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CementirinuclearubicatalpobleholandèsdeBorsele. EFE

� El municipi d’Ascó ha ini-
ciat una campanya per ven-
dre lesbondatsdel cementiri
nuclear que inclou Lleida en
laseuaagendad’actesper im-
posar-se enel particularpols
quemanté amb el moviment
antinuclear.S’hade recordar
que, encasdeconstruir-se, el
cementiri estariaubicatauns
50 quilòmetres de la capital
del Segrià però a escassos 10
quilòmetresdemunicipis del
Segrià i les Garrigues.
Així, el pròxim dia 22 de

març,JaapGelok, l’alcaldedel
municipi holandès de Borse-
le,onhihauncentred’em-ma-
gatzematge temporal centra-
litzatderesidusnuclearscom
el que es podria construir a
Ascó, visitarà Lleida per im-
partir unaconferència auspi-
ciadapelCol·legid’Enginyers
Industrials i ambel suportde
laCambradeComerçdeLlei-
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meGilabert, se’n va desmar-
car després apostant per
buscarcompensacionsper la
proximitat a les instal·la-
cions.Elsalcaldesdelspobles

lleidatans pròxims a Ascó
tambéhanrecorregut elma-
teix camí que Gilabert, des
del rebuig fins a demanar
compensacions, potser des-

Elpolsnuclear,aLleida

Avuiésnotícia

Inauguracióde lesXXIVJornades
catalanesd’estudiantsd’infermeria

(HotelCondes deUrgel,09.30h)

CAMPANYAD’ASCÓPERRENTARLAIMATGEDELCEMENTIRINUCLEAR
L’alcaldedeBorsele,elmunicipiholandèsambmagatzematòmic,oferiràaLleidaunaconferència

L’apunt

“Eraantinuclearperò
elcementiriéssegur”

� L’alcaldede la localitat ho-
landesadeBorsele, Jaap
Gelok, quevindràaLleidael
dia22demarç, assegura
quealsanys70estavaen
contrade les centralsnu-
clears “perquèenaquella
època, els residusnuclears
elsposavenenbidonsde
formigó i els tiravenalmar
delNord”. “Araconecels
fets i, comqueséquèpassa
enaquesta instal·lació, sé
queéssegura”, argumenta.
Desprésdedosdècadesde
discussiópública i d’unpro-
césparticipatiuanivell local,
el cementiri nucleardeBor-
selees va inaugurar l’any
2003 i lamanifestaciódels
antinuclearsdurant la inau-
guració vaconvocarquinze
persones.

da, dos institucions que re-
colzen l’ús de l’energia nu-
clear.L’acte tindrà lloca laseu
dels Engi-nyers al carrer Ra-
mon i Cajal de la capital, dins
de lagirapromocional impul-
sada per Ascó, a través de
l’Associació de Municipis en
ÀreesNuclears (AMAC),que
tambéelportaràaFlix ialma-
teix poble d’Ascó.
L’elecciódeLleidaenaques-
ta campanya pronuclear no
és casual, ja que tant el plede

la capital com el delegat del
Govern català han expressat
el seu rebuig que Ascó aculli
el cementiri nuclear. També
el consell de govern de la Di-
putació el va rebutjar, mal-
gratqueel seupresident, Jau-

Debat.LaPaeria,en
contra, iGilabert iels
poblespròximsvolen
compensacions

JaapGelok,alcaldedeBorsele.

prés de comprendre que la
seuaoposicióal cementiti nu-
clear resultaria infructuosa.
Malgrat tot, tampoc sembla
fàcil quepuguin rebrealguna
contraprestació.Aquestaset-
mana es va formar el consor-
ci que decidirà què fer amb
els diners del cementiri, del
qual només formen part els
pobles de la Ribera d’Ebre.

LLEIDA.La portaveu del PPC
alParlament,DolorsMontse-
rrat, i el portaveu dels popu-
lars a la comissiód’investiga-
ció de l’incendi d’Horta, Ra-
fael Luna, van demanar ahir
la compareixença en la co-
missió de Susana Puscas,
viuda d’un dels bombers llei-
datansmortsa l’incendi, Jor-
diMoré.Desprésdeposar-se
en contacte amb ella, el Par-

titPopularaténaixí lapetició
de lamateixaSusanaPuscas,
que en declaracions publica-
des ahir al diariSegre va de-
manarcomparèixeralParla-
ment perquè l’escoltin. Pus-
cas creu que la tragèdia
s’hauria pogut evitar si s’ha-
gués complert la llei. La viu-
da de Jordi Moré considera
que ningú vol assumir la res-
ponsabilitat de la tragèdia.

Unaviudad’Horta,alParlament

LLEIDA.Una jornada tècnica
aSeròsserviràdemàperpre-
sentar a tècnics i agricultors
l’estalvi de temps i costosque
suposen les noves tècniques
d’aclarida en lesdos espècies
d’os més importants a Cata-
lunya, el presseguer i la nec-
tarina. Així, agrònoms de la
UdL, Agricultura i Phytollei-
da explicaran els avanços en
aclarida química i mecànica.

JornadaaSeròssobre
l’aclaridadelpréssec

LLEIDA. Una vianant de 88
anys i veïna de Lleida va re-
sultar dimarts a la tarda fe-
rida al ser atropelladaperun
turisme Ford Fiesta conduït
per A.B.B., veí de Lleida, al
pasdevianants situata l’altu-
ra del número 16 de l’avingu-
da de Flix, que està regulat
per semàfors. La vianant va
ser traslladada d’immediat a
l’HospitalArnaudeVilanova.

Feridaunaanciana
alseratropellada

Breus

� El rector de la Universitat
de Lleida (UdL), Joan Viñas,
i el directorgeneralde lamul-
tinacional de tecnologies de
la informació Indra,Santiago
Roura, van rubricar ahir el
convenimarcdecol·laboració
per continuardesenvolupant
conjuntament activitats de
recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+i) en l’àmbit
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació. La
UdL i Indra col·laboren des
de fa quatre anys, des que la
firma va instal·lar-se al juny
del 2005 al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari
de Lleida (PCiTAL) a Gar-
deny.Vaser laprimeraqueho
feia, amb un Software Lab.
Comamostrade les sinèr-

gies establertes entre laUdL
i Indra, el director d’Indra
Software Labs, Santigo Es-
cribano, va explicar que ac-
tualmentun83%de laplanti-
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Visitadelsdirectiusd’Indraa la seuaseudeGardeny.H.S.

LaUdL i Indrarenoven la seuaaliança

lla de Software Labs de Llei-
da prové de l’Escola Politèc-
nicade laUdL ienelsdarrers
tres anys, 32 alumnes de la
UdLhanrebutunabecad’In-
dra i 56 professionals hi han
fet les seves pràctiques. A
més, s’ha desenvolupat fins
ara el Headmouse, un ratolí
que es mou seguint els mo-
viments de la persona a tra-

vésde lamirada idel reconei-
xement facial. Aquesta eina
pot afavorir que les més de
20.000 persones d’arreu de
l’Estat que tenen una paràli-
si total puguin accedir a les
noves tecnologies i tindreuna
vida molt més independent.
Aquest projecte, que és
d’accés gratuït, ja ha rebut
més de 225.000 descàrre-

gues d’arreu del món. El di-
rector de l’Escola Politència
de laUdL,FerranBadia, tam-
bé va destacar el desenvolu-
pament del Sistema Iden-
sound, una solució portàtil
d’identificació de sons que
permetsaberapersonesamb
problemes auditius si a la
seua vora sona algun telèfon,
alarma o un timbre. O el Vir-
tual Keyboard, que permet
escriure textos a l’ordinador
a travésdequalsevol disposi-
tiu capaç de controlar el cur-
sor enpantalla, comarael ra-
tolí. Aquesta aplicació, que
permet estalviar fins a un
40% les pulsacions ne-
cessàries per escriure un
text, s’ha desenvolupat espe-
cialmentper apersones amb
mobilitat reduïda o amb difi-
cultats per fer anar un teclat
convencional.
Actualment, també estan

desenvolupant un teclat per
a persones que no poden
moure les mans, va assenya-
lar Badia.


