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AGRICULTURA POLEMICA 

Sense permisos pera cremes 
fins a obtenir una moratOria 
Agricultura ja no tramita autoritzacions per calcinar restes 
vegetals 11 El 01 ven · 1nv bl en1err els a ore 

E.FARNELL 
1 LLEIDA 1 El departament d'Acció 
Climaticaja no esta tramitant 
permisos per dur a terme les 
cremes agrícoles de restes ve
getals i compleix així amb la 
llei estata17/2022 (en vigor des 
del8 d'abril) que ho prohibeix. 
La conselleria d'Agricultura, 
segons fonts del departament, 
espera que el ministeri per a 
la Transició Ecológica autorit
zi una moratoria en l'aplicació 
de manera que "es pugui fle
xibilitzar la gestió d'aquests 
residus" després de les queixes 
que ha generat la nova llei en
tre el sector. Van apuntar que 
no s'han detectat cremes "no 
autoritzades" fins al moment ni 
s'ha aixecat cap acta de sanció. 
Fins a ]'entrada en vigor de la 
nova normativa el període de 
cremes agrícoles s'iniciava el 
dia 16 d'octubre fins al14 de 
mar~ i es podia cremar després 
de comunicar-he als ajunta
ments. Del15 de mart; al 15 
d'octubre l'activitat esta va pro
hibida excepte autoritzacions 
deis ajuntaments, les oficines 
del departament d'Acció Cli
matica o per vi a telematica. 

Protesta organitzada per UP la setmana passada a Lleida. 

Per una altra banda, el mi
nistre d'Agricultura, Luis Pla
nas, es va mostrar partidari la 
setmana passada d'enterrar 
restes agrícoles i aprofitar els 
ecoregims que preveu la nova 
PAC i els seus ajuts. Una al
ternativa que els agricultors 

Ajuntament de Mollerussa 

EOICTE 

La llei estatal 
obliga a triturar 
les restes vegetals 
• La normativa de resi
dus i sois contaminats per 
a una economía circular 
(7/2022) prohibeix lacre
ma, que només es podra 
permetre amb caracter 
excepcional (evitar pla
gues o evitar incendis 
forestals) i obliga a tri
turar totes les restes ve
getals o bé aprofitar-les 
com a biomassa o per fer 
compost. 

El Pie de I'Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 29 de setembre de 
2022, ha aprovat, entre altres, la modificació de l'ordenan~a núm. 31, 

' preu privat pera l'estacionament de vehicles de tracció mecanica en la 
via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i amb les 
limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

De conformitat al que disposa l'article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances annexes al mateix, s'exposa
ran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntamentdurant el termini de 
trenta di es Mbils, comptats des del dia següent á aquell que tingui lloc la 
publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província. 

Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicara en un diari deis de major difusió de la provín
cia 

Ourant el període d'exposició pública de les ordenances, qui tingui un 
interes directe, en els terminis previstos a l'article 18 del TRLRHL, podra 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 

D'acord amb l'article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat 
sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restara definitiva
ment aprovat. Contra l'aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els 
tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la data de publicació de l'aprovació definitiva al BOP. 

Mollerussa, document signat electronicament 
~Alcalde, 

veuen "inviable i.poc útil", 
perque, en cas que els arbres 
tinguin bacteris, seguiran al 
subsol i no moriran. 

Per la seua part, la cense
llera, Teresa Jorda, va afir
mar que les autoritzacions 
excepcionals de cremes ja no 
han de ser individuals. Per un 
altre costat, des de sindicats 
agraris van apuntar que molts 
agricultors "cremaran restes 
agrícole.s sí o sí" a partir del dia 
1 de novembre perque ja no hi 
haura risc d'incendi i sí un greu 
problema amb les restes. Van 
confiar queja s'hagi aprovat 
una moratoria i que es pugui 
cremar. 

POLÍTIQUES MUNTANYA 

Tremp tindra 
el tercer centre 
d'innovació 
rural del Pirineu 
Després dels de 
Vielha i Graus 
R. R. 
1 LLEIDA 1 Tremp acollira el ter
cer centre d'innovació rural 
del Pirineu, després dels que 
funcionen ja a Vielha i a la lo
calitat oscenca de Graus. Així 
ho va anunciar ahir a Lleida el 
secretari general per al Repte 
Demografic del Govern espa
nyol, Francés Boya. El ministeri 
de Transició Ecológica impulsa 
aquestes instaHacions a través 
de convenís amb les diputaci
ons, a fi d'afavorir projectes 
que contribueixin al desen
volupament deis territoris de 
muntanya. A la Val d'Aran, per 
exemple, ha contribuit a desen
volupar les telecomunicacions 
mitjan~ant telefonía 5G, via sa-

ENTITATS INICIATIVES 

SEGRE 1 

Dimarts, 4 d'octubre del 2022 

El mercat de productors del Pirineu ahir a Sort. 

Mercat de la Terra a Sort 
.de productors Slow Food 
1 SORT 1 Una trentena de pro
ductors del Pirineu van par
ticipar ahir en el Mercat de la 
Terra organitzat pel coHectiu 
Slow Food Catalunya-Cuina 
Km O. Hi van oferir degusta
cions durant tot el matí. Des 

del col-lectiu van assegurar 
queja elaboren diariament 
fins a 6.150 menús escolars 
a Catalunya i que l 'Escola 
d'Hoteleria de Sort s'ha su
mat en el moviment Slow 
Food. 

Puigverd distribueix carteres entre edils de Junts 
1 PUIGVERD DE LLEIDA 1 El ple de l'ajuntament de Puigverd de Lleida 
va aprovar la distribució de carteres entre l'alcalde i els tres 
edils de Junts després de la moció de censura que va apartar 
ERC de l'alcaldia el passat 25 d'agost. 

De~anen reprendre plans per soterrar línies de llum 
1 LLEIDA 1 El PSC insta el Govern a reprendre els plans per 
soterrar i desviar línies MAT de nuclis urbans com el de la 
Pedrera de Tremp, que porta 16 anys en suspens. 

lmpuls a la construcció de les piscines de Benavent 
1 BENAVENT DE SEGRIA 1 L'ajuntament de Benavent de Segria ha 
aprovat de forma definitiva el projecte per a la construcció 
de les piscines, que suposa una inversió de 751.000 euros. 

Francés Boya, ah ir en la conferencia inaugural del master. 

tel·lit i xarxes d'antenes alla on 
no hi ha cobertura pera mobils. 

Boya va esmentar la creació 
del centre d'innovació de Tremp 
durant la conferencia inaugu
ral del master en gestió d'arees 
de muntanya que imparteix la 
Universitat de Lleida (UdL) en 
coHaboració amb altres uni
versitats catalanes. En la seua 

ponencia, el secretari general 
va destacar la bona resposta 
d'iniciatives com el campus ru
ral, en el qual participa la UdL 
i que beca estudiants per elabo
rar treballs de final de carrera 
en municipis rurals. Va explicar 
que esperaven rebre unes 250 
soHicituds i que han superat les 
400. 

rcolomina
Resaltado
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