeu les claus), que 
pretén d’aquesta manera incen-
tivar el reciclatge i reduir els re-
butjos que acaben a l’abocador 
comarcal de Benavarre. Avui 
s’obrirà el termini per inscriure’s 
de forma voluntària fins al dia 
27. Els qui hi participin podran 
rebaixar els seus rebuts fins a 
60 euros a l’any.

Amb el lema Si recicles, gua-
nyes la Mancomunitat ha posat 
en marxa una campanya amb 
una manera nova d’utilitzar els 
contenidors intel·ligents. En mu-
nicipis on ja funcionen, només 
s’obren quan l’usuari s’identifica 
amb una app per a mòbils o una 
targeta. A l’Alt Urgell, en canvi, 
estaran oberts durant el primer 
any i qualsevol podrà tirar-hi les 
escombraries. En lloc d’exigir 
identificació, l’entitat gestora de 
residus gratificarà qui ho faci de 
forma voluntària.

Això canviarà el juny del 
2023: els contenidors de re-
butjos orgànics i no reciclables 
(fracció resta) estaran tancats 
i serà necessari identificar-se 
per poder utilitzar-los. Els de 
paper, envasos i vidre seguiran 
oberts, però tindran sensors que 

detectaran l’entrada de bosses 
per verificar que qui s’identifica 
és qui tira les escombraries.

Els veïns que s’hi inscriguin 
podran descarregar als seus mò-
bils una app per identificar-se a 
l’utilitzar els nous contenidors. 
També hi haurà targetes per a 
persones que no utilitzen smart-
phones. Entraran en servei l’1 
de maig, quan s’estrenaran els 
primers contenidors intel·ligents 
a la Seu. A partir d’aleshores, se 
substituiran de forma gradual 
els d’escombraries orgàniques 
i fracció resta.

Un veí de la Seu, tirant les escombraries en un dels contenidors de fracció resta que se substituiran.

c. sans

obligatori el 2023
caldrà identificar-se per 
obrir els contenidors 
d’orgànica i fracció resta  
a partir del juny del 2023

Fons de la ue per a la gestió de residus
Convoquen subvencions del programa Next Generation per valor de 13,6 milions 
i consells lleidatans avancen que les sol·licitaran per millorar la recollida selectiva
r. ramírez / l. p. / j. g. m.
❘ lleiDa ❘ La Generalitat va obrir 
ahir una convocatòria de sub-
vencions del fons europeu 
Next Generation per millorar 
instal·lacions de gestió de resi-
dus municipals, amb una dota-
ció de 13,6 milions d’euros per 
a tot Catalunya. L’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 
administra aquests fons, pro-
cedents del pla comunitari per 
afavorir la recuperació eco-
nòmica després de la pandè-
mia de la Covid. El termini 
per sol·licitar aquests ajuts és 
de dos mesos, i diferents ad-
ministracions lleidatanes van 
avançar ahir la seua intenció 
de sol·licitar-los o, almenys, 
estudiar si poden acollir-s’hi.

El president del consell co-
marcal del Segrià, David Ma-
sot, va avançar que preparen 
estudis sobre com millorar 

tant la recollida porta a porta 
com la d’illes de contenidors, 
amb la finalitat d’acollir-se a 
aquests ajuts. El seu homòleg 
de les Garrigues, Jaume Se-
tó, va explicar que valoraran 
demanar aquestes subvenci-
ons per fer millores a l’abo-
cador comarcal de les Borges 
Blanques. Setó va apuntar 
la possibilitat de dotar-lo de 

conduccions d’aigua per al reg 
d’arbres i contra incendis. Per 
la seua part, el consell del Pa-
llars Jussà valorarà sol·licitar 
una subvenció per a la gestió 
de residus, amb un projecte 
que encara s’ha de determi-
nar. També el consell del Pla 
d’Urgell i el Conselh Generau 
d’Aran estudiaran les bases 
de la convocatòria per deter-

minar si els poden servir per 
impulsar projectes als seus 
respectius territoris. En can-
vi, altres organismes dedicats 
a la gestió d’escombraries com 
les dos mancomunitats de l’Alt 
Urgell van descartar demanar 
aquests ajuts. Consideren que 
actualment no tenen projectes 
pendents que exigeixin millo-
res a les seues instal·lacions, tal 
com estableix la convocatòria.

La dotació de 13,6 milions 
d’euros es divideix en tres lí-
nies: una de 6,8 milions per 
millorar el tractament dels 
residus orgànics; una altra de 
dos milions per a instal·lacions 
dedicades a preparar residus 
recollits de forma selectiva per 
al reciclatge; i una tercera de 
4,8 milions per al tractament 
dels residus no reciclables, 
coneguts també com la frac-
ció resta.

13,6
milions

És la dotació per a les diferents 
línies de subvencions per a 
la gestió de residus per a tot 
catalunya.

2
mesos de termini

els ajuntaments, consells i al-
tres ens públics que gestionen 
residus tindran 2 mesos per 
sol·licitar aquests ajuts.

dadeS

leS claUS

Mancomunitat de l’Urgellet
z Gestiona la recollida d’escom-
braries de la seu d’urgell, alàs 
i cerc, les Valls de Valira, Ribe-
ra d’urgellet, Montferrer i cas-
tellbò, la Vansa i Fórnols, Josa 
i Tuixén, arsèguel, Pont de Bar, 
estamariu i cava, així com l’abo-
cador comarcal del municipi de 
Benavarri.

Contenidors intel·ligents
z l’entitat ha adjudicat per més 
de 700.000 euros el subminis-
trament i manteniment durant 
7 anys de tot el sistema, que in-
clou dispositius d’identificació 
a 1.478 contenidors. També ha 
adjudicat la compra dels con-
tenidors intel·ligents per a la 
fracció orgànica (305 unitats) i 
resta (527). el projecte ha rebut 
subvencions de l’agència de 
Residus.

La resta de la comarca
z la Mancomunitat Meridional 
gestiona les escombraries del 
sud de la comarca, que no par-
ticipa en aquesta iniciativa. les 
dos mancomunitats de l’alt ur-
gell han iniciat els primers pas-
sos per fusionar-se.
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El Rodi Balàfia 
 rep avui l’Eivissa  
al Juanjo Garra

voleibol

❘ lleiDa ❘ El Rodi Balàfia Vòlei 
rep avui al pavelló Juanjo 
Garra l’Eivissa (15.00), amb 
l’objectiu de sumar una nova 
victòria per seguir a la zona 
alta de la taula. L’Eivissa és 
un rival de la zona baixa de 
la classificació, per la qual 
cosa els lleidatans no hauri-
en de tenir cap problema per 
guanyar, a l’espera de partits 
de més exigència.

Deu anys per 
dopatge per a 
Blessing Okagbare

atletisme

❘ lonDres ❘ El Tribunal Discipli-
nari de la Unitat d’Integritat 
de l’Atletisme (AIU) va co-
municar ahir que ha sanci-
onat la velocista nigeriana 
Blessing Okagbare durant 
deu anys, dels quals cinc 
són per la presència i ús de 
múltiples substàncies prohi-
bides i cinc més per negar-se 
a cooperar en la investigació 
oberta després que es detec-
tés el seu cas.

Kamila Valíeva, durant l’actuació de dijous passat.

efe

agèncieS
❘ pequín ❘ El president del Comitè 
Olímpic Internacional (COI), 
Thomas Bach, va criticar el trac-
te rebut dijous per la patinadora 
russa Kamila Valíeva durant la 
final del patinatge artístic so-
bre gel dels Jocs Olímpics d’Hi-
vern de Pequín per part del seu 
propi equip. La jove esportista 
de 15 anys era al centre de la 
polèmica després d’haver estat 
autoritzada a competir pel TAS 
malgrat haver donat positiu en 
un control antidopatge al de-
sembre i era la favorita per a 
l’or, però va aterrar malament 
en dos de les seues execucions i 
finalment va quedar quarta. La 
seua entrenadora, Eteri Tutberi-
dze, malgrat el mal moment que 
estava passant la patinadora, no 
va arribar a consolar-la després 
d’acabar quarta.

“Quan vaig veure com va ser 
rebuda pel seu entorn més pro-
per, em va semblar extrema-
ment fred. Va ser esgarrifós veu-
re això, en lloc de consolar-la o 
provar de calmar-la. Això no 
em fa gaire confiança sobre el 

El COI defensa Valíeva
Thomas Bach critica el tracte que li va dispensar l’equip després de quedar 
quarta || Lambán diu que no ha tornat a parlar amb Aragonès dels Jocs 2030

jocs olímpics d’hivern pequín 2022

seu cercle íntim, ja sigui pel que 
va succeir en el passat o el que 
pugui passar en el futur, sobre 
com s’ha de tractar una atleta 
menor de 15 anys que lluita vi-
siblement. Només puc desitjar 
que rebi el suport de la família, 
amics i persones per ajudar-la 
a superar aquesta situació tan 
difícil”, va expressar Bach.

Pel que fa a la participació 
espanyola, la parella formada 
per Laura Barquero i Marco 
Zandron va continuar ahir fent 
història per al patinatge artístic 
sobre gel espanyol al classifi-
car-se per a la final. Imanol Rojo 
afrontarà aquest dissabte la se-
ua tercera i última prova, els 50 
quilòmetres de l’esquí de fons.

D’altra banda, el president 
d’Aragó, Javier Lambán, va as-
segurar ahir que no ha tornat 
a parlar amb Pere Aragonès, 
des d’abans de plantar-lo a Ba-
laguer. Lambán va dir que ha 
de ser el COE qui marqui “els 
temps i els ritmes” a seguir i que 
la candidatura per als Jocs del 
2030 és “espanyola”.

Recepció dilluns 
als olímpics 
catalans de Pequín
n El president de la Ge-
neralitat, Pere Arago-
nès, rebrà aquest dilluns 
els olímpics catalans que 
han participat en els Jocs 
Olímpics de Pequín, entre 
els quals el lleidatà Jaume 
Pueyo. L’acte està previst 
a les 17.30 hores i a la re-
cepció, a més d’Aragonès, 
hi haurà la consellera Lau-
ra Vilagrà i la secretària 
general d’Esports, Anna 
Caula.
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El Claver, campió del debat
Representarà la UdL a la final de la Lliga de la Xarxa Vives

educació certamen

els alumnes van exposar els seus arguments davant d’un jurat de la Universitat de Lleida.

jorDi EChEvarria

PaULa Pérez
❘ LLEiDa ❘ Els alumnes Marcel 
Gruñeiro, Maria Llobera, Xavi 
Madrona, Matías Mora i Laura 
Sanz de primer de Batxillerat 
del col·legi Claver es van alçar 
amb la victòria de la fase local 
de la Lliga de Debat de Secun-

dària i Batxillerat de la Xarxa 
Vives d’Universitats, aquest 
any centrada en les limitaci-
ons de la ciència. Els alumnes, 
que van debatre en contra, 
representaran la Universitat 
de Lleida en la fase final, que 
se celebrarà el proper mes de 

març a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona amb catorze 
equips de Catalunya, Valèn-
cia i Andorra. L’alumne Mar-
cel Gruñeiro va definir el seu 
equip com a “potent” i va as-
segurar que “amb moltes ganes 
i molta il·lusió tot es pot fer”.

iNS torrEviCENS

Innovació i investigació a l’INS Torrevicens ■ Els alumnes de 
primer de Batxillerat de l’INS Torrevicens van organitzar en 
les III jornades d’innovació i investigació que va inaugurar 
la investigadora lleidatana Paquita Sanvicén.

BiBLiotECa PúBLiCa Maria BarBaL

Conferència sobre el canvi climàtic ■ La biblioteca Maria 
Barbal de Tremp va acollir una conferència sobre les vinyes 
més resistents al canvi climàtic a càrrec de Miguel Figini, en 
el marc del cicle d’activitats Biblioteques amb DO.
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