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Avuiésnotícia
Inauguraciódelcongrés‘Reptesdelajus-
tíciapenalalsegleXXI’,acàrrecdelsecre-
tarid’EstatdeJustícia (10.00h,laLlotja)

�Discrepànciesentreelminis-
teri d’Indústria i la Comissió
Nacional de l’Energia (CNE)
han deixat les plantes de trac-
tamentsdepurinssenseajudes
per l’energiaproduïdaambles
dejeccions ramaderes.
Lleida, una de les princi-

pals províncies espanyoles
que genera purins animals,
disposadequatreplantesque
vandeixardecobrar l’anome-
nat complement d’eficiència
alnovembre:Guascord’Alca-
rràs, Vac i Tracjusa de June-
da i Sada a Miralcamp. La
subvenció es cobrava des de
l’any 2007, segons va establir
un decret d’Indústria, però
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PlantaTrajucsadeJuneda.

Purins sensesubvenció
INDÚSTRIADEUL’AJUTALESPLANTESDETRACTAMENT
Tracjusatemperdreuns125.000eurosperl’energiaproduïdadesdelnovembre

ara la CNE s’oposa a aquest
estímul per reduir les emis-
sions de CO2. L’ajuda ascen-
deix a 139,5 euros el megavat
exportat a la xarxa elèctrica,
una quantitat que el mateix
sector considera insuficient
(a Alemanya es paguen 190 i
aItàlia, finsa300euroselme-
gavat) i queha frenat la cons-
trucció de més plantes, com
pretenia el Govern al seu pla
debiodigestiódepurinsapro-
vat el 2007 amb l’objectiu de
reduir en 2,23 milions de to-
nes les emissions de CO2

anuals.
FontsdeTracjusavanex-

plicar a ADN-Lleida que el
ministeri d’Indústria els deu
unamitjana de 25.000 euros
mensualsdesubvencióper la

seua producció elèctrica i
que temenperdreels 125.000
euros de deute acumulat des
del novembre.Tracjusa trac-
ta unes 100.000 tones a l’any
de residus i té una potència
instal·lada de 16,3 megavats.
L’activitatde laplantanos’ha
vist alterada,demoment,per
l’absènciade les subvencions,
però podria passar a llarg
termini, ja que el seu pressu-
post s’elabora en funció
d’aquestes subvencions.
ALleida, la cabana porci-

naprodueixmilionsde tones
de purins, convertint-se en
unazonaexcedentària, jaque
la necessitat de la seua apli-
cació coma fertilitzant ensòl
agrícolanoés capaçd’absor-
bir tots els purins generats.

Clics!

Cauentrossosd’unafaçanaaFerran.
Petitsdesprenimentsde la façanadelnúmero49van
obligarelsbombersa revisar-la.Nohi vahaver ferits. LL.D.

Lapoliciaincorpora21agentsaLleida.Un
total de12s’incorporena la comissariadeLleida, dosa la
Seu i set a ladeLes.Ahir vanser rebutsoficialment.

� Un any més, alguns page-
sos de l’Urgell han vist afec-
tades les seues collites de ce-
real per lesplaguesdeconills
que se’n mengen les fulles
verdes i afectenaixí el desen-
volupament de la planta, que
en moltes ocasions no acaba
el seu cicle de creixement. El
responsabledel cereald’Unió
de Pagesos (UP), Alejandro
Domingo,vaexplicarahirque
aquesta circumstància esdó-
na des de fa uns tres anys en-
rere, i que per mirar de
pal·liar la situaciódemanena
les societats de caçadors que
forcinpròrroguesdels perío-
desdecaçadeconills. Segons
Domingo,a tot l’Urgell, sobre-
tot a la ribera del Sió, hi hau-
ria centenars d’hectàrees
afectades pels rosegadors.

Unaplaga
deconills
afectacultius
de l’Urgell

Cerealsafectatsa l’Urgell.

LLEIDA. La venda de pisos
nous repunta a totes les pro-
víncies catalanes tretdeLlei-
da, segons l’informe del pri-
mer trimestre d’enguany de
l’Associació de Promotors i
Constructors de Barcelona
(Apce). No obstant, els pisos
usats són els més venuts.

NomésaLleidacaula
vendadepisosnous

LLEIDA.Mésde 1.100alumnes
d’ESO i batxillerat de tretze
centres de Lleida exposaran
creacions tecnològiques a la
setena edició de Mercatec,
que té llocavui i demàal cam-
pusdeCappontde laUniver-
sitatdeLleida (UdL).Laxifra
representa un rècord.

Mostradetreballsde
batxillersalaUdL

LLEIDA. El científic lleidatà
DamiàBarceló i altres cientí-
fics de la UdL participaran
amb més d’un centenar de
científicsdediferentsdiscipli-
nes els pròxims cinc anys en
unestudidelsefectesdel can-
vi climàtic a les conques me-
diterrànies, amb un pressu-
post de 4,5milions d’euros.

LaUdL,enunestudi
sobrecanviclimàtic

Breus

TÀRREGA. La plataforma per
a la promoció, defensa i inde-
pendènciadeCatalunya,Fes-
Cat, ha impulsat un referèn-
dum virtual sobre la inde-
pendència de Catalunya.
Tambéhacreatundocument
d’identitat català propi, el
carnet reivindicatiu ICI.

Consultavirtualper
laindependència

FiradeLleidadedicaaquestcapdesetmanaalmotor.

� La venda il·legal de cotxes
continua proliferant als car-
rersdeLleidamalgrat l’orde-
nança del civisme. Així ho va
denunciar ahir Pilar Gallart,
representant de l’Associació
Provincial d’Empreses d’Au-
tomoció de Lleida, que va la-
mentarquees continuïnpro-
duint aquestes transaccions.
LaGuàrdiaUrbana ha impo-
sat un total de 327 sancions
per venda il·legal de vehicles
a la via pública des que es va
introduir el 2008aquesta fal-
ta a l’ordenança de civisme.
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Venda il·legal de cotxes
als carrers de Lleida

Fescat impulsaelDNIcatalà.

Durant el 2008, esvanportar
a terme quatre denúncies; el
2009, 270, i el 210 sen’han fet,
fins ara, 53.
D’altrabanda,FiradeLlei-

da acollirà des de demà i fins
diumenge el cap de setmana
del motor amb la celebració
de la 13aediciódeLleidaOca-
sió (Saló del Vehicle d’Oca-
sió), la 3a deLleidaMoto (Sa-
ló de lamoto i complements)
i la 4a de Lleida Tuning (Fira
del Tuning i complements).
En total, hi haurà 70 exposi-
tors, dels quals 25 correspo-
nen a Lleida Ocasió i els 45
restants, a LleidaMoto i Llei-
da Tuning.

L’apunt
Plantespocviablesi
d’altcostenergètic

�Lesplantesde tractament
depurinsdecogeneració
generenadob i energiaelèc-
tricaa travésde l’úsdegas
natural juntamentambel
biogàs i lesdejeccions.
L’energiaelèctricaquepro-
dueixens’utilitzaper fer fun-
cionar laplanta i la restaes
vena laxarxa, perònecessi-
tenprimesa l’horadeven-
dre l’energiaper compensar
ladespesanecessàriaen
gasnatural. Si no, deixende
ser rendibles i peraixò
n’hi han tanpoques.

LA SEU. La Guàrdia Civil va
decomissar dimarts a la Far-
gadeMoles58.500eurosaun
murcià de 55 anys que els
portava a la butxaca quan
conduïa un turisme en direc-
ció a Lleida procedent d’An-
dorra. El van deixar conti-
nuar amb nomésmil euros.

Amagavaalabutxaca
58.500€‘andorrans’


