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lització del contracte laboral.
Si amb la tasca de preselecció
de l’ajuntament no n’hi ha prou
per omplir les 40 vacants que
s’ofereixen, “està previst que
diferents associacions col·labo-
rin per aconseguir personal,
com l’Associació de Paraplègics
i Discapacitats Físics de Llei-
da (Aspid)”, afirmen des del

consistori, tot i que insisteixen
en el caràcter subsidiari
d’aquesta opció.

A més de l’ocupació directa
que generarà la planta, calcu-
len que crearà uns 500 llocs de
treball indirectes. L’activitat
d’aquest projecte empresarial
consistirà a aprofitar tots els
elements dels olis vegetals de
cuina de locals de restauració
(hotels i bars, entre d’altres) i
domicilis per crear nous pro-
ductes, com biodièsel o cosmè-
tics. La construcció de la plan-
ta es va iniciar a començaments
del mes de juliol i s’ubica al po-
lígon industrial del Tossalet
Roig.

PREFERÈNCIES

Prioritzen els candidats
del poble, tot i que es
valoraran els currículums
dels altres interessats

Norantadiscapacitatsper
a laplantad’oli d’Alcarràs
L’ajuntament preselecciona els candidats per als quaranta llocs
oferts || Els interessats s’inscriuen a la borsa municipal

OCUPACIÓ SELECCIÓ

A. PORTELLA
❘ ALCARRÀS ❘ Un total de noranta
discapacitats s’han ofert per a
un dels quaranta llocs de tre-
ball directes que crearà la futu-
ra planta de reciclatge d’olis
d’Alcarràs, iniciativa pionera a
Europa perquè tots els treba-
lladors seran persones amb al-
guna minusvalidesa. La inici-
ativa està promoguda per l’As-
sociació Humanitària de Dis-
capacitats de Catalunya (As-
cat), que espera iniciar l’activi-
tat al febrer del 2013. Segons
el consistori, tots els interessats
s’han d’inscriure a la borsa de
treball de l’ajuntament per, des-
prés d’una preselecció en fun-
ció de si compleixen el requisit
de la deficiència física o psíqui-
ca, enviar a l’empresa les da-
des dels seleccionats a fi d’ini-
ciar les entrevistes aquest se-
tembre.“Ja els hem enviat una
cinquantena de currículums i
fins i tot en tenim quaranta més
pendents d’enviament”, van
afirmar fonts del consistori. En
principi,“prioritzarem les can-
didatures de persones d’Alcar-
ràs, però des que es va fer pú-
blica l’obertura de la planta
hem multiplicat les inscripcions
d’interessats de diferents pro-
cedències”, van afegir. Una ve-
gada superades les entrevistes
que efectuarà l’empresa, aquells
que resultin escollits hauran de
passar un període de formació,
abans de procedir a la forma-

Imatge d’arxiu de la inauguració de les obres de la planta.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat pre-
veu celebrar a finals de tar-
dor una segona ronda de con-
tactes amb els ajuntaments
de la zona d’influència del
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici per
avançar el procés d’amplia-
ció de la zona protegida. La
directora general de Políti-
ques Ambientals, Marta Su-
birà, va explicar en declara-
cions a SEGRE que actual-
ment s’estan elaborant tre-
balls tècnics per analitzar les
possibilitats d’ampliació del
parc nacional, tenint en
compte l’oposició de diver-
sos ajuntaments.

Subirà va admetre que la
negociació “està més madu-
ra al Pallars Sobirà”, on mu-
nicipis com Sort han dema-
nat formar part de l’espai. En
canvi, l’Alta Ribagorça (prin-
cipalment, laVall de Boí) i la
Val d’Aran han rebutjat am-
pliar la zona protegida. Subi-
rà va explicar que des de la
reforma de la llei de parcs na-
cionals la creació d’un espai
d’aquestes característiques
implica una superfície míni-
ma de 15.000 hectàrees, a les
quals no arribaAigüestortes.
Va advocar per integrar la zo-
na perifèrica a la protecció,
però va reiterar que no im-
posaran l’ampliació.

El Govern preveu
negociar a la tardor
l’ampliació d’Aigüestortes

MEDI AMBIENT ESPAIS NATURALS

Sant Guim finalitza el local social de Vicfred
❘ SANT GUIM DE LA PLANA ❘ L’ajuntament de Sant Guim de la Pla-
na ha finalitzat l’última fase de construcció del local social
deVicfred, que ha consistit en la instal·lació d’un aïllament
acústic de la sala. L’última fase ha suposat una inversió de
32.000 euros. En els últims quatre anys, Sant Guim ha inver-
tit gairebé 500.000 euros a construir el local social deVicfred,
que té una superfície de 540 metres quadrats, informa X.
Santesmasses.

Els pantans del Segre, amb18 hectòmetresmenys
❘ LLEIDA ❘ L’elevada demanda d’aigua per a regadiu coincidint
amb el mes de més necessitat ha restat fins a 18 hectòmetres
cúbics d’aigua als pantans d’Oliana i Rialb, que regulen el riu
Segre.A la Noguera Ribagorçana, han perdut 15,5 hectòme-
tres.
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