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Assemblea de delegats sindicals, ahir a Lleida ■ ACN
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Amenaça
d’aturades als
escorxadors
La UGT i CCOO denuncien el bloqueig del
conveni i els falsos autònoms en el
sector de les aus i els conills
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La Paeria rectifica
i acaba agafant
l’escala i el tornavís

La Pobleta de Bellveí

CARTA · Àngel Ros comunica
als propietaris d’edificis amb
símbols falangistes que
pròximament els trauran

Un 7% més d’expositors
a la Fira de Sant Josep

No van a classe pel
canvi de parada del
transport escolar
Sis famílies deixen els fills sense escola
perquè el taxi ja no va a la plaça sinó a
100 metres, al costat de la carretera
Mollerussa

JUDICI · La Crida-CUP insta a
retirar la denúncia als que van
despenjar plaques de carrers
dedicats a alcaldes franquistes
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S’arriba fins a 304, gràcies sobretot a
la presència d’empreses de tractors
Ivars de Noguera

P24

P26

LED per contaminar
menys lumínicament
La mesura és de compliment obligat
per la proximitat al Montsec
Lleida

Josep Maria Sauret és el nou director del festival ■ E. POMARES

Nou Festival de Pasqua
Diversifica l’oferta, amb 11 concerts i 19 representacions
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Pla pilot de cita prèvia
al registre civil
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Sis alumnes, sense classe
pel canvi d’una parada

Servei de cita
prèvia al
Registre Civil
de Lleida

a Sis famílies de la Pobleta de Bellveí es neguen a utilitzar el transport escolar perquè la nova parada
no té aixopluc a El Consell Comarcal justifica el canvi i diu que no tornarà a modificar la parada

LLEIDA

LA POBLETA DE BELLVEÍ

Sis alumnes de la Pobleta
de Bellveí que utilitzen el
transport escolar per anar
a l’escola Vall Fosca de la
Plana de Mont-ros, al terme municipal de la Torre
de Cabdella, es van quedar
sense classe ahir per segon dia consecutiu. L’absència ve motivada per
l’acció de protesta que han
emprès les seves famílies
contra el canvi de lloc de la
parada del transport escolar que porta els alumnes a
l’escola. Fins al juny passat, el taxi recollia els nens
a la plaça del poble, però
aquest curs la parada s’ha
traslladat un centenar de
metres, al costat de la carretera L-503. El motiu
d’aquest canvi, segons el

Pares, veïns i alumnes de la Pobleta esperen el taxi a la plaça, dilluns passat ■ ACN

vicepresident del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, Martí Cardona, respon
a una qüestió d’horaris, ja
que aquests s’han hagut
de modificar després que
aquest curs s’hagi incorporat a la ruta el poble

d’Envall. Les famílies, en
canvi, critiquen que la nova parada no disposa d’aixopluc per quan plou o fa
fred.
Dilluns van ser tots els
alumnes, set en total, els
que no van utilitzar el

transport escolar, després
d’esperar el taxi junt amb
els seus pares a la plaça i
no a la parada habilitada.
Ahir van ser sis, ja que un
alumne es va desmarcar
de la protesta i va acabar
utilitzant el transport. Les

famílies han fet palesa la
seva intenció de continuar
amb la protesta i amenacen de no portar els fills a
l’escola fins que no s’arribi
a un acord amb el Consell
Comarcal. Cardona, d’altra banda, assegura que el
Consell no canviarà la parada, i lamenta que només
una mare va assistir a la
reunió convocada divendres passat per tractar de
la problemàtica. Cardona
ha explicat que el Consell
té l’obligació de posar el
transport escolar a disposició dels alumnes –“cosa
que hem fet cada dia”, ha
dit–. “Si els pares no el volen utilitzar, és la seva decisió”, ha sentenciat. Ahir
aquest diari va intentar
contactar sense èxit amb
les famílies dels alumnes
afectats. ■

Els ciutadans de Lleida no
s’hauran d’esperar quan
vagin a fer una inscripció
de naixement, una tramitació d’expedient de matrimoni, una traducció de
nom o una inversió de cognoms. Tots aquests tràmits es podran fer a través
del servei de cita prèvia al
Registre Civil de Lleida
que Justícia va posar en
servei dilluns. Es tracta
d’un servei telemàtic que
permet reservar amb antelació dia i hora al Registre Civil, en un pla pilot
que ha endegat el Departament en col·laboració amb
el secretari coordinador
provincial de Lleida i està
previst fer-lo extensiu a la
resta de registres civils de
Catalunya.
Per demanar cita prèvia s’ha habilitat l’adreça
d’internet: http://justicia.gencat.cat/citapreviarc. ■
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