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El Suprem rebutja l’ordre
que retallava primes al purí
aplaudei la sen n ia i espera ue permeti
reobrir plantes de tractament i cogeneració
Lleida
REDACCIÓ
Una sentència de la sala del contenciós administratiu del Tribunal
uprem declara la nul litat de diversos aspectes de l’anne de l’ordre ministerial de l’any 1 que
retallava les primes de l’energia
elèctrica produïda en les plantes
de tractament i reducció de purins mitjan ant la cogeneració,
segons va informar a ir l’organització agrària ARC. El te t del
passat de juny estima el recurs
interposat per l’Asociación de Empresas para el esimpacto Ambiental del urín (A A ) contra
l’ordre per la qual s’aproven els
paràmetres retributius aplicables
a determinades instal lacions de
producció d’energia elèctrica a
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, es-

pecialment en la part referida al
tractament dels purins pel que fa
als valors i els paràmetres relatius
als costos d’inversió i e plotació .
es de l’organització agrària
ARC C AG, s’aplaudei la sentència i s’espera que permeti reobrir les plantes de cogeneració
de tractament de purins que encara continuen actives, de forma
que les e plotacions ramaderes
i puguin tornar a gestionar els
seus e cedents. L’ordre ministerial, publicada el 1 , però amb
efectes retroactius des de juliol
de 1 , va suposar el tancament
de 9 instal lacions ( d’elles a Catalunya) com a conseq ència de
l’entrada en vigor del nou règim
retributiu, que els i va suposar la
fallida. L’ordre ministerial va derivar en una retallada de més del
de la prima a l’energia pro-

es convertirà en una de les grans
celebracions del irineu, amb un
cartell de dies i nits que espera que aplegui més de .
persones. La bai ada de rais del
diumenge per La Noguera allaresa serà l’activitat més esperada, però fins que aquesta arribi,
s’ an preparat moltes altres relacionades amb l’ofici de raier.

L’alcalde Marc olsona, en representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, i avid Gall, per
part de orea, com a prestadora dels serveis relacionats amb
el cicle integral de l’aigua a la
ciutat, an formalitzat l’acord
que té per objectiu garantir el
subministrament d’aigua als
usuaris que es trobin en situació de precarietat econòmica.

La UdL
assessorarà
en energia a
Puigverd
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duïda mitjan ant la cogeneració.
El cap sectorial del porcí de ARC
C AG, aume Bernis, recorda que
després de l’anunci, les plantes
van parar la seva activitat i les e -

plotacions vam aver de recórrer
a noves tècniques de gestió que
suposaven inversions, més costos pels ramaders i una pèrdua de
competitivitat .

La Diada dels Raiers de
la Pobla preveu atraure
més de 7.000 persones
El primer cap de setmana de juliol, de l’1 al , es celebrarà la
XXX
iada dels Raiers a La obla de egur i el ont de Claverol. Una diada que rememora el
desaparegut ofici de raier, el dels
omes forts i valents que durant
segles van transportar les fustes
pels rius catalans, des del irineu
fins al mar. Un any més la festa

Mollerussa
garantirà
aigua als
desafavorits

nvestigadors del GREA nnovació concurrent de l’Escola
olitècnica uperior de la UdL
assessoraran l’Ajuntament de
uigverd de Lleida pel que fa
al consum energètic de les instal lacions i edificis municipals,
a raó d’una a l’any. Ai í o recull
el conveni de col laboració que
a ir es va signar a la Universitat
de Lleida.

El consistori
de Vielha es
reuneix amb
les pedanies
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L’Ajuntament de iel a e M jaran a organitzat diferents reunions amb els veïns de totes
les pedanies del municipi per
conèi er la seva opinió sobre
diferents temes, saber les seves quei es i suggerències. A
les reunions i assistirà l’alcalde, uan Antonio errano.

