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Els taxistes del Pirineu volen
recollir passatgers de l’AVE
Per poder continuar amb la seua activitat i garantir el futur del
sector ||Assemblea anual a prop de Sort amb uns 60 socis

MUNICIPISSERVEIS

M.M.B.
❘SORT ❘ Els taxistes del Pirineu re-
clamen a la Generalitat de Ca-
talunya la reforma de la llei del
taxi (1986) per tal de poder re-
collir passatgers a les estacions
de trens d’alta velocitat, un es-
pai ara reservat als taxistes del
municipi en el qual es troba l’es-
tació. Des de fa anys demanen
que, igual que passa en ports i
aeroports, qualsevol taxista,
amb l’autorització prèvia del
client, pugui recollir passatgers
a les estacions de l’AVE.Així
ho va assegurar el president de
l’entitat que reuneix els 124 ta-
xistes de les comarques de
muntanya, Kiko Latorre, que
ahir va celebrar l’assemblea
anual a Montardit de Baix
(Sort) amb l’assistència d’uns
60 socis. Segons Latorre,
d’aquesta activitat i del mante-
niment del transport sanitari
depèn la pervivència del sector
a la muntanya.Va indicar que
l’esmentada activitat s’ha redu-
ït gairebé un 40 per cent durant

l’últim any i que molts taxistes
subsisteixen pels trajectes que
fan amb pacients que necessi-
ten diàlisi o tractaments contra
el càncer. Latorre va remarcar
que la Generalitat ja ha avan-
çat la major part dels 400.000
euros pendents de cobrament
per aquest tipus de serveis, en-

cara que queden per abonar les
factures per la prestació del
transport escolar. Latorre va in-
dicar que, al dependre de cada
consell comarcal, és difícil de
comptabilitzar.A la reunió es
va fer un homenatge al com-
pany mort recentment Josep
Maria Jabato.

Els taxistes que ahir van anar a l’assemblea deMontardit.
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La firma del conveni per implantar Ofideute a la Seu.

ANVERSARICOMMEMORACIÓ
AJUNTAMENT DE LA SEU

❘ LA SEU ❘ Els consells de mun-
tanya van celebrar ahir a la
Seu d’Urgell el 30è aniversa-
ri de la llei d’alta muntanya i
el 25è de la constitució dels
consells comarcals del Piri-

neu. El conseller deTerrito-
rio, Santi Vila, va presidir l’ac-
te i va firmar el conveni per
implantar a la capital de l’Alt
Urgell el servei de mediació
hipotecària Ofideute.

Celebració pels 30 anys de la
llei d’altamuntanya

Centenari de la casa consistorial de Cervià

❘ CERVIÀ DE LES GARRIGUES ❘ La Sa-
la de Cervià de les Garrigues
va acollir ahir el primer ac-
te de celebració del centena-
ri de la Casa Consistorial amb
una conferència sobre la his-

tòria de l’edifici a càrrec de
Josep Rubió i l’actuació de la
coral. El municipi preveu di-
versos actes commemoratius
al llarg de l’any amb motiu
del centenari.
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