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tractament de gasos adaptat a la normativa
vigent sobre residus.
Segons l'acord en qüestió, la Junta de
Residus sol·licitarà l'aportació de fons
europeus, els anomenats Fons de Cohesió,
per tal de finançar les actuacions objecte
del conveni. La Junta sufragarà el cost de
les actuacions amb l'ajut econòmic
obtingut –un 80%–, mentre que el 20%
restant el finançarà amb fons propis. Així
mateix, aquesta entitat contractarà
l'execució de les obres i en farà el
seguiment.

Imatge de l’antic abocador de Serrallarga.

CONVENI ENTRE
PAERIA I
GENERALITAT
PER CLAUSURAR
SERRALLARGA

RECOLLIDA DE
MATÈRIA
ORGÀNICA A
LA PRESÓ
L’Ajuntament de Lleida ha fet una nova
passa endavant en el pla de recollida
selectiva de matèria orgànica, iniciat l’any
2000, amb la incorporació del Centre
Pe n i t e n c i a r i d e Po n e n t a l g r u p
d’establiments on es porta a terme aquest
servei.
A partir del mes de novembre, en efecte,
el personal del centre separa cada dia
(inclosos els dies festius) a les cuines de
la presó els residus alimentaris, els quals
són posteriorment recollits i transportats
per camions de SEINSA. Les restes
orgàniques arriben a la planta de
compostatge amb menys d’un 2% de
matèria impròpia.

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i el
conseller de Medi Ambient, Ramon
Espadaler, han signat el conveni que
estipula la col·laboració entre l’Ajuntament
de Lleida i la Junta de Residus per
clausurar l'antic abocador comarcal de
Serrallarga.
L'acord establert entre les dues
institucions especifica el sistema de
finançament de la clausura i la revegetació
d'aquest dipòsit controlat de residus
municipals i la instal·lació d'un sistema de

El Centre Penitenciari de Ponent va aportar
18,5 tones de matèria orgànica a les 77
tones que es van recollir el mes de
novembre a la ciutat de Lleida, xifra que
suposa més del 24% del total que es va
recollir.
La recollida de matèria orgànica va
començar a Lleida el 28 de febrer de 2000
a diversos mercats municipals (Balàfia,
Flèming i Cappont) i es va ampliar
posteriorment a d’altres centres (Hospital
Arnau de Vilanova i superfícies comercials:
cadenes Plus i Caprabo).

Pel que fa a l'Ajuntament, es compromet
a fer el manteniment del dipòsit un cop
finalitzada la clausura i a fer-se càrrec de
les despeses del tractament dels gasos i
de totes les incidències posteriors a la
tasca d'adequació per part de la Junta de
Residus.
L'alcalde de Lleida ja ha anunciat que la
clausura de l'abocador permetrà plantarhi diversos tipus d'arbres i que el parc
rebrà el mateix nom que portava
l'abocador: Serrallarga.
L'obra, que es podria adjudicar ja l’any
vinent i tenir un període d'execució d'uns
12 mesos, té un pressupost global de
5.830.000 euros.

100 kg de fracció orgànica que és
tractada, se n’obté 30 kg de compost.
Cal recordar que la legislació vigent obliga
els municipis de més de 5.000 habitants
a recuperar la matèria orgànica de les
escombraries.
L’Ajuntament de Lleida va començar
aquest programa de recollida selectiva
pels grans productors, tot i que la previsió
es ampliar-lo en el futur a totes les llars
del municipi.

Un cop arribat a aquesta fase, l’Ajuntament
de Lleida preveu implantar també el
programa més endavant als centres
educatius del municipi.
El material recollit es tracta a la Planta de
Compostatge de Montoliu de Lleida, on
s’obté mitjançant un prodediment especial
un compost que posteriorment és útil com
a adob en l’agricultura i la jardineria.
Segons els càlculs dels tècnics, de cada

La recollida es fa en aquests camions.
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