
L’Ajuntament de Solsona té pre-
vist posar en marxa la pilona au-
tomàtica instal·lada al portal del
carrer del Castell el proper 10 de
març. La data s’ha escollit per evi-
tar la coincidència amb Carnaval i
amb els dies immediatament pos-
teriors. Aquest serà el primer pas
per iniciar, de manera gradual, la re-
gulació del trànsit al nucli antic sol-
soní amb l’objectiu d’afavorir-lo
com a espai per a vianants. L’Ajun-
tament tramita aquests dies les
sol·licituds d’una quarantena de ve-
ïns, propietaris d’immobles o titu-
lars d’establiments d’aquesta zona,
segons va explicar la regidora de
Governació, Isabel Roca.

Un altre pas necessari abans de
l’entrada en funcionament d’a-
questa primera pilona és repartir les
targetes als autoritzats que hagin
cursat la sol·licitud a l’Ajuntament
i als serveis d’emergència i similars. 

Quan es posi en funcionament
aquest sistema, del qual «hem fet
moltes proves de funcionament»,
explica Roca, se suprimirà la pilo-
na manual que actualment hi ha a
l’entrada del carrer del Castell. La
regidora de Governació remarca
que el nou sistema «serà molt més
pràctic». 

La voluntat de l’executiu muni-
cipal és aplicar el sistema de pilo-
nes a la majoria d’accessos al nucli
antic però fer-ho de manera pau-
sada. Fa un any, quan es va pre-
sentar públicament el sistema, un
sector de veïns i comerciants van
oposar-s’hi al témer que un tanca-
ment total els perjudicaria.  
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Vianant al portal del carrer Castell, on hi ha la pilona instal·lada

Solsona posarà en marxa la
primera pilona per tancar el
nucli antic passat Carnaval
Una quarantena de veïns i comerciants han sol·licitat autorització
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Des que Solsona va posar en
marxa la campanya de recollida
d’oli de cuina usat, la primavera del
2012, la ciutat ha recuperat 2.350
litres d’aquest residu d’àmbit do-
mèstic mitjançant els dos primers
contenidors urbans, ubicats al
Camp del Serra i en un xamfrà de
l’avinguda del Pont amb el carrer
de la Bòfia. 

Davant la tendència a l’alça dels

usuaris d’aquests punts de reco-
llida –fins ara els dos únics– el
mes de febrer la regidoria de Medi
Ambient té previst instal·lar qua-
tre punts més de recollida. En
concret, s’ubicaran a la carretera de
Torà, al barri de la Cabana d’en Geli
i als carrers del Pedraforca i de Sant
Agustí. L’Ajuntament recorda als
ciutadans que qui no en disposi
encara és a temps de recollir gra-
tuïtament un embut de plàstic es-
pecial per reciclar l’oli a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana del consisto-
ri solsoní. 

El contenidor del Camp del
Serra, el més cèntric, és el punt que
ha registrat un volum més impor-
tant d’oli, 1.640 litres. Aquestes
xifres només tenen en compte l’o-

li domèstic, ja que els grans pro-
ductors reciclen aquest residu
mitjançant Volem Feina o altres
gestors, que els el recullen al punt
d’origen. 

El reciclatge d’oli evita que vagi
a parar a l’aigüera i contamini l’ai-
gua. A més, és un residu valorit-
zable al qual es dóna una segona
vida, sobretot com a biodièsel. Els
ciutadans poden reciclar qualse-
vol tipus d’oli d’origen vegetal,
com el d’oliva, gira-sol, soja o pal-
ma. Cal introduir-lo en ampolles
de plàstic, que s’han de dipositar
tancades dins els contenidors ta-
ronges. Volem Feina s’encarrega
del seu buidatge i l’emmagatze-
matge de l’oli a la deixalleria mu-
nicipal.
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L’Ajuntament instal·larà
quatre contenidors més en
diferents punts del municipi
que són lluny dels actuals



Solsona recull 2.350 litres d’oli domèstic
des de la implantació de punts urbans

El Casal Popular la Fura i l’Ara-
da han programat dues sessions
per avaluar les possibilitats d’es-
tablir una xarxa de connexió lliu-
re a Internet. Ho faran per mitjà de
Guifi.net, una xarxa de comuni-
cacions que es gestiona i s’orga-
nitza a partir de la col·laboració i
organització de persones i entitats
d’un territori que estan interessa-
des en un accés just a Internet.
L’entitat va néixer el 2008 per tal de

fer front a les desigualtats que en-
cara existeixen a l’hora d’accedir a
Internet des de zones rurals o de
muntanya, i com a alternativa a les
companyies convencionals. S’han
programat dos tallers per als dies
7 i 14 de febrer a les 7 de la tarda al
Casal de Cultura de Solsona, que
aniran a càrrec de Jaume José, vo-
luntari de Guifi.net. Les inscrip-
cions es poden fer contactant amb
l’Arada. Es pot fer per correu elec-
trònic a l’adreça info@larada.net. 
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L’Arada i la Fura promouen
l’establiment de connexió
lliure a Internet al Solsonès

El nou sistema funcionarà amb
un control remot amb targeta que
els vehicles autoritzats hauran de
dur al cantó esquerre de la part da-
vantera del vehicle. L’aparell iden-
tificarà la targeta, de manera que
els conductors no hauran de bai-
xar dels vehicles. 

El sistema, a més, s’acompa-
nya d’un petit semàfor que indi-
cara als conductors quan poden

creuar sense el perill de topar amb
la pilona. 

Poden disposar d’una targeta
vàlida per a aquesta pilona els re-
sidents a la zona propera a aquest
portal, els propietaris d’immobles
i els titulars d’establiments co-
mercials. També es facilitaran a
d’altres serveis com són emer-
gències, titulars de transport sa-
nitari, empreses concessionàries
de neteja o recollida de residus. 
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Un control remot identificarà 
la targeta enganxada al vidre


