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Protesta al consell del
Sobirà per l’aprovació de la
taxa demenjador escolar

ENSENYAMENTMANIFESTACIONS

Els pares vanmostrar una pancarta amb el lema ‘Llei injusta. Menjadors gratuïts’.

❘ SORT ❘ Pares afectats pel copaga-
ment del menjador escolar es
van manifestar dilluns a la nit
en el transcurs del ple del con-
sell comarcal del Pallars Sobirà
en contra d’aquesta mesura. La
sessió del ple incloïa en l’ordre
del dia l’aprovació de les noves
taxes per als menjadors esco-
lars.

Els pares van demanar man-
tindre el dret de la gratuïtat
d’aquest servei i que es modifi-
qui la llei, que exclou dels ajuts
els alumnes de nuclis agregats
situats al mateix terme munici-
pal on és l’escola. Els pares con-
sideren que la llei actual és dis-
criminatòria i no entenen que
uns límits administratius esta-
bleixin que uns alumnes hagin

de pagar (per transport i men-
jador escolar en l’ensenyament
no obligatori) i d’altres no. El
grup de manifestants portava
una pancarta en què es podia
llegir: “Llei injusta. Menjadors
gratuïts.” El ple va aprovar la
nova taxa de 3,10 euros per
alumne i dia.

El president comarcal, Llàt-
zer Sibís, va dir que compten
amb una quantitat destinada a
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beques menjador per ajudar les
famílies amb necessitats econò-
miques i socials. S’ha d’assenya-
lar que la Diputació va garantir
fa unes setmanes una aportació
aquest curs (i amb tota proba-
bilitat el pròxim) per cobrir el
transport escolar i la meitat del

menjador en el cas d’aquests
alumnes. Les famílies del Pallars
Sobirà afectades pel copaga-
ment estudien ara incorporar-se
a la protesta de pares d’altres
comarques (Urgell, Segarra iAl-
ta Ribagorça) i no pagar les quo-
tes que se’ls reclamen.

En paral·lel a aquesta insub-
missió, els pares planegen man-
tindre accions de protesta en ac-
tes públics o fires.

Pròximament podrien portar
les seues pancartes a la fira del
MediAmbient de Tàrrega, se-
gons van explicar ahir.

INSUBMISSIÓ

Les famílies del Sobirà
afectades podrien unir-se
a la insubmissió que ja han
acordat tres comarques

Pancartes en el ple del consell comarcal

dos immobles contigus també
necessitaran una actuació per
assegurar la seua estructura,
segons van explicar fonts veï-
nals.

Trasllat de Ràdio Tàrrega

D’altra banda, l’ajuntament
no traslladarà l’emissora mu-
nicipal al magatzem situat al

carrer Guissona fins al 2014.
El consistori ha aprovat aques-
ta setmana el projecte amb una
inversió de 117.000 euros per
adequar els nous estudis.Tàr-
rega va anunciar el trasllat de
l’emissora a mitjans del present
exercici.

L’objectiu del trasllat és am-
pliar la nova seu, que tindrà
100 metres quadrats, i millorar
els actuals estudis, i al seu torn
deixar d’ocupar les dos plan-
tes en règim de lloguer del car-
rer de SantaAna. L’extinció del
contracte d’arrendament amb
els propietaris suposarà un es-
talvi per a les arques munici-
pals de 16.000 euros anuals.

UNS ALTRES DOS EDIFICIS

Fonts veïnals afirmen que
hi ha dos edificacions més
que hauran d’apuntalar-se
o enderrocar-se

Tàrregaenderroca 3habitatges
en ruïnaal centrehistòric
Les cases, al carrer Urgell, estaven deshabitades i hi havia perill de
despreniments ||Demolir-les ha costat 58.000 euros
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❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament deTàr-
rega ha executat l’enderroc de
tres cases del carrer Urgell. Es
tracta d’habitatges contigus ubi-
cats als números 28, 30 i 32
d’aquesta via situada en ple
centre històric. Al juliol del
2012 se’n van esfondrar parci-
alment dos pel seu estat preca-
ri, la qual cosa va provocar una
espècie d’efecte dòmino entre
elles.

A més de la demolició, el
consistori ha tapiat la part prin-
cipal de l’edifici, i posterior-
ment durà a terme també el
tancament de la part posteri-
or. L’ajuntament deTàrrega va
adjudicar per 58.000 euros
l’enderroc d’aquests habitatges
deshabitats que amenaçaven
ruïna per evitar els riscos de
despreniments.

L’esfondrament de part dels
edificis fa uns mesos va portar
el consistori a inspeccionar les
cases i va concloure que la cau-
sa va ser la humitat provocada
per una fuita d’aigua d’una ca-
nonada que va tindre lloc des-
prés d’un furt. L’ajuntament va
emetre llavors una ordre per-
què els propietaris apuntales-
sin l’edifici i va iniciar la trami-
tació per a la demolició. Els ti-
tulars dels habitatges no van
dur a terme l’operació, amb la
qual cosa l’ajuntament es va
veure obligat a executar-la de
forma subsidiària. Uns altres

Imatge dels solars després d’executar les demolicions.
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Demanen impugnar la reforma elèctrica del Govern

❘ LLEIDA ❘ UP i l’Associació Nacional de Promotors i Inversors
d’Energies Renovables (Anpier) van demanar ahir a la Ge-
neralitat que interposi un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra l’última reforma energètica del Govern central després
que un informe de Navarra afirmi que no té base.Van ex-
posar a l’Executiu català la situació de moltes famílies que
es van endeutar per fer inversions en la producció d’energia
fotovoltaica.

Exmembres d’UDC en una plataformad’opinió

❘ BELLPUIG ❘ Exmilitants d’Unió de Bellpuig s’han unit al mo-
viment que impulsa l’alcalde deVic i exafiliat al partit demo-
cristià, Josep MariaVila d’Abadal.Moviment Demòcrata Ca-
talà es presentarà dissabte que ve.

Sant Ramondefensa uns comptes “sanejats”

❘ SANT RAMON ❘ El ple de l’ajuntament de Sant Ramon va do-
nar compte la setmana passada de l’informe d’intervenció
sobre les factures pendents de pagament a 31 de maig i va
concloure que per segon any consecutiu el consistori no s’ha
d’acollir a un pla de sanejament.

Més diners per a la investigació sobre els bolets

❘ LLEIDA ❘ La Junta Rectora del Paratge Natural de Poblet va
acordar ahir destinar la recaptació del primer any del carnet
de boletaire a la promoció, difusió i investigació micològica
a la mateixa zona.

Gimenells demanamillorar un camí de la CHE

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Gimenells,AlbertAldavert, es va reu-
nir ahir amb la subdelegada del Govern a Lleida, InmaMan-
so, i li va exposar la situació en què es troba un tram de la
carretera L-800, entreVallmanya iAlmacelles.

Solsona rebaixa la contractació de llumper estalviar

❘ SOLSONA ❘ L’ajuntament de Solsona vol estalviar-se 600 euros
mensuals a les factures d’enllumenat públic amb la con-
tractació de 250 kilowatts menys de potència.

Reñé i Orrit debaten col·laborar en obres

❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, es va reu-
nir ahir amb l’alcalde deTremp,Víctor Orrit, per debatre
el suport de la institució provincial a assistència tècnica
de projectes, obres i sobre el futur de l’Acadèmia de Ta-
larn.
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