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Alumnes de la Pobleta, sense classe
en protesta pel transport escolar
La parada s’ha traslladat als afores i el consell defensa aquest canvi

acn

redacció / acn

❘ lleida ❘ Famílies de la Pobleta de
Bellveí (la Torre de Capdella)
van deixar ahir sense classe els
seus fills per protestar per la parada del transport escolar, que
va passar d’una plaça a l’interior
del poble a estar al peu de la
carretera a l’inici de curs. Així
ho van corroborar ahir fonts del
consell del Pallars Jussà, responsable d’aquest servei. L’ens
comarcal va puntualitzar que, si
bé van ser set alumnes que no el
van utilitzar, només cinc es van
quedar finalment sense col·legi, perquè els seus familiars els
van portar amb cotxe al centre
de la Plana de Mont-ros. Per la
seua part, aquest col·lectiu de
pares i mares va expressar la
seua intenció de repetir aquesta
protesta en els propers dies, fins
que el transport escolar torni a
parar a la plaça.
Martí Cardona, alcalde de
Conca de Dalt i vicepresident
del consell, va explicar que el
canvi es va decidir a començaments de curs per incloure en
les rutes un nou alumne al poble
d’Envall. Va defensar la necessitat de coordinar els taxis que
recullen els alumnes de Primària amb el bus que trasllada els
de Secundària (i que és també
una línia regular de viatgers),
i va afegir que la nova parada
està “a penes a 150 metres” de
la plaça de la Pobleta de Bellveí.
“Després de rebre una carta de queixa de les famílies, les

Membres del
col·lectiu de
famílies que
impulsa aquesta protesta van
apuntar ahir
la possibilitat
de repetir-la a
partir d’avui i en
els pròxims dies
fins a obtenir
una resposta
favorable del
consell.

les claus

Famílies

z Estan disconformes amb la
nova parada als afores del poble perquè no ofereix refugi davant de pluja, vent i fred.

Consell
z Argumenta que el servei s’ha
d’ajustar cada any a la població
d’escolars de cada poble de la
comarca.

vam convocar a una reunió divendres i només va assistir-hi
una persona”, va afegir Cardona, que va apuntar que els alumnes de la Pobleta de Bellveí “són
els que tenen menys distància i
temps de viatge” entre el po-

municipis seguretat

ble i l’escola. Va subratllar que
l’ens comarcal té la intenció de
mantenir la parada al costat de
la carretera i va recordar que
“el consell ha de prestar aquest
servei, però portar els nens a
classe és una obligació de les
famílies”. El consell s’espera
ara a comprovar si la protesta
es repeteix avui.
“La plaça permet refugiar-se
quan plou i fa menys fred que
fora del poble”, van argumentar per la seua part alguns dels
familiars d’alumnes que ahir no
van pujar al transport escolar.
Van apuntar que s’havien mostrat disconformes amb el canvi
de lloc de la parada des de l’inici
del curs escolar, i que van recórrer finalment a aquesta protesta
al considerar que el consell no
atenia les queixes.

iniciatives
a. torrefarrera

Imatge de la tanca que ha estat reposada recentment.

Torrefarrera reposa la tanca del
pont de Pinyana per seguretat
❘ torrefarrera ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha reposat la tanca
metàl·lica de protecció del pont
del camí de Torre-serona que va
ser arrancada per un vehicle que
va fugir després de patir-hi un
accident. Aquest pont travessa
el canal de Pinyana i era un punt

Apunten a
repetir avui
la protesta

perillós, sense la tanca de seguretat corresponent. Els usuaris
d’aquesta via havien reclamat
aquesta tanca a fi d’augmentar la seguretat de la via i dels
camins contigus, que són molt
utilitzats pels veïns de les dos
poblacions.

El turisme
d’arbres en flor
creix al Segrià
i les Garrigues
❘ la granadella ❘ El turisme basat en els paisatges d’ametllers en flor creix a les comarques del Segrià i també
a les Garrigues. A la primera,
municipis com ara Alcarràs
i Seròs s’afegeixen a Aitona,
un dels pioners en aquest tipus d’oferta per atreure visitants. Per la seua banda, a
les Garrigues, el Centre de
la Cultura de l’Oli de Catalunya, ubicat a la Granadella,
va reunir el cap de setmana
passat una vintena de turistes procedents de Barcelona i Sant Sebastià a través
de l’agència de viatges Olea
Soul. Els visitants van tenir
l’ocasió de conèixer productes com l’oli d’oliva i embotits, així com visitar el procés
de preparació de les ametlles
per a la seua venda.
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Formació per a
joves del Pallars
Jussà al sector
forestal
❘ tremp ❘ Dotze joves d’entre
18 i 29 anys participen des
d’ahir en el nou projecte del
consell comarcal del Pallars
Jussà dedicat a formar persones a l’atur en tasques relacionades amb la gestió forestal i els aprofitaments de
la fusta. Es tracta d’inscrits
en el programa Garantia Juvenil, i entre ells hi ha des
d’agricultors fins a ambientòlegs i enginyers forestals. El
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) patrocina aquesta iniciativa, que es va portar
a terme per primera vegada
el 2016 a fi d’afavorir la inserció laboral dels joves amb
formació teòrica i pràctiques
en empreses.

