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❘TÀRREGA /BALAGUER ❘ Els consells de
l’Urgell i la Noguera invertiran
més d’1 milió d’euros a ampliar
els abocadors comarcals, un im-
port que han demanat de les aju-
des del PUOS. Les sol·licituds
arriben en unmoment en què la
Generalitat es planteja la clau-
sura progressiva dels abocadors
comarcals del pla de Lleida per
agrupar la deposició de residus
al del Segrià, a Montoliu.Així,
l’Urgell ha demanat 564.298 eu-
ros per augmentar en 150.000

metres cúbics la capacitat de les
instal·lacions i allargar-ne la vi-
da útil en deu anys. L’ampliació
es farà en una superfície de
17.000 metres quadrats. Segons
l’arquitecte comarcal,Víctor Pé-
rez-Pallarés, “la membrana im-
permeable que s’hi ha d’instal·lar
és de 23.000 metres quadrats i
costarà 170.000 euros”. Per la
seua part, la Noguera ha dema-
nat 596.188 euros per constru-
ir cinc dics per al dipòsit “amb
l’objectiu d’incrementar-ne la

capacitat i s’aconseguirà allar-
gar-ne la vida útil”, va desta-
car el president, Pere Prat. L’en-
ginyer del consell de la Nogue-
ra, Jordi IgnasiVidal, va apuntar

que l’abocador rep anualment
12 milions de quilos de residus
dels trenta municipis de la co-
marca.

La presidenta de l’Urgell, Ro-
sa Maria Mora, va explicar que
deumunicipis de la comarca han
demanat ajuda als serveis tèc-
nics per elaborar i sol·licitar les
subvencions del PUOS per a pro-
jectes que sumen 3,3 milions.
Un és l’ampliació del Centre de
Serveis d’Anglesola per habili-
tar-hi sis habitacions per a per-
sones grans sense recursos per
anar a una residència. En un al-
tre ordre de coses, el consell re-
forçarà la façana del castell de
Maldà, ara inestable i amb perill
de despreniments, informa X.

Santesmasses.

Urgell i Noguera volen ampliar els seus
abocadors i el Govern planteja tancar-los
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L’ajuntament projecta
oferir sis habitacions a
persones grans sense
diners per a una residència

Alumnes d’Esterri residents a València d’Àneu van recórrer a peu 4 km fins a l’escola com a protesta.
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❘ LLEIDA/SORT ❘ El transport escolar
tornarà avui a la normalitat al
Pallars Sobirà després que els 24
empresaris adjudicataris acor-
dessin ahir a la tarda acceptar
els compromisos de pagament
de la Generalitat i el consell.
L’Executiu català va oferir final-
ment a la corporació comarcal
abonar “com a mínim” 88.000
euros dimecres que ve, segons
va explicar el president del con-
sell, Llàtzer Sibís, com a avanç
per al pagament d’un deute to-
tal de 450.000 euros correspo-
nents als mesos d’octubre a fe-
brer. No obstant, els transpor-
tistes havien demanat cobrar al-
menys dos mensualitats per ai-
xecar la vaga, de manera que el

consell comarcal ha decidit as-
sumir aquesta “responsabilitat,
de forma subsidiària” si la Ge-
neralitat no arriba a cobrir dos
dels cinc mesos pendents, va as-
senyalar Sibís.

Els adjudicataris del transport
esperen rebre per escrit aquest
compromís avui, de manera que
si es confirma no hi haurà de
moment més aturades en el ser-
vei. Si no és així, van afegir els
afectats, demà divendres para-
ran de nou l’activitat.

La vaga va implicar la suspen-
sió ahir d’un total de 36 línies
de transport escolar, segons els
empresaris.Aquesta situació va
portar la majoria dels pares a
traslladar els alumnes en vehi-
cle particular a les escoles. No

El Sobirà recupera avui el transport
escolar amb compromís depagament
La Generalitat promet saldar part del deute en una setmana i el consell el
complementarà || La vaga, secundada al 100%, va afectar ahir uns 420 alumnes
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obstant, no va ser així en tots els
casos.

A l’Institut de Sort hi van fal-
tar un 50% dels alumnes (una
seixantena) i al d’Esterri d’Àneu,
un 20% (una vintena d’alum-
nes), mentre que a l’escola de
Sort van ser només tres.

L’anècdota la van protagonit-
zar un grup de quinze joves de
València d’Àneu que es van tras-
lladar fins a l’Institut d’Esterri
caminant com a forma de pro-
testa i van cobrir un trajecte
d’entre 3 i 4 quilòmetres.

Els transportistes, a més, van
demanar un calendari per co-
brar la resta del deute del Go-
vern i van recordar que el ser-
vei s’ha rebaixat un 5% des de
l’inici del curs escolar.

■ Els adjudicataris del trans-
port escolar del Sobirà van
reiterar ahir que la situació
d’impagament de la Genera-
litat, que els deu gairebé mig
milió d’euros, es fa insosteni-
ble i afecta una trentena de
famílies de la comarca.Van
afegir que, malgrat els impa-
gaments, han de fer front a
despeses de combustible,
manteniment o assegurances.
D’altra banda, un grup de pa-
res i mares d’alumnes del So-
birà es van concentrar ahir a
la tarda a la plaça Major de

Sort per reivindicar el dret
dels nens al servei de trans-
port escolar.

En un altre ordre de coses,
el diputat del PSC al Parla-
ment per Lleida, Àngel Ros,
va demanar explicacions a la
Generalitat pel deute al trans-
port escolar. El grup socialis-
ta va registrar dos pregun-
tes a la cambra catalana so-
bre aquesta polèmica. En
aquest sentit, Ros va criticar
que “el Pirineu es veu afec-
tat de nou per la desídia del
Govern de CiU”.

El transport afirmaque la
situacióactual és insostenible
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L’aturada de l’activitat
obliga els pares a portar
els seus fills a l’escola
en vehicle particular
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