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Les Garrigues recollirà les escombraries porta
a porta a les Borges, Arbeca i Juneda
Pla pilot que es durà a terme gradualment per posar fi als mals resultats en la recollida selectiva que la
col·loquen a la cua de les comarques || La Segarra, la quemés recicla, serà el model a seguir

MEDIAMBIENTRESIDUS

MARÍAMOLINA
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El consell de
les Garrigues està treballant per
instaurar a curt termini la reco-
llida d’escombraries porta a por-
ta i amb aquesta finalitat està dis-
senyant un pla pilot que es posa-
rà enmarxa a les poblacionsmés
grans, és a dir, la capital, les Bor-
ges Blanques, Juneda iArbeca.
D’aquesta manera, vol posar fi
als mals resultats en el balanç de
reciclatge i recollida selectiva que
l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) va fer públic el mes
passat (vegeu SEGRE del dia 26
d’octubre) i que la posa a la cua
de les comarques lleidatanes i
Aran.

Segons les dades del Govern,
és la comarca amb el percentat-
ge més baix en recollida selecti-
va neta amb un 19,7% davant
del gairebé 47%de la Segarra, la

comarca que més recicla i que
prendrà com a referència, ja que
aplica la recollida porta a porta
des de fa anys.Així ho va asse-
gurar ahir el president del con-
sell, Juli Muro. “Si l’experiència
té èxit, s’anirà fent gradualment
a les altres poblacions”, va as-
segurar.A més, va apuntar que
“el desplegament total és molt
car, la qual cosa obliga a fer-ho a
poc a poc”.Abans s’hauran de

definir els horaris i dies en què
es recollirà cada matèria espe-
cífica.

Segons les xifres de l’ARC, l’ín-
dex de la recollida de la fracció
orgànica neta a les Garrigues és
del 34,07% davant del 82,90%
de la Segarra.Amés, és la penúl-
tima respecte al paper i el cartró
(només per davant de la Nogue-
ra), i el mateix succeeix amb el
vidre i els envasos, només per da-

vant del Segrià iAran, respecti-
vament.

Concentració de contenidors

Mentrestant, a començament
d’any el consell delimitarà en illes
els punts de concentració dels
contenidors per a la recollida se-
lectiva, posarà en marxa una
campanya de sensibilització en-
tre la població i distribuirà com-
postadors per convertir l’orgàni-

ca en adob per a les cases d’al-
guns pobles encara per definir.

Ampliar l’abocador

Muro també va explicar que
per a la primavera hauran de co-
mençar les obres d’ampliació de
l’abocador comarcal de les Bor-
ges amb la construcció d’un nou
vas “ja que ara se sobrepassa en
mig metre la cota de coronació
de l’existent”. El projecte inicial

contemplava una inversió demés
de 4,5milions amb una vida útil
de 15 anys. L’organisme ha redi-
mensionat el projecte per reduir
costos, de manera que en rebai-
xa la inversió a la meitat i en du-
plica el temps d’ús.

D’altra banda, un altre dels
projectes del consell és aconse-
guir compactar les escombraries
en galledes per eliminar líquids i
lixiviats.

Un temporal de vent fueteja tot
Lleida i torna a créixer la Garona
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Un jovede laPobla ven
ulleres fetesde fusta

ARTESANIA INICIATIVES

El jove emprenedor mostrant algunes de les ulleres a la passada Fira de Sort.

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Esteban Serra-
no, un jove emprenedor de la
Pobla de Segur, ha creat una em-
presa, Rels, per comercialitzar
les ulleres amb muntura de fus-
ta que confecciona. Serrano fa
les muntures amb fustes del Pa-
llars com d’olivera, noguera, gi-
nebrer o freixe. El procés de pro-
ducció és totalment artesanal,
des de la recol·lecció de la fus-
ta, l’assecatge, fins a l’elabora-
ció de la muntura.

La novetat de Rels és que les

muntures de fusta també són ap-
tes per a ulleres de visió amb vi-
dres graduats. Els clients tenen
la possibilitat d’escollir una de-
terminada fusta per a la muntu-
ra que més els agrada. Serrano
també realitza altres productes
amb fusta del Pallars com: bolí-
grafs, estilogràfiques, perfums o
targeters.Així mateix, Serrano
assegura que és una de les pri-
meres marques de l’Estat que
fan muntures de fusta per a vi-
dres graduats.

MARTA LLUVICH (ACN)

Generació total
de residus per càpita. 2012

*El volum net fa referència al material dipositat de forma separada per contenidors. El volum brut és la resta.
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Recollida selectivaneta i bruta. 2012 (*)

RS/RM% RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA

RECOLLIDA SELECTIVA NETA

mitjana catalana

1,35
mitjana provincial

1,16

mitjana catalana bruta

39

mitjana catalana neta

32,19
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