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Pelegrí instaels aturats adedicar-sea l’agricultura■ El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pe-
legrí, que va inaugurar ahir la nova seu del CentreTecnològic Forestal a Solsona, va fer una cri-
da als aturats perquè vegin el sector agroalimentari com una oportunitat.

Aitona denuncia
l’ajuntament de
Fraga per un
vessament
Tot apunta a l’aigua
del polígon industrial

MEDIAMBIENT

❘ LLEIDA ❘ Les primeres conclu-
sions després de l’obertura
d’un expedient per una de-
núncia de l’ajuntament
d’Aitona per vessament des
de Fraga assenyalen que la
causa podria situar-se en el
polígon Fondo de Llitera de
la capital de Baix Cinca, que
encara no disposa de servei
de depuració d’aigües. La
investigació s’ha produït
després d’una denúncia de
l’ajuntament lleidatà al
d’Osca per presumpte de-
licte contra el medi ambi-
ent, tramitada la primavera
passada.

La denúncia, segons va
avançar ahir Radio Zarago-
za, assenyala queAitona té
constància d’aquest vessa-
ment des del novembre i
que, des de llavors, la flora
i fauna del terme municipal
d’Aitona han desaparegut.
A aquests fets s’hi suma la
pudor que desprèn aquesta
zona i que molesta els ve-
ïns.

L’autovia a Osca,
a punt a l’octubre
❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Fo-
ment preveu posar en ser-
vei vuit quilòmetres més de
l’autovia Lleida-Osca a prin-
cipis del mes d’octubre. Es
tracta del tram de Montsó
a Binèfar, amb el qual hi
haurà 75 quilòmetres d’au-
tovia. Encara quedarà pen-
dent el tram de la variant
d’Almacelles.

Tàrrega limita els
sorolls de la ciutat
❘ TÀRREGA ❘ El ple deTàrrega
debatrà avui l’ordenança so-
bre els límits dels sorolls,
amb sancions per als que els
infringeixin. El reglament
preveu la creació de tres zo-
nes de sensibilitat: zona bai-
xa,mitjana i alta. En l’últim
cas, seran zones pròximes
a espais sanitaris, entre d’al-
tres.

Decomís de tabac i
alcohol de contraban
❘ LA FARGA DE MOLES ❘ La Guàr-
dia Civil va decomissar di-
marts, a la duana de la Far-
ga de Moles, al doble fons
d’un vehicle, un total de 341
paquets de tabac i 26 litres
de licors de diferents mar-
ques.

El Suprem admet
la causa a l’excap
deMedi Natural

MEDIAMBIENTTRIBUNALS

AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ ElTribunal Suprem ha
admès a tràmit la querella
contra l’exdirectora de Medi
Natural de la Generalitat Nú-
ria Buenaventura per possi-
ble prevaricació en l’autorit-
zació més de 3.000 captures
d’aus amb goma d’enganxar,
un mètode prohibit. ElTS ha
assumit la causa després de
rebre al novembre la investi-
gació de mans de la fiscalia.
En una interlocutòria cone-
guda ahir, elTS assumeix la
competència per a la instruc-
ció de la causa atesa la con-
dició de Buenaventura, que
és diputada al Congrés per
Iniciativa per Catalunya, i te-
nint en compte que els fets
relatats per la querella inter-
posada pel ministeri fiscal po-
drien arribar a ser delicte.Ai-
xí mateix, el Suprem ha de-
signat instructor per a la cau-
sa. Segons el fiscal de Medi
Ambient, que va enviar les
diligències a la fiscalia gene-
ral i al Suprem, Buenaventu-
ra podria haver firmat 3.374
autoritzacions per a la caça
d’ocells fringíl·lids amb lliga

el 2009, a través d’un pro-
cediment d’autoritzacions ex-
cepcionals.

Considera que aquestes au-
toritzacions són contràries
a la normativa europea, esta-
tal i autonòmica, de manera
que podrien constituir un de-
licte de prevaricació.

Buenaventura va deixar el

càrrec a la conselleria de Me-
diAmbient (al qual va arri-
bar després de les eleccions
del 2006 en substitució de
Ramon Luque) per incorpo-
rar-se a l’octubre al Congrés.
Durant tota la legislatura pas-
sada, es va encarregar, junta-
ment amb el seu homòleg a
Agricultura, Jordi Bertran, de
la delimitació i el contingut
dels plans d’usos i el pla es-
pecial de ZEPA.

XARXA NATURA

A la Generalitat, va
assumir amb Agricultura
la delimitació de les
zones de protecció d’ausPares del Sobirà rebutgen

pagar el transport escolar
El consell demana1,5 euros per alumne enunamesuraque afecta
100nensdenuclis agregats ||Amenacendenoportar-losa l’escola

EDUCACIÓSERVEIS

Els pares d’alumnes del Sobirà que es neguen a pagar el transport, en una reunió dimarts.

MARTA LLUVICH/ACN
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❘ SORT ❘ Els pares d’alumnes del
Pallars Sobirà afectats per la re-
tallada d’ajudes al transport es-
colar s’han plantat davant de la
Generalitat i es neguen a pagar
els 1,5 euros que assenyala l’or-
denança per poder accedir a
aquest servei. En una reunió
mantinguda dimarts, van acor-
dar prendre mesures de pres-
sió per retirar aquesta norma-
tiva i no presentaran els fulls
d’autorització de pagament al
consell comarcal.

També van acordar iniciar
una recollida de firmes, que fa-
ran arribar a la consellera
d’Educació, Irene Rigau, junta-
ment amb una carta en què ar-
gumentaran els elements dis-
criminatoris que, segons la se-
ua opinió, comporta aquesta
mesura. L’ordenança afecta els
alumnes dels nuclis agregats de
municipis com Sort, Rialp,Alins,

laVall de Cardós,Vallferrera o
Esterri d’Àneu.En total, un cen-
tenar d’alumnes procedents
d’una trentena de nuclis de po-
blació, als pares dels quals es
reclama suplementar l’ajuda de
la Generalitat al transport es-
colar. Les famílies no descar-
ten altres de mesures de pres-

sió si la conselleria no replan-
teja aquesta retallada, en con-
cret, des de jornades de protes-
ta fins a no portar els nens a
l’escola i que les línies s’hagin
d’anul·lar.

També demanaranmodificar

el reglament que regula el trans-
port escolar, que té com a fina-
litat dotar de transport gratuït
només els alumnes escolarit-
zats fora del seu municipi, co-
sa que obvia els dels nuclis agre-
gats, ubicats, segons el cas, fins
a 15 quilòmetres del centre.

El delegat d’Educació, Mi-
quel Àngel Cullerés, va dema-
nar“comprensió” i va recordar
que aquest servei no és obliga-
tori i que la conselleria assu-
meix 6 dels 7,5 euros que cos-
ta el transport per alumne.Ai-
xí mateix, va recordar que el
càrrec que han de pagar les fa-
mílies és només per al primer
fill. Les retallades en el trans-
port escolar del Sobirà (que va
avançar SEGRE el 7 de setem-
bre) se sumen a les de l’Alt Ur-
gell, on també ha deixat de ser
gratuït, i a les d’altres comar-
ques com el Pla, on s’han reta-
llat les beques de menjador.

ALTRES RETALLADES

Sobirà, Alt Urgell i Pla,
algunes de les comarques
afectades per les retallades
en serveis educatius

SKAPS
Highlight


