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Tàrrega, primermunicipi de
Lleida per la independència
El ple ratifica la moció de Vic amb vots en contra de PSC i PP ||
El préstec de l’ICO suposarà 70.000 euros d’interessos

AJUNTAMENTSPLENSMUNICIPALS

❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega és el primer
municipi de Lleida que se su-
ma a la constitució de l’Asso-
ciació de Municipis per la In-
dependència promoguda per
Vic. L’alcaldessa, Rosa Maria
Perelló, va explicar ahir en el
ple que la seua voluntat “és
formar part de la comissió im-
pulsora i no simplement pujar
al carro quan ja estigui en mar-
xa”. La iniciativa va comptar
amb el suport de CiU, SI, Rcat
i ERC. Segons el portaveu de
Reagrupament, Jaume Ponsar-
nau, la seua proposta és un pas
més perquè la ciutadania pu-
gui exercir el dret a decidir. El
punt va comptar amb el vot
contrari del PP i el seu porta-
veu, Joan Pujal, va manifestar
que la proposta suposava “un
incompliment legal, ja que no
som un país independent i, per
tant, no serem còmplices d’una
il·legalitat”. PSC-AIPN tam-
bé hi va votar en contra.

En un altre ordre de coses,
el ple va aprovar per unanimi-
tat sol·licitar un préstec a l’Ins-
titut de Crèdit Oficial de
585.000 per fer front al deute
a petits i mitjans proveïdors.
El venciment és de 3 anys i su-
posarà el pagament de 70.000
euros en concepte d’interes-
sos. El crèdit permetrà reduir
el 8% del deute amb els pro-
veïdors fins a l’abril del 2011,
que ascendeix a 7,4 milions
d’euros.

Moment d’una de les votacions en el ple d’ahir.

XAVIER SANTESMASSES

■ El ple de l’ajuntament de
Tàrrega va aprovar una mo-
dificació del pressupost de la
Fira deTeatre al Carrer des-
prés de la reducció en un
20% de les aportacions de
la Generalitat que, amb
660.000 euros, sufraga gai-
rebé la meitat del pressupost
del certamen.La reducció as-

cendeix a 135.000 euros. La
retallada de la Generalitat ve
en part compensada amb
l’aportació gradual de la Di-
putació, que en el passat
exercici hi va aportar 65.000
euros, el 2012 pujarà fins a
90.000 i per al 2013 serà de
140.000. La modificació es
va aprovar per unanimitat.

PRESSUPOSTOS

LaGeneralitat redueixun20%
l’aportacióa la FiradeTeatre

ElSobiràbusca
finançament
peral transport
escolar
El president veu injusta
la llei actual d’ajudes

SERVEIS

❘ SORT ❘ El president del con-
sell del Pallars Sobirà, Llàt-
zer Sibís, va avançar ahir que
la corporació comarcal bus-
ca fons alternatius de finan-
çament després que les re-
tallades de la Generalitat ha-
gin obligat a imposar als pa-
res d’alumnes usuaris de
transport no obligatori una
taxa d’1,5 euros per nen
aquest curs. Els pares del
centenar d’alumnes afectats
en aquesta comarca (són
aquells que resideixen en un
nucli agregat del municipi
que acull l’escola, per als
quals la llei no contempla
una subvenció) van anunci-
ar dimecres que no pagaran
la taxa i van amenaçar de
deixar d’utilitzar el trans-
port escolar.

El president comarcal va
afirmar que les retallades
“afecten tot” i va anunciar
que el consell enviarà una
carta a Educació per mos-
trar el malestar de la comar-
ca amb les retallades al trans-
port escolar. “El consell no
va tindre una altra opció que
crear l’ordenança (que pre-
veu la taxa)”, va dir, si bé va
reiterar quemiraran de com-
pensar les retallades amb al-
tres fons. Finalment, va afe-
gir que veu “injusta” la llei
actual, que deixa fora de les
ajudes els nens de nuclis
agregats del mateix munici-
pi on hi ha l’escola.

La CAG integra
la granja avícola
de Bellcaire

RAMADERIA

❘BELLCAIRED’URGELL ❘El GrupAli-
mentari Guissona integrarà
a la seua cooperativa la gran-
ja de gallines més gran de
Catalunya, que entrarà en
funcionament el 2012 i que
subministrarà els supermer-
cats BonÀrea, propietat del
grup.

Com va avançar aquest
diari, l’empresa Ous de Po-
nent construeix a Bellcaire
d’Urgell la que serà la gran-
ja més gran de gallines, amb
una previsió de 400.000
exemplars ponedors. BonÀ-
rea compta amb 385 punts
de venda.

Pelegrí demana
a Foment que
repari la N-230

INFRAESTRUCTURES

❘BARCELONA ❘El conseller d’Agri-
cultura, JosepMaria Pelegrí,
demanarà al ministeri de Fo-
ment que agilitzi el projec-
te de reforma de la carrete-
ra N-230 entre la boca nord
del túnel deVielha i l’entra-
da a la ciutat.Aquest va ser
el compromís que va adqui-
rir ahir Pelegrí amb l’alcalde
deVielha,AlexMoga, en una
reunió a Barcelona.Moga va
recordar al conseller l’eleva-
da accidentalitat de la via i
la seua perillositat, en espe-
cial, per als camions, que hi
han tingutmés d’un accident.

Els regants
protesten per
l’última reforma
de la llei d’aigües

AIGÜES

❘ LLEIDA ❘ La Federació Espanyo-
la de Comunitats de Regants va
anunciar ahir que les comuni-
tats de regants de tot l’Estat vo-
taran en contra de tots els plans
hidrològics que tramiten les
confederacions com a mesura
de protesta contra l’última re-
forma de la llei d’aigües, que
preveu donar a les autonomies
competències enmatèria de do-
mini públic hidràulic.Així ho
van anunciar durant un acte
d’homenatge a Madrid a l’en-
ginyer Joaquín Costa en què
van participar regants de Llei-
da.Així mateix, la federació es-
tudia presentar una queixa da-
vant de la UE contra el Govern
per haver infringit el principi
de participació. No obstant, el
veto dels regants no obstaculit-
zaria l’aprovació dels plans hi-
drològics.

La residència Sant Domènec, premi a la qualitat
❘ BALAGUER ❘ La residència Sant Domènec de Balaguer va rebre
dimecres dos certificats de qualitat d’Aenor en un acte al qual
va assistir l’alcalde, Josep Maria Roigé.

El director d’Actel inaugura la fira d’Alfarràs

❘ ALFARRÀS ❘ El director general d’Actel,Antoni Llaràs, inaugu-
rarà demà la Fira del Préssec d’Alfarràs.

Queixa davant de la UE per laMAT deMontsó a Isona

❘ LLEIDA ❘ La plataforma anti-MATMontsó-Isona ha presentat una
queixa davant de la Comissió Europea contra el projecte.
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