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Sensibilització ambiental ■ Les escoles es van afegir a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i uns 350 alumnes de
tres col·legis i tres instituts de Lleida van participar en les activitats de sensibilització que van tenir lloc ahir al matí.

Ipcena porta al jutge els telecadires
de Baqueira a l’àrea d’Aigüestortes

Els ecologistes asseguren que “no es construirà” a la Peülla en zona protegida ||
Reclamen a la Generalitat que recuperi la conselleria de Medi Ambient
X. RODRÍGUEZ / S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ L’entitat ecologista Ipcena ha presentat un recurs
contenciós contra la comissió
d’Urbanisme del Pirineu per
l’autorització de la construcció
dels telecadires de Baqueira a
la Peülla, a l’àrea perifèrica del
Parc Nacional d’Aigüestortes.
El portaveu de l’associació, Joan
Vázquez, va explicar ahir que la
Generalitat prioritza “el dret lucratiu d’una empresa al dret de
la societat de disfrutar i protegir el medi ambient”. “Veurem
com aquests telecadires no es
construeixen al Parc Nacional”,
va assegurar Vázquez, “perquè
els espais naturals s’han decla-

ESPAIS NATURALS

Denuncien que anteposen
els drets lucratius
d’una empresa als de la
protecció del territori

rat perquè es protegeixin i no
perquè es destrueixin”. En un
acte amb motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient, representants de plataformes ecologistes van exigir a la Generalitat

que recuperi la conselleria de
Medi Ambient, que va existir
entre el 1992 i el 2010. Van denunciar que des del 2010, les
inversions en polítiques ambientals s’han reduït un 60% i

Veto al plàstic d’un sol ús
als actes de la Generalitat
n El conseller de Territori,
Damià Calvet, va anunciar
ahir que proposarà la prohibició dels envasos de plàstic
d’un sol ús (com per exemple
botelles o coberts) a la Generalitat. Com a alternativa,
s’utilitzaran productes reutilitzables o fabricats amb
materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta
prohibició s’aplicarà a les
conselleries i administracions del Govern i també als
actes públics que s’organitzin. Per tal de poder complir

aquest objectiu, els òrgans de
contractació especificaran la
prohibició en les licitacions
de serveis com les màquines
de vènding, càtering i restauració, i definiran també
les alternatives que es poden
utilitzar, com per exemple
gerres de vidre. Aquest any,
el lema del Dia Mundial del
Medi Ambient és Un planeta sense contaminació per
plàstics, que insta la societat
a unir-se per reduir la producció i l’ús excessiu d’aquest
material.

van afirmar que la Generalitat
de Catalunya ha estat “fora de
servei” en matèria ambiental.
Els ecologistes van denunciar
també projectes com el de la
nova Tracjusa, per tractar els
purins mitjançant combustible
derivat de residus urbans i van
tornar a demanar una moratòria
a l’ampliació i construcció de
granges de porcs a Catalunya.
D’altra banda, van mostrar oposició al projecte per extreure or
i tungstè al Parc Natural de l’Alt
Pirineu, que van qualificar de
“barbaritat” (vegeu SEGRE de
dissabte). La CUP també es va
manifestar en contra d’aquesta
iniciativa.

Ecosistemes esteparis
Així mateix, Ipcena i la comunitat de regants del Canalet
promouen la creació d’un espai
per a la convivència dels ecosistemes esteparis i els camps en
regadiu, deixant sense regar “el
50% de la superfície”.

Una nova allau talla la
via d’accés a Torà de Tost
C. SANS

i el trànsit va quedar restablert
al migdia. Les mateixes fonts
van informar que al nucli viuen
dos famílies, que van poder circular per pistes forestals per no
quedar incomunicats. Des del
consistori adverteixen que “el
terreny està inestable” i els veïns demanen l’ajuda de la Diputació de Lleida o del consell
comarcal “per dur a terme una
intervenció urgent” que elimini
el perill de nous despreniments
en aquesta carretera.

Aproven cinc
expedients
parats pel
155 al Segrià
❘ LLEIDA ❘ El conseller de Territorio, Damià Calvet, va firmar dilluns l’aprovació de
cinc expedients urbanístics
relacionats amb el Segrià,
la tramitació dels quals va
quedar paralitzada per l’aplicació de l’article 155, segons
van explicar ahir fonts del
departament. Durant la intervenció de la Generalitat,
el ministeri de Foment no va
resoldre de forma definitiva
aquests expedients, que necessiten la firma del conseller per a la seua resolució.
En el conjunt de Catalunya,
s’han desbloquejat vint-i-sis
expedients sobre infraestructures i serveis, entre altres
qüestions.

EMERGÈNCIES

Simulacre
d’accident
a l’aeroport
de la Seu
❘ LA SEU ❘ L’aeropor t d’A ndorra-la Seu va acollir ahir
dimarts un simulacre d’accident per comprovar la
implantació del pla d’autoprotecció i posar a prova
la coordinació dels equips
operatius en la gestió d’una
gran emergència. El simulacre va consistir en una col·
lisió entre una aeronau comercial i un helicòpter, amb
un balanç de dos ferits i tres
persones il·leses. Hi van participar dotacions de Bombers
de la Generalitat, del Cos de
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Andorra,
Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Civil, efectius de la Policia
Nacional, el SEM i Protecció
Civil, informa C. Sans.

PERE MIRALLES

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

❘ RIBERA D’URGELLET ❘ La carretera
d’accés a Torà de Tost, a Ribera
d’Urgellet, es va veure afectada
dilluns per un nou despreniment
de roques i terra després de les
pluges caigudes els últims dies.
Fonts de l’ajuntament, del qual
depèn el manteniment de la via,
van explicar que calculen que
van caure unes vint tones de roques, pedres i terra a uns tres
quilòmetres del poble. Durant
el matí d’ahir van netejar l’accés
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COMARQUES

Imatge del despreniment que va tallar la carretera d’accés a Torà de Tost.

