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El consell treu a licitació la compra dels dipòsits per 263.000 euros i n:instal'larà un a Ia gossera dAlcanÓ

ll La corporació¡r" recórrer at cièdit pei pagai-los i els ajuntaments'abonaran la seua part

x.nooRfcuez
I |LEIDA I El consell del Segrià re-
forca la recollida d'escombraries
als municipis amb illes de con-
tenidors i ha tret a concurs Per
263.000 euros la comP ta de 1-79

dipòsits més, que es rePartiran
eoire onze de les quinze loca-

per tenir-los de recanvi en cas
que es deteriorin o Per Posar
més dipòsits en zones comer-
cials o residencials i que les

NS

la
ci-

- l'alcalde en funcions d'AlPicàt,
que dels
ndema-
den dos

ioren
o per
sigui

necessari. Llactual Presidenta
del consell del Segrià, MariaJo-
sé Invernón, va recordar que
la corporació va contractar un

gossera d'Alcanó, que gestiona
el consell comarcal.

Elsnoussistemes

disparenel
reciclatgea
la comaro

I La posada en marxa
dels nous sistemes de re-
collida d'escombraries al
Segrià ha disparat el reci-
clatge a la comarca, que
amõ poc mês delZOY"
era una de les que menys
reciclaven de tot Catalu-
nya. Ara, en alguns casos
süa arribat al90% amb el

que es van decantar Pel
porta a porta han augmen-
lat la recollida selectiva i
s'han reduït les escombra-
ries oue entra a I'abocador
de Montoliu. A causa de

les escombraries. A finals
de I'anv passat es van reci-
clar uns-800.000 quilos de
residus i se'n van generat
700.000 de fracció resta.
Aquestes dades contras-
ten amb les del gener del
2018. quan la fracció res-
ta suþósava el80% del:"
residus. Val a destacar que
a Lleida ciutat també ha
començat el Porta a Porta
en alguns barris.


