
Organyà (Alt Urgell) ja té a punt 
el programa d’actes de la 24a Fira 
del Llibre del Pirineu, que tindrà 
lloc entre el 4 i el 6 de setembre 
i comptarà amb la participació de 
22 editorials i llibreries amb es-
tand propi. Els visitants hauran de 
dur mascareta, mantenir la dis-
tància de seguretat i fer ús del gel 

hidroalcohòlic. Tot i que es man-
tindran la major part dels actes, 
s’ha decidit anul·lar l’esmorzar 
popular, la carrerada de llibres i 
la visita guiada. L’espai firal estarà 
situat entre la plaça Major i els ca-
rrers del Mig i del Sol. La inaugu-
ració serà a càrrec de l’exconseller 
de Cultura Lluís Puig.

Organyà manté la Fira del 
Llibre del Pirineu amb una 
vintena d’editorials i llibreries

Bell-lloc d’Urgell
JOSEP A. PÉREZ
El  Ple de l’Ajuntament de Be-
ll-lloc que es va celebrar el passat 
dimecres dia 5 d’agost va apro-
var l’adjudicació de la reforma 
i ampliació d’una nova fase de 
l’enllumenat públic del municipi. 
L’obra consistirà en la instal·lació 
de 44 nous punts de llum, i l’obra 
civil necessària per a la correcta 
execució dels mateixos. Aquesta 
instal·lació d’enllumenat es ja la 
quarta fase i té com a objectiu 
d’actuació reformar les instal·la-
cions municipals d’enllumenat, 
il·luminació i senyalització exte-
rior existents per tal de reduir 
el seu consum d’energia final i 
les emissions de CO2, mitjançant 
la millora de la seva eficiència 
energètica i en conseqüència, 
la factura de la llum.  El projecte 
es licita per un pressupost total 
de 118.493 euros, una xifra que 
es finançarà amb l’aportació del 
25% per part de la Diputació de 
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Bell-lloc d’Urgell adjudica la 
quarta fase del projecte del 
nou enllumenat públic

Lleida, els ajuts FEDER (50%) i els 
fons propis de l’Ajuntament.

Amb aquesta adjudicació i pos-
terior execució de l’obra és farà 
realitat un projecte iniciat l’any 
2006 que suposarà un pas més en 
la millora de l’eficiència energè-
tica i sostenibilitat de la xarxa de 
l’enllumenat a Bell-lloc d’Urgell.

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell ha estat reco-
negut als Premis Administració 
Oberta 2019 com a municipi Top 
10 en la franja de 1001 a 5000 ha-
bitants, per la tasca transforma-
dora que ha fet en transformació 
digital i que es tradueix en un mi-
llor servei cap a la ciutadania.
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CaixaBank ha concedit més d’11 
MEUR en préstecs en els da-
rrers tres anys a les comunitats 
de regants de Ponent per a la 
modernització del reg i la millo-
ra de l’eficiència en la utilització 
de l’aigua. Aquest finançament, 
que ha permès millorar la com-
petitivitat del sector i ha fet pos-
sible la renovació dels sistemes 
de reg de 3.600 ha de conreus, 
ha beneficiat a 660 regants. Tots 
els projectes finançats preveu-

en passar del reg per inundació 
a un reg pressuritzat, que per-
metrà als regants tant una mi-
llor eficiència en l’ús de l’aigua 
com una millora de l’eficiència 
econòmica i productiva de les 
explotacions. Entre els projec-
tes més rellevants destaquen els 
impulsats per la Comunitat Ge-
neral del Canal Algerri-Balaguer, 
concretament les comunitats 
d’Almacelles i la de Gimenells, 
del Canal d’Aragó i Catalunya.

L’Alt Pirineu i Aran disposa de 
136 carregadors repartits en 52 
estacions de càrrega elèctrica 
de vehicles. L’Aran i la Cerdanya, 
amb 17 i 14 estacions de càrre-
ga elèctrica i 44 i 29 carregadors, 
respectivament, són les comar-
ques que en tenen més. Pel que 
fa a l’Alt Urgell, disposa de 7 es-
tacions amb 31 carregadors. El 

Pallars Jussà i el Pallars Sobirà te-
nen 12 carregadors i 5 estacions 
de càrrega elèctrica, i l’Alta Riba-
gorça disposa de 8 carregadors 
i 4 estacions. La tipologia dels 
punts i la seva titularitat és força 
heterogènia, ja que se’n podem 
trobar de diferents en funció del 
tipus de carregador, la potència 
o bé el fabricant o titular. 

CaixaBank concedeix 11 MEUR 
per modernitzar el reg a Ponent

L’Alt Pirineu i Aran té 136 
carregadors de vehicles 
elèctrics en 52 estacions

La recollida 
selectiva a l’Urgell 
arriba al 43,2% 
durant el 2019
L’índex de recollida selectiva a 
l’Urgell es va situar el 2019 en 
un 43,2%, un 1,7% més que 
l’any anterior, segons el con-
sell comarcal. La generació de 
residus a la comarca va ser de 
17.740 tones, que correspo-
nen a una generació per càpi-
ta d’1,32 quilos/habitant/dia 
(483,5 quilos/habitant/any). 
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