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Més de 260 famílies del Pirineu i 80més de
laNoguera haurandepagarmenjador escolar
Alumnes que viuen ennuclis agregats demunicipis ambescola, i la normativa nopreveu subvencionar-los
|| La Noguera també pagarà el transport i l’Urgell i la Segarra ja han començat amobilitzar-se

EDUCACIÓPLANIFICACIÓ

E.F./H.C.

❘ LLEIDA ❘ Unes 260 famílies del
Pallars Jussà, el Sobirà, l’Alta
Ribagorça i l’Alt Urgell hauran
de pagar amb tota probabilitat
a partir del setembre el men-
jador escolar dels seus fills des-
prés que la Generalitat hagi co-
municat als consells comarcals
que deixarà de subvencionar-
los, i unes altres 80 de la Nogue-
ra hauran d’assumir el cost del
menjador i també del transport
escolar. Es tracta de casos en què
fins ara les famílies rebien les
ajudes malgrat que la llei no les
considera obligatòries, ja que
els alumnes cursen els seus es-
tudis en una escola situada al
seu mateix municipi. La llei con-
templa l’obligatorietat només
en casos en què l’alumne resi-
deixi en un municipi diferent al
de l’escola, encara que estigui a
menys d’1 quilòmetre.Això pro-
voca“greuges” entre estudiants,
van explicar ahir diversos edils.
Responsables dels consells dels
Pallars, l’Alt Urgell i la Ribagor-
ça, així com de la Cerdanya, van
acordar recentment en una re-
unió a Sort mantindre les aju-
des (d’1,5 euros per alumne i
dia) al transport, però van ad-
metre que si la Generalitat rei-
tera les del menjador escolar no
podran costejar-les. Suposen uns
1.050 euros a l’any per alumne,
és a dir, uns 273.000 euros en
total.

Per la seua part, el consell de
la Noguera ja ha notificat als
centres que cobrarà 1,5 euros
per dia i alumne que utilitzi el
transport escolar en els casos
que no és obligatori.D’altra ban-

da, preveu treure a concurs el
servei de menjador. La mesura
afecta especialmentArtesa de
Segre, amb 20 nuclis agregats i
65 nens afectats. “Els números
són inconcebibles per a moltes
famílies”, van assenyalar ahir

alguns pares. L’alcalde d’Arte-
sa, Domènech Sabanés, va dir
que el consistori estudia una
moció contra l’acord del consell
al ser un “greuge” per als que
“aposten per viure als pobles
petits”. Per la seua part, lesAM-

PA van destacar la importància
de defensar un“dret històric ad-
quirit quan van tancar les esco-
les”. Deu alumnes deVilanova
de Meià, set d’Àger i un de les
Avellanes estan en la mateixa
situació.

La Generalitat exigeix a Nufri retirar
la biomassa que acumula al Palau

p.15

Més de 600 firmes contra el
pla urbanístic d’Alfarràs
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AJUNTAMENT DE BALAGUER

Reunió sobre la plaça Lluís Companys de Balaguer■ L’alcalde
de Balaguer, Josep Maria Roigé, es va reunir ahir amb veïns de
la plaça Lluís Companys per exposar-los el pla de remodelació.
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1.050€
És l’import que hauran d’abonar per
dia i alumne les famílies en concep-

te de transport esco-
lar.

És el que se subvencionava fins ara
de menjador escolar. La majoria de
consells descarten poder assumir-ho
el pròxim curs.

Si el curs escolar té poc més de 170
dies efectius i el menú costa 6,20 eu-
ros, la despesa per alumne serà a
l’any d’uns 1.050 euros.

Laparadoxa
❚ Els alumnes d’agre-
gats a Artesa hauran de
pagar transport i men-
jador, encara que, com
en el cas de Comiols,
estiguin a 22 quilòme-
tres de l’escola (a Artesa ca-
pital). En canvi, els alum-
nes de Montsonís, a 3 quilò-

metres d’aquesta població,
no hauran de pagar-los a l’es-
tar en un altre municipi (Fo-
radada). El mateix passa a la
resta del territori: alumnes
d’un mateix municipi han
de pagar encara que esti-
guin lluny del seu centre.
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«Hem de fer
valdre el dret
històric adquirit
anys enrere pel
tancament de
les escoles »

R. SALA
PARE AFECTAT

Noguera

❚ Lamesura afectarà 83 alum-
nes, la majoria d’Artesa de Se-
gre, Vilanova de Meià i Àger.

Urgell
❚ El consell de l’Urgell ja va in-
formar les AMPA de la mesu-
ra, que afectarà uns 90 nens,
encara que es buscaran alter-
natives sense poder garantir-
ne res.

Segarra
❚ En lamateixa situació està la
comarca de la Segarra, on es
preveu que quedin afectats
un centenar de nens, especi-
alment dels Plans de Sió.

Pirineu
❚ El Jussà (amb 97 nens afec-
tats), el Sobirà (92), l’Alta Ri-
bagorça (uns 50) i l’Alt Urgell
(uns 25) van decidir, junta-
ment amb la Cerdanya, conti-
nuar pagant el transport es-
colar (1,5 euros al dia per
nen), comptant amb ajudes
de la Diputació.

Artesa de S.

Renfe ratifica que suprimirà freqüències,
incloses algunes de Lleida a Saragossa

MOBILITATFERROCARRIL

❘ LLEIDA ❘ Renfe calcula que la “re-
ordenació” del seu servei de
trens de mitjana distància con-
vencional suposarà la supressió
d’unes 500 freqüències d’aquest
servei, ja que la mesura inclou
una mitjana del 15% del total
de 3.500 relacions que presta
actualment, segons va indicar
ahir el president de la compa-
nyia, Julio Gómez-Pomar. La su-
pressió de connexions ferrovi-
àries afecta el 5,7% de la de-
manda total d’usuaris d’aquest

servei ferroviari regional, és a
dir, uns 900.000 viatgers, entre
els quals hi ha els de línies en-
tre Lleida i Saragossa.

No obstant, Renfe confia que
aquesta reestructuració de la
mitjana distància convencional
li permeti un estalvi d’uns 15
milions d’euros a curt termini,
i de fins a 50 milions a mitjà ter-
mini. El president de Renfe va
garantir la mobilitat de tots els
ciutadans amb trens de llarg re-
corregut i autocars.

D’altra banda, Renfe espera
arribar aviat a un acord amb la
Generalitat per prestar els ser-
veis ferroviaris de Rodalies i
Mitjana Distància. Gómez-Po-
mar va afirmar que “cada vega-
da podem fer-ho millor”, des-
prés que el Govern apuntés la
possibilitat de cedir l’operativa
de trens a la firma francesa
SNCF. El president de Renfe va
assegurar que aquest canvi se-
ria “extremament complicat i
complex”.

Balaguer

La línia en blanc correspon als límits municipals. En negreta apareixen
els pobles capital de municipi (en majúscula els que tenen escola) i la

resta de noms es corresponen a nuclis agregats.
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