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Imatge d’una protesta d’autoescoles durant la vaga.

SEGRE

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ La vaga de l’any passat 
dels examinadors de trànsit va 
col·lapsar els centres de la DGT 
i va deixar més de 3.300 llei-
datans en la llista d’espera per 
passar l’examen teòric del car-
net de conduir. Una espera que 
en l’actualitat compta amb més 
de 2.500 alumnes a la província 
de Lleida. Aquestes dades les 
proporciona el Govern central 
a una pregunta parlamentària 
del diputat del PDeCAT Toni 
Postius, en què xifra en 22 dies 
naturals el temps d’espera per 
examinar-se a les comarques 
de Ponent. Després de la vaga 
va superar els dos mesos, però 
la llista d’espera continua sent 
molt important.

Segons l’Executiu socialis-
ta, les mesures adoptades per 
la DGT a Lleida per resoldre el 
col·lapse generat per la vaga han 
estat les mateixes que en altres 
províncies amb característiques 
semblants. El Govern afirma 
que actualment el temps d’es-
pera és de 22 dies i el nombre 

Més de 2.500 lleidatans esperen per 
examinar-se del carnet de conduir
Vuit mesos després de la vaga d’examinadors, la situació amb prou feines ha millorat
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d’alumnes que estan pendents 
d’examinar-se (a data del 6 de 
setembre), de 2.545. Malgrat 
que assenyala que és una càr-
rega inferior a la mitjana estatal, 
el Govern afirma que en fun-
ció de l’evolució dels exàmens 
s’avaluarà la continuïtat i fins i 
tot l’increment de personal exa-

minador itinerant i s’oferiran 
places a la Prefectura Provincial 
de Trànsit de Lleida als oposi-
tors que superin el procés que hi 
ha actualment en curs, tot i que 
encara no s’ha rebut cap sol·lici-
tud des de la província.

Pel que fa al centre d’exàmens 
de Vielha, que està tancat, el 

Govern assenyala que és perquè 
cap examinador no vol fer el vi-
atge des de la capital. En aquest 
sentit, assegura que el desplaça-
ment des de Lleida ciutat supo-
sa cinc hores (anada i tornada) 
i que tenint en compte que els 
examinadors es neguen a fer-
ho fora de l’horari laboral, això 
només els deixaria dos hores 
per fer quatre proves. “El cost 
del desplaçament suposaria una 
despesa desproporcionada per 
al nombre de proves que es po-
dria assumir i una gran pèrdua 
de capacitat d’examen” per a la 
Prefectura provincial, afirma la 
resposta parlamentària. 

Tanmateix, la Direcció Ge-
neral de Trànsit ha gestionat la 
contractació de transport amb 
autobús per al moment en què 
els examinadors acceptin el 
desplaçament fora de la jorna-
da laboral, que se’ls compensa 
econòmicament. Finalment, In-
terior descarta el cessament de 
la directora de la DGT a Llei-
da com se sol·licitava des de les 
autoescoles.

GUÀRDIA CIVIL

Acampada il·legal al Jussà.

Denúncies per 
acampada il·legal 
a Boumort

MEDI AMBIENT

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La Guàr-
dia Civil ha denunciat tres 
acampades il·legals dins de 
la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort i ha denunciat 
dos casos d’accés motoritzat 
en espais naturals de protec-
ció especial. Aquestes actu-
acions responen a les noves 
restriccions implantades re-
centment coincidint amb la 
brama del cérvol fins al dia 
15 d’octubre. El Seprona va 
fer les denúncies dissabte 
passat per una acampada il-
legal formada per tres ten-
des de campanya i un vehicle 
motoritzat a Conca de Dalt, 
a la comarca del Pallars Jus-
sà, i també a un altre vehicle 
per accedir al pantà de Sant 
Antoni.

Greu un altre muntanyenc 
per una caiguda a Benasc

RESCATS MUNTANYA

❘ BENASC/LLEIDA ❘ Un excursionis-
ta francès de 38 anys va re-
sultar ferit greu diumenge al 
precipitar-se per una paret de 
trenta metres a la zona glaci-
al de l’Aneto, a Benasc. És un 
dels onze rescats que ha fet la 
Guàrdia Civil d’Osca durant 
el cap de setmana. Diumenge 
a la tarda va morir un jove de 
26 anys de Tàrrega mentre feia 
barranquisme a Benasc, com 

va avançar SEGRE ahir. L’aug-
ment de sortides a la muntanya 
el cap de setmana ha disparat 
els rescats. A Ponent, els Bom-
bers han fet vuit rescats. Per la 
seua banda, els ajuntaments de 
Guissona i Torrefeta i Florejacs 
van mostrar el seu agraïment a 
tots els que van participar en la 
recerca del boletaire perdut cinc 
dies a Fígols i Alinyà i trobat 
amb vida dissabte passat. Imatge del rescat del jove de Tàrrega mort a Benasc.
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Ingressat el ferit amb el 
seu tractor a Castellnou
❘ CASTELLNOU DE SEANA ❘ L’home 
que divendres passat va re-
sultar ferit a l’accidentar-se 
amb el seu tractor a Castell-
nou de Seana seguia ahir in-
gressat al Vall d’Hebron.

Sufoquen un incendi  
en una granja d’Ivars
❘ IVARS D’URGELL ❘ Un incendi va 
calcinar ahir poliuretà en una 
granja d’Ivars. També es va 
cremar vegetació a Preixens, 
Miralcamp i Mollerussa.
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