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Una cisterna abocant purins aquesta setmana en una finca del Segrià.

R. R.
❘ LLEIDA ❘ Unes 70 granges, el 20%
de les 360 que fins fa dos setma-
nes portaven els seus excedents
de purins a les quatre plantes de
tractament d’Alcarràs, Miral-
camp i Juneda, han començat a
abocar dejeccions en terres de
cultiu per sobre del límit legal,
de 170 quilos de nitrats per hec-
tàrea i any.Així ho van advertir
ahir organitzacions agràries, que
van insistir que la retallada a
aquestes retribucions a les plan-
tes per generar energia que pre-
para Indústria, i que ha portat a
tancar les 29 instal·lacions de
tractament amb cogeneració de
tot Espanya,“situa els ramaders
fora de la llei” quan“ja feien una
gestió correcta” dels purins.

Representants d’UP, Jarc,Asa-
ja, de la Federació de Coope-
ratives i de l’Associació d’Em-
preses de DesimpacteAmbien-
tal de Purins van fer aquestes
declaracions després d’exposar
la seua reivindicació d’una mo-

Alerten que 70granges ja aboquen
purins per sobre del límit legal
Al tenir les basses plenes i estar tancades les 4 plantes de tractament on portaven els
excedents || El sector adverteix que la retallada els aboca a estar “fora de la llei”

MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES

ratòria a la retallada a la subde-
legada del Govern.

El sector ha recollit més de
700 al·legacions contra la reta-
llada i prepara una nova mani-
festació pel març a Madrid. El
conseller d’Agricultura, Josep

Maria Pelegrí, va instar a “com-
plir la llei” sobre abocaments de
purins i “no crear alarma”.“No
sé de males pràctiques en cap
granja”, va dir.Va afegir que hi
buscaran solucions si no les po-
sa l’Estat.

Tractorada contra
la tarifa elèctrica
a la C-14aPonts
■ Més de vint tractors ta-
llaran avui la carretera de
Lleida a la Seu d’Urgell a
l’altura de Ponts per mos-
trar el seu rebuig a la pu-
jada de la tarifa elèctrica
per al regadiu. Des de la
liberalització del sector, el
2008, i el final de la tarifa
bonificada per als regants,
el terme fix de la factura
s’ha incrementat fins a un
120% i paguen fins a 300
euros per hectàrea (al vol-
tant de la meitat de les des-
peses del regadiu).

Desenes de represen-
tants de la resta de comu-
nitats de regants es mani-
festaran a Saragossa da-
vant de la subdelegació del
Govern.

Aitona assumeix
la reparació del
teulat defectuós
de la guarderia
Els nens hi tornen
després d’uns mesos

ENSENYAMENT

❘ AITONA ❘ L’ajuntament d’Aito-
na s’ha vist obligat a assumir
el cost de la reparació de la
teulada de la guarderia mu-
nicipal, construïda el 2006 de
forma defectuosa, segons
fonts municipals, i inaugura-
da el 2007. Les deficiències
hi han provocat pèrdues en
l’aïllament, esquerdes i filtra-
cions d’aigua.

L’alcaldessa, Rosa Pujol, va
explicar que la intervenció ha
ascendit a uns 50.000 euros,
que han aportat de fons del
Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOS).Va afegir que descar-
ten demanar responsabilitats
a l’empresa perquè ha desa-
paregut, amb tota probabili-
tat, dissolta a causa de la cri-
si.

La guarderia té una vinte-
na d’alumnes que en els úl-
tims mesos havien estat rea-
llotjats al col·legi Francesc Fe-
liu. L’ajuntament ha comuni-
cat les famílies que a partir de
dilluns podran tornar a la
guarderia municipal.

L’AMI busca noves
adhesions al Pallars
Jussà i Sobirà

POLÍTICA

❘ TREMP ❘ L’Associació de Munici-
pis per l’Independència (AMI)
busca adhesions al Pallars Sobi-
rà, amb 6 dels15 municipis a
l’entitat; i al Jussà, amb 7 dels
14 consistoris inscrits. El presi-
dent de l’AMI, Josep MariaVila
d’Abadal, va visitar les dos co-
marques. D’altra banda, Sort
s’ha afegit als municipis denun-
ciats per l’Estat després d’una
moció a favor de la sobirania fis-
cal. L’acte de l’AMI celebrat ahir a la seu del consell del Pallars Jussà.

MARTA LLUVICH (ACN)

Canvi de nomdel
grup socialista de
Balaguer

MUNICIPIS

❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer
farà públic avui un canvi de
nom del grup del PSC per afe-
gir el nom de la ciutat a la se-
ua denominació oficial a efec-
tes fiscals. Se sotmetrà a rati-
ficació el lloguer del Molí de
l’Esquerrà com a alberg i la
pujada del 3% de l’IBI. Bala-
guer s’afegirà al recurs con-
tra la reforma local de l’Estat,
comTremp va acordar fer-ho
ahir.
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