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Pedalada per reivindicar l’escola
pública amb 300 participants
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La trobada de plataformes contra plantes de biomassa de Catalunya celebrada al Poal dissabte passat.

MAGDALENA ALTISENT

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament del Poal ha
requerit al consistori del muni-
cipi veí del Palau d’Anglesola
que suspengui la llicència
d’obres concedida a Nufri per
al viver de la seua empresa fili-
al Certiplant. Es tracta d’una ins-
tal·lació dedicada al cultiu d’ar-
bres com a combustible per a
calderes que s’haurà d’ubicar a
les proximitats de la polèmica
planta de biomassa.Així ho va
confirmar ahir l’ajuntament, que
va indicar que presentarà un re-
curs contenciós administratiu si
el Palau rebutja suspendre el per-
mís en terrenys pròxims al ter-
me municipal del Poal.

L’alcalde del Poal, Rafel Pa-
nadés (CiU), va assenyalar que
el consistori considera irregular
la llicència d’obres concedida
malgrat que el projecte va rebre
prèviament el vistiplau d’Urba-
nisme. En aquest sentit, va ar-
gumentar que les instal·lacions
de Certiplant ocupen part de la
finca on Nufri preveu instal·lar
la planta de biomassa, una par-
cel·la on l’ajuntament del Palau
ha suspès la concessió de permi-
sos d’obres a l’espera d’aprovar
un pla parcial urbanístic per re-
gular-ne els usos.

Precisament, la construcció
d’una tanca per part de Nufri en
aquests mateixos terrenys va ser
objecte mesos enrere d’una de-
núncia per part de l’ajuntament
del Poal davant de la Guàrdia
Civil i la Generalitat. La plata-
forma contrària a la planta del
Pla d’Urgell preveu portar el cas
aquesta setmana davant de la
fiscalia, al considerar que les ad-

El Poal exigeix suspendre la llicència
d’obres del viver deNufri al Palau
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ministracions no han actuat per
restablir la legalitat urbanística
(vegeu SEGRE d’ahir).Aquest
diari va intentar sense èxit de-
manar la versió del consistori
del Palau.

L’ajuntament del Poal tem que
la construcció del viver aplani
el camí per a l’aprovació de la
planta de biomassa del Palau,
actualment en fase final de tra-
mitació davant de la comissió
d’Urbanisme de Lleida. La re-
solució s’espera entre la sessió
d’aquest mes i la del mes de ju-
liol. El consistori considera que
la instal·lació de Certiplant al
Palau, ja autoritzada i vincula-
da a la producció de biomassa,
amb subministrament elèctric i
d’aigua, podria facilitar que la

Generalitat també donés el vis-
tiplau a la central per generar
energia a partir de restes de fus-
ta.

D’altra banda, continua la in-
vestigació dels Mossos d’Esqua-
dra sobre l’incendi que dissabte
va cremar a Mollerussa 500 to-
nes de restes de fusta propietat
de Nufri per alimentar calderes
de biomassa, un sinistre que, per
l’empresa, podria tractar-se d’un
acte de vandalisme. La platafor-
ma va condemnar el mateix dia
qualsevol acte d’aquest tipus.

Demanenajudaper exportar
vacabrunaaaltres països

RAMADERIAASSEMBLEA

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Federació de
Vaca Bruna dels Pirineus ha
sol·licitat ajuda a la Generalitat
per instal·lar a les comarques
del Pirineu de Lleida un centre
de cria d’aquesta espècie, els
exemplars de la qual es destina-
rien a l’exportació.Aquest és un
dels objectius per als pròxims
anys d’aquesta entitat, que va
celebrar ahir a la Seu d’Urgell
una assemblea general que va
reelegir com a presidentAlbert
de Moner (que encapçalava

l’única candidatura) i va reno-
var alguns càrrecs de la junta,
amb quatre anys de mandat.

Es tracta del primer projec-
te de la federació dirigit a l’ex-
portació a altres països d’ani-
mals vius, i també pretén esta-
blir una reserva d’exemplars en
cas que una emergència sanità-
ria obligués els ramaders a ad-
quirir nous animals. El conse-
ller d’Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, va inaugurar l’assem-
blea.

Junta de seguretat a la Segarra arran del
robatori que va obligar a restringir l’aigua
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❘ LLEIDA ❘ La Generalitat crearà
una junta de seguretat a la Se-
garra, que inclourà represen-
tants del Govern i tots els al-
caldes de la comarca, per ana-
litzar la situació d’inseguretat
després del robatori de coure
a l’estació de bombatge de Ra-
tera, als Plans de Sió, que va
afectar el subministrament d’ai-
gua de tota la comarca (vegeu
SEGRE de divendres passat).
Per la seua part, el delegat de
la Generalitat a Lleida, Ramon

Farré, va anunciar ahir la cre-
ació d’aquest organisme, recla-
mat pels ajuntaments i el con-
sell comarcal.

Farré va assegurar que no ha
repuntat la criminalitat a la Se-
garra i que la sensació d’inse-
guretat entre els veïns de la co-
marca ha descendit gràcies a
les detencions de presumptes
lladres. El delegat va afegir que,
amb l’arribada de l’estiu i més
hores de llum, també descen-
deix el nombre de delictes i va

recordar que el pla operatiu ru-
ral ja recull actuacions per mi-
llorar la seguretat al camp.

El delegat va reiterar la im-
portància de la col·laboració
ciutadana en matèria de segu-
retat, en al·lusió als sometents,
com a suport a la policia,“que
és a qui correspon fer ús de la
força”. Es va mostrar a favor
que tots vetllin per les seues
propietats i denunciïn situaci-
ons que puguin estar fora de la
llei.

CONTENCIÓS

Si el Palau rebutja

suspendre el permís, el

Poal presentarà un recurs

contenciós administratiu

Convocatòria de
subvencions a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha convocat
el pla de subvencions per al
2012. Poden demanar-se fins
al 7 de juliol per a infància,
discapacitats, drogodependèn-
cia, inclusió social, provisió
de béns de primera necessi-
tat, transport adaptat i tem-
porers.

Es cremenmatolls a
Vallverd dematinada
❘ IVARS D’URGELL ❘ Uns 5.000 m²
de matolls es van cremar ahir
a la zona del Clot del Fesol,
aVallverd. L’incendi es va ori-
ginar cap a les 00.40 hores i
els bombers el van sufocar.
També hi va haver un petit in-
cendi agrícola a les 13.00 ho-
res a Bellcaire d’Urgell.

Benavent estrena la
millora de dos carrers
❘ BENAVENT ❘Benavent de Segrià
va inaugurar ahir la rehabili-
tació i millora dels carrers del
Racó i la Placeta, que han su-
posat una inversió de més de
200.000 euros.

Menys proves forenses
per violència domèstica
❘ LLEIDA ❘ Els forenses de Lleida
van fer 288 reconeixements
per casos de violència domès-
tica durant el 2011, menys
que el 2010, quan n’hi va ha-
ver 364. En canvi, van aug-
mentar els aixecaments de ca-
dàvers (34 per 15 el 2010).

Augmenten les consultes
per anar a l’estranger
❘ BARCELONA ❘ La Generalitat ha
registrat un augment del 14
per cent en les consultes de
menors de 24 anys que volen
anar a treballar a l’estranger.
El SOC ha detectat un boom
d’aquests casos a Lleida des
del 2010.
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