
1 14 COMARQUES 

Comissló per eliminar 
l'amiant el1023 
1 BARCELONA 1 El Govern va 
const itui r ah ir la com issió 
per e radicar l'amiant a Ca· 
talunya i prevcu eliminar to· 
talment la preslmcia d'aques· 
ta substancia toxica el 2023. 

Navarra lidera el consell 
d'alcaldes del Jussa 
ITREMP 1 El consell dclJussa va 
ratificar ah ir !'alcalde de Sant 
Esteve, Jordi Navarra, coma 
prcsidentdcl conscll d'alcal· 
des. El pie va debat re el pres· 
su post del 2020 i la protecció 
de !'Hospital de Cartró de la 
Torre de Capdella (vcgeu SE· 
GRE de divendres). 

Millores al servei 
electricde Linyola 
ILINVOLA 1 Endesa ha millorat 
la xarxa de baixa tensió de 
Linyola per refor~ar la qua· 
litat del servei elcclric. L'cm· 
presa ha invertit 18.000 eu· 
ros en l'actuació. 

Simulacre d'incendi en 
un bus de I'Ait Urgell 
lll\ SEU 1 Les dos lirmes q ue 
ofcreixen el tn:msport escolar 
de I'Alt Urgell van participar 
oh ir en un simulacro d'incen· 
di en un bus, informo C. S. 

REGADIUS FAUNA 

SEGAE 1 
DimO<res, 18dedesembredel 2019 

Veten recollir olives amb maquines 
de nit per evitar danys a aus 
Redueixen hores de recollida en plantacions superintensives del Segrí a i les Garrigues 
M. MOLINA 1 R. RAMIREZ 
1 LLEIDI\ 1 Utilitzar miíquines per 
collir olives estora prohibit a 
Catalunya des de la posta de sol 
fins a !'alba, n fi d'evitnr danys a 
les aus que es refugien a les nits 
a les branques de les oliveres. 
Aixf ho estableix una resol u
ció del departament de Territori 
que entra en vigoravui. Aques
ta mesura redueix les hot·es de 
rccol·lccció mec:u1 itzadn en. 
plnntacions supc rintensives, 
encara escasses a Lleida pero 
en augment a les i\rees amb reg 
de suport. N'hi ha en munici
piscom Maials, Llardecans,les 
Borges, Juncosa i Cervill, en
tre d'altres. Titulnrs d'aqucstes 
instoHacions van explicar que 
lleguen aquesta maquinaria per 
a la collita, que aquest nny ja 
han comple tot. La majoria no 
recu 11 de nit pero el sol es pon 
aviat, perla qual cosa la resol u
ció del Govern redueix lcshorcs 
de rccoHecciónln tarda. El tcxt 
assenyala que 6s una mesut·a 
"preventiva" al constatar que 
les mnquines "causen lo mort 

lmatge d 'arxlu de recol·leccló nocturna d'ollve s a Malals. 

de gran quantitat d'ocells" i que 
pretén complir la normat ivo eu
ropea sobre hilbitn.ts i aus "men
tre no es garanteixi que aquesta 
practica és innocua". 

Un cstudi de lo Gcncralitnl 
conclou que el 58 per cent deis 
espais naturals inclosos en la 
clircctiva d'hi\bitats a Cotalunya 

es troba en un estnt de conset·· 
vació "desfavorable". Fonts del 
sindical UP von expressarestra
nyesa i van qUestionar que l'ús 
de maquinaria mati ocells. Pcr 
la scua banda, (onts de la DO 
Gat·rigues van asscnyalar que 
aquestn mesura es va aprovnr 
l'ony passat a Andalusin. 

Ressintonitzatns 

Panells solars i 
modemització, 
eixos contra el 
canvi dimatic 
• Modernitzar regs, apli
car energies renovables 
com la .fotovoltaica e n 
bombntges i regular em
bassamcnts són els cixos 
contra el canvi climi\tic 
en l 'a~ricultura que han 
d'apl tcar cls rcgod ius. 
L'Aragó i Cat·alunya n'és 
un exemple, segons va 
quedar de mnnifes t n la 
jornada sobre el tema ce
lebrada ah ir a Binefar. Va 
comptar nmb la presidetl· 
ta de la CHE, Dolores Pas
cua 1, que va aprofitar per 
incidi r en el fet que Mont
rcbei necessita rcgulació, 
pcr la qunl cosn no es do
naran pennisos pernavc
gor en un nny m entre es (a 
el plo de gcstió n la zona. 

LleidaTV ha canviat de freqüencia 
l'anfbada de 1.41temolotl¡ SG obCiga a re ubfcar e k canal$ de TDT de totes lts comarques dt Uelda. 
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