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Imatge d’arxiu d’un autobús escolar al Pallars Sobirà.

Famílies de l’Urgell no portaran els seus fills al
col·legi si handepagar bus imenjador escolar
Més de 100 alumnes d’uns 10 pobles agregats perdran la gratuïtat dels dos serveis || Pares d’altres
comarques com la Segarra, la Noguera i les del Pirineu, excepte Aran, també s’han queixat

ENSENYAMENTCONFLICTE

J. GABERNET
❘ TÀRREGA ❘ Famílies d’alumnes de
col·legis de la comarca de l’Ur-
gell estan disposades a no por-
tar els seus fills i filles al col·le-
gi quan comenci el pròxim curs
escolar, el 12 de setembre, si no
se’ls garanteix la continuïtat del
transport i el menjador escolar
gratuïts i així ho van expressar
en una reunió de membres de
les juntes de les associacions de
mares i pares de la comarca ce-
lebrada dijous a la nit i a la qual
van assistir representants muni-
cipals deTàrrega iAgramunt. En
total, en aquesta comarca hi ha
més de cent escolars afectas, per-
tanyents a uns deu nuclis agre-
gats, encara que l’Urgell no és
l’única. Una situació similar es
dóna a la Segarra, a la Noguera
i en comarques del Pirineu (com
va avançar SEGRE), amb un to-
tal de 440 escolars més. De mo-
ment, Ensenyament ja ha avan-
çat que hauran de pagar 1,5 eu-
ros per alumne i dia de bus i en-
cara s’ha d’especificar la part
que hauran d’abonar dels 6,5
euros del cost de cada àpat.

Normativa que discrimina

Es tracta d’alumnes que, per
normativa, no han de percebre
aquestes subvencions perquè vi-
uen en pobles on el col·legi és
al mateix municipi. La legisla-
ció, en aquest cas, estableix que
només tindran dret a aquestes
prestacions els escolars que
s’han de desplaçar a un altre
municipi per anar a classe. No
obstant, tots els alumnes rebien
fins ara ajudes, encara que, en
aquest moment, consells comar-
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cals, que gestionen els dos ser-
veis, i Generalitat no tenen re-
cursos per fer front als costos.

A la reunió celebrada dijous
aTàrrega hi van assistir entre sis
i set membres de les coordina-
dores de les AMPA; l’alcalde
d’Agramunt, Bernat Solé, i el ti-
nent d’alcalde de la capital de
l’Urgell, segons fonts consulta-
des.Tres famílies van amenaçar

de no portar els nens a classe i
van apuntar que defensaran da-
vant de tots els pares de la co-
marca que els deixin davant de
la parada de l’autobús escolar i
que, si aquest no els recull, que
deixin de traslladar-los al col·le-
gi. Xavier Mayora, portaveu del
col·lectiu, va assegurar, en de-
claracions a RàdioTàrrega, que
si l’ensenyament és obligatori

Dos edils d’Unió de Bellpuig deixen
el partit per les postures de Duran

p.13

Cultura lloga l’última nau de la Lear
com a magatzem de documents
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Laproposta d’Ensenyament
❚ Cada alumne que quedi exclòs
del transport gratuït haurà de
pagar 1,5 euros cada dia per anar
en bus. En principi, també haurà
d’assumir 6,2 euros pel dinar. La
despesa per alumne de menja-
dor serà de 1.050 euros a l’any i
la del bus, de 255 euros. Ense-
nyament diu que la proposta en-
cara no està tancada.

Urgell i Segarra
❚ Les dos comarques tenen 110 i
90 alumnes afectats per aquesta
situació, respectivament.

Noguera
❚Hi ha 80 famílies afectades. S’ha
de destacar que Artesa té fins a
19 agregats i els seus nens van a
la capçalera del municipi.

Pirineu
❚ Al Jussà hi ha 97 nens afectats;
al Sobirà, 92; a l’Alta Ribagorça,
una cinquantena, i a l’Alt Urgell,
uns 25. Els consells pagaran, en
aquest cas, el transport, però no
el menjador.

Sort tanca accessos al riu al
créixer el cabal per la pluja

AIGÜESTEMPORAL

Imatge d’un accés a la Pallaresa precintat a Sort davant de l’elevat cabal del riu.

❘SORT ❘ La pluja de les últimes ho-
res i les altes temperatures han
incrementat el cabal del riu No-
guera Pallaresa durant les últi-
mes hores. Els ajuntaments de
la zona han rebut avisos de Pro-
tecció Civil en què se’ls reco-
manava precintar els accessos
al riu o advertir amb rètols del
perill d’entrar-hi.

En trams de riu que no per-
tanyen al nucli urbà, han sigut
els Mossos d’Esquadra els en-
carregats de precintar l’accés a

l’aigua. La Noguera Pallaresa
arrossega 130 metres cúbics
d’aigua a l’altura de Llavorsí,
150 al seu pas per Sort i 165 a
l’arribar aTalarn. El cabal d’ai-
gua fa que el riu estigui al lí-
mit navegable i ahir els esports
d’aventura van haver d’habili-
tar-hi trams alternatius.

D’altra banda, Protecció Ci-
vil de la Generalitat va activar
ahir el programa de prevenció
d’inundacions als rius de laVal
d’Aran.

MARTA LLUVICH (ACN)

POLICIA I SERVEIS

En cas que hagin de pagar,
alguns pares diuen que sigui
la policia o els serveis socials
els que els portin a les aules

entre els 6 i 16 anys, hauran de
ser els Mossos d’Esquadra, les
policies locals o els serveis so-
cials els que transportin els seus
fills a les aules.“No aniran a l’es-
cola si no és així, perquè aques-
ta situació és ridícula”, va dir
Mayora.

Per la seua part, el primer ti-
nent d’alcalde deTàrrega, Jau-
me Ponsarnau, va indicar que
en la reunió es va acordar tre-
ballar conjuntament amb la co-
marca de la Segarra i demanar
una reunió amb representants
d’Ensenyament perquè s’acla-
reixi la situació. Després, va dir,
ja s’acordaran altres mesures si
l’autobús i el menjador no són
totalment gratuïts.

Cullerésdiuque
busca solucionsa
una llei “injusta”
■ El director dels serveis
territorials d’Ensenyament
a Lleida,Miquel Àngel Cu-
llerés, va assegurar ahir
que el departament busca
solucions i recursos per
atendre les reclamacions
d’aquestes famílies, tant a
l’Urgell com en altres co-
marques. Cullerés va dir
que la llei és“injusta” per-
què exclou alumnes d’un
mateixmunicipi i va recor-
dar que CiU ja va dema-
nar canviar la legislació al
Congrés. “Ningú ens va
donar suport.”

Protestadepares
davantdePuig,
avui a laPobla
■ Pares i mares d’alumnes
del col·legi Els Raiers, de
la Pobla de Segur, han con-
vocat per avui, a les dotze
del migdia, una protesta
davant del conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip
Puig, que visitarà la pobla-
ció.

El col·lectiu de famílies
es queixa que la reforma i
l’ampliació de l’escola es-
tan paralitzades i que les
actuals instal·lacions no
disposen de les mesures de
seguretat necessàries.
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