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Imatge d’arxiu d’una assemblea veïnal a Sucs sobre el projecte de la planta de biogàs.

SEGRE

S.E.
� LLEIDA � La planta de biogàs que
l’empresa Jobertal SL promou
prop de Sucs ha obtingut el vis-
tiplau de Paeria i Generalitat,
després d’experimentar algunes
retallades respecte al projecte
inicial.
Es tracta d’una planta de va-

lorització de purins i altres pro-
ductes orgànics, per transfor-
mar-los en biogàs i posterior-
ment en energia elèctrica capaç
de proveir 1.142 famílies.Tam-
bé produirà adob orgànic d’al-
ta qualitat per al camp, que no
emetrà pudors. Malgrat dispo-

sar de l’informe favorable de
l’àrea Municipal de MediAm-
bient i de l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de la Ge-
neralitat i del certificat de com-
patibilitat de l’ús amb el plane-
jament de la zona, les obres no
poden iniciar-se fins que la Pa-
eria aprovi definitivament el pla
especial d’aquesta àrea. En
aquest sentit, la comissió d’Ur-
banisme de dilluns que ve té
previst donar llum verda provi-

Paeria i Generalitat donen llum
verda a unaplanta de biogàs a Sucs
El projecte experimenta retallades i només podrà tractar purins de la seua pròpia
explotació, plantes de panís i residus agroalimentaris || Falta l’aprovació del ple

MEDIAMBIENT INSTAL·LACIONS

sional al pla especial urbanístic
per a la instal·lació d’aquesta
planta al polígon 2, parcel·la 27
de Sucs.
A la fase d’exposició pública,

el projecte va rebre al·legacions
tant de particulars com d’Ipce-
na i de les entitats municipals
descentralitzades de Sucs i Rai-
mat. I és que la possible instal·la-
ció d’aquesta planta va provo-
car recels entre els veïns de la
zona.A més, la Paeria també va

proposar canvis per evitar que
la planta tractés residus no or-
gànics. Per aquest motiu, només
podrà rebre purins de la seua
pròpia explotació ramadera
(7.424 m³ a l’any, xifra que su-
posa un 37 per cent de la seua
alimentació), plantes de panís
(4.000 tones anuals, un 20% del
total) i residus orgànics prode-
cents de la indústria agroalimen-
tària (8.750 tones a l’any, el 43
per cent restant).Així, no està

autoritzada a tractar residus sò-
lids ni llot procedents d’aigües
residuals urbanes.
La planta generarà energia

elèctrica, tèrmica i adob, que
s’usarà a la mateixa explotació
agrícola. El motor de cogenera-
ció funcionarà 8.000 hores a
l’any i produirà quatre milions
de kilowatts per hora, que ani-
rà a la xarxa d’Endesa i també
servirà per calefactar l’explota-
ció ramadera.

MAGDALENA ALTISENT

El rector, el segon per l’esquerra, va participar a la pedalada.

Pedalada, tornejos esportius i
música a les festes de la UdL
�LLEIDA � La Universitat de Llei-
da (UdL) va celebrar ahir les
festes, que van començar
amb una pedalada en què
van participar el rector, Joan
Viñas, i el vicerector d’Estu-

diantat, Xavier Gómez.Tam-
bé hi havia previstos torne-
jos esportius, castellers, un
concurs de curtmetratges i
un concert com a colofó fes-
tiu.

MAGDALENA ALTISENT

L’IES Torrevicens ‘viatja’a l’edatmitjana� Alumnes d’ESO de l’institut Torrevicens han recreat
la nau central d’una església romànica en un dels passadissos del centre.Ahir va ser inaugurada
amb un concert de música medieval a càrrec de Francesc Jové i Santi Miret.

A concurs les
obres del Museu
de la Ciència

EQUIPAMENTS

� LLEIDA � La Paeria ha tret a li-
citació les obres de construc-
ció de l’edifici del Museu de
la Ciència a Gardeny. El pres-
supost de licitació és d’1,6
milions d’euros i el termini
de presentació d’ofertes fina-
litza el pròxim dia 24 de
maig.
Així mateix, l’ajuntament

també licita la construcció
d’un edifici de vuit habitat-
ges socials i un equipament
cultural al carrer Nou, al cos-
tat de l’antic convent de San-
ta Clara, al Centre Històric.
El pressupost de licitació és
d’1,5 milions.

Pisos ‘low cost’
de Banesto i
Acciona a Lleida

HABITATGE

� LLEIDA � Banesto mostrarà al
saló immobiliari Low Cost de
Barcelona una oferta de 115
pisos a Catalunya per a joves
de fins a 35 anys amb preus
que oscil·len entre els 60.000
i els 120.000 euros.
Entre les ofertes, hi figura

un pis a Lleida amb quatre
habitacions, bany i lavabo
per 120.000 euros.Acciona
també oferirà al certamen
descomptes de fins al 35 per
cent en el preu dels habitat-
ges.A Lleida,Acciona té pi-
sos a la Mariola, al peu de
Gardeny.

ELECTRICITAT

Produirà 4 milions de

kW/h, que és l’energia

elèctrica necessària per

proveir 1.142 famílies


