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COMARQUES

Campanya nadalenca a la Seu amb
56 activitats a partir de dissabte

www.segre.com/comarques
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Obres d’urgència en quatre camins
de Fraga per facilitar la sembra
p.
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MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES

Les noves primes obliguen a tornar diners a
dos plantes de purins i la resta segueix en l’aire

L’Estat fixa una nova retribució que no exclou cap de les quatre de Lleida, però la seua quantia és inferior
|| Els propietaris avaluen quant hauran de retornar i si és viable reobrir les clausurades
R. R.

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ Les noves primes a les
plantes d’assecatge de purins
han entrat en vigor aquest mes,
més de dos anys després de les
primeres sentències que obliguen l’Estat a revertir la tisorada que les va tancar el 2014.
Aquest nou marc de retribucions s’aplicarà a plantes de Lleida que fins ara havien quedat
excloses, però la seua quantia
és menor i la reducció serà retroactiva. Això suposa que les
plantes ja obertes de VAG, a
Juneda; i Audax Green, a Miralcamp, hauran de tornar part
dels ajuts que han rebut des que
van tornar a funcionar. Per la
seua part, els propietaris de
les plantes tancades d’Alcarràs
i de Tracjusa, a Juneda, estudien
aquests dies si les noves primes
fan viable reobrir-les.
A l’hora d’establir la retribució a les plantes de purins per
generar electricitat mitjançant
cogeneració, l’Estat es basa en
factors com el preu del gas utilitzat per assecar les dejeccions
i el preu a pagar per cada tona
d’emissions de diòxid de carboni. Les empreses del sector
assenyalen que tots dos estan
infravalorats a la nova ordre ministerial, cosa que contribueix
que les primes siguin menors.
La patronal del sector ADAP
haurà de decidir en les properes
setmanes si accepta o recorre
aquest nou marc retributiu després d’anys de litigis.
Les quantitats que hauran
de tornar les plantes de VAG
i de Miralcamp és encara una

Demanen canvis
al futur decret
de fertilització
n El Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya va emetre ahir
el seu dictamen sobre el
projecte del futur decret
de fertilització que prepara la Generalitat per regular la gestió de purins.
L’ens consultiu recomana canvis que van des de
permetre ampliar basses
d’emmagatzemament fins
a excloure el que considera una restricció injustificada a l’ús de fertilitzants
d’origen mineral.

Imatge recent de les instal·lacions de Tracjusa, a Juneda.

LES CLAUS

Més anys. El nou marc de retribucions inclou plantes de fins a
25 anys davant l’anterior, que posava el límit en 15. Això excloïa
les instal·lacions d’Alcarràs i de Tracjusa, a Juneda.

Menor quantia. Les retribucions són ara menors, una cosa que
el sector atribueix a infravalorar costos com el del gas utilitzat
per assecar purins. La reducció s’aplica de forma retroactiva.
incògnita. Pel que fa a la d’Alcarràs i la de Tracjusa, el nou
marc de retribucions s’estén a
plantes de fins a vint-i-cinc anys
d’antiguitat, si es compara amb
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l’anterior, que posava el límit
en només quinze anys. Això els
permet optar a ajuts que abans
els estaven vetats al ser les més
antigues de Lleida. Tanmateix,

la decisió d’obrir-les o no dependrà en bona mesura de quant
caldrà invertir per activar-les,
després de quatre anys d’inactivitat i deteriorament.
L’associació GAP, que engloba més d’un centenar de ramaders de les Garrigues, és propietària tant de la planta oberta
de VAG com de la de Tracjusa.
L’entitat confia que la primera
pugui continuar funcionant amb
les noves retribucions. Quant
a la segona, haurà d’avaluar si
resulta econòmicament viable
invertir més d’un milió d’euros
a reactivar-la.

Anys de litigis i
amenaces de
multes a ministres
n Aquesta nova ordre ministerial és la segona que
dicta l’Estat arran de les
sentències del Suprem que
obliguen a revertir la tisorada del 2014. Tant una
com l’altra van arribar
després que l’Alt Tribunal qüestionés els retards
a l’hora de complir les sentències i amenacés de multar fins i tot el titular del
ministeri. El Suprem va
rebutjar la primera ordre
el 2017 al considerar que
excloïa plantes tancades.

SERVEIS INTERNET

El Govern portarà fibra òptica pública
d’Alpicat a Almacelles a primers del 2019
ACN

El nou tram de xarxa passarà per l’A-22, segons Puigneró (centre).

❘ ALMACELLES ❘ El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va
anunciar ahir en una visita a
Almacelles que durant el primer trimestre del 2019 començaran les obres per estendre la
xarxa pública de fibra òptica
des d’Alpicat fins a Almacelles,
un tram de 12,8 quilòmetres de
longitud que estarà instal·lat al
segon semestre de l’any que ve.
En paral·lel, la Generalitat du

a terme obres de millora de la
infraestructura de fibra òptica
de la xarxa oberta de Catalunya
que hi ha a Lleida capital, amb el
desplegament d’11,4 nous quilòmetres. En total, la inversió al
Segrià entre un projecte i l’altre
és de 342.000 euros. Precisament, es tracta d’una de les comarques de Catalunya on el Govern més ha invertit en aquesta
xarxa pública de fibra òptica i
acumula gastats 6,4 milions per
una xarxa de 157 quilòmetres.

Hi ha vuit municipis de la comarca amb un punt de presència
de fibra òptica pública (Lleida,
Vilanova de la Barca, Alcarràs,
Alpicat, Alcoletge, els Alamús,
Soses i Torres de Segre). En diversos municipis hi ha també
operadors privats. L’objectiu del
Govern de la Generalitat és que
totes les capitals de comarca tinguin accés a la xarxa pública el
2020 (ara són 7 de 12 a Lleida)
i que arribi a tots els municipis
catalans el 2023.

