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rQueixes en municipis del Segrià
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per contenidors desbordats
El consell ja treballa per trobar-hi una solució, que tindrà un import de 70.000 euros

x. Roonfcu¡z llu. nnourR
I LLEIDA I La imatge de les illes
de contenidors desbordades a
Alcoletge, Alpicat, Rosselló i
Torrefarrera han próvocat quei-
xes de veïns i alcaldes, que re-
clamen que l'empresa encarre-

dos dies per setmana la reco-
llida de paper i plàstic. IJajun-
tament dAlpicat va assegurar
que "per divergències entre el-
consell i I'empresa" el munici-
pi "es veu perjudicat" en la re-
collida. Fonts municipals van
apuntar que el problema podria
ser a causa de factures impaga-
des, un fet que la presidenta de
la corporació comarcal, Maria
José Infernón, va desmentir.
De fet, el consèll del Segrià ja
treballa per trobar una solució a
aquest problema, que passa per
una modificació del contracte de
la recollida als quinze munici-
pis que apliquen el sistema de
les illes i que tindrà un cost de
70.000 euros per a les localitats
que demanen més freqüències.
Aquesta modificació s'aprova-
rà en un ple que se celebrarà
la setmana que ve. Per la seua
part, I'alcaldé de Rosselló, Josep
Abad, va explicar que des de fa
dos mesos la brigada municþal
es dedica a traslladar els residus
dels dipòsits desbordats a altres
contenidors. A Rosselló dema-
nen que es recullin cada dia els
c.ontenidors de la fracció resta
i dos vegades per setmana els
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d'envasos i paper. Així mateix,
I'alcalde de Torrefarrera, Jordi
Latorre, va apuntar que el cap
de setmana passat la brigada ha
trehallat per netejar les escom-
braries que s'acumulaven. La
primera edil d'Alcoletge, Maria
Lluîsa Prat, va afirmar que ja
han presentat una petició per
escrit al consell: No obstant,
en altres poblaçions que també
compten amb ìlles de conteni-
dors comAitonano s'han detec-
tat aquests problemes.

I Al Segrià, 15 pobles re-
cullen les escombradeS mit-
jançant êl sistema de les illes
de contenidors, que es va co-
mençar a aplicar amitjans de
juliol. D'altr ab anda, 22 lo ca-
litats de 1â comarca funcio=
nen amb el porta a porta, que
es va començar a aplicar l'1

dbctubre ipreveu que säcabi
de desplegar al desembre a
Alcarràs. Ahir, Lleida ciutat
va estrenar el sistema (ve-
geu la pàgina 3). Amb aquest
canvi al model de recollida,
el Segrià té com a objectiu
augmentar els índexs de re-
ciclatge a la comarca.

Quinze municipis amb illes i
vint-i-dos amb el porta a porta
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lmatge d'una illa de contenidors desbordada ahir a Alpicat.
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