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Quatre temporers estrenen 
l'alberg de la Granadella 
Treballaran en la campan ya de l'oli fins a principis de l'any que 
ve 1, ¿ ése. ..1 , ... a Joventut tu • n 

Dos deis temporers que ahir van estrenar les dependencies de l'alberg de la Granadella. 

MARIA MOLINA 
1 LA GRANADELLA 1 Quatre tempo
rers que treballen en la cam
pan ya de l'oli van estrenar 
ah ir l'alberg de la Granadella, 
a les Garrigues, on s'estaran 
fins que finalitzin la recollida 
de !'oliva, segons van explicar 
fonts municipals. Ben aviat s'hi 
incorporaran quatre treballa
dors més. Estan contractats per 
dos pagesos de la zona que són 
els que sufragaran les seues 
despeses a l'equipament mu
nicipal. Es quedaran en aquest 
alberg fins que finalitzi la cam-

ADMINISTRACIÓ ESTATAL 

panya de recollida a principis 
de l'any que Ve. Esta equipat 
amb cuina, serveis i dormito
ris i ha suposat una inversió de 
més de 120.000 euros pera la 
reconversió de les antigues ca
ses dels mestres. Per a la seua 
posada en marxa s'ha comptat 
amb la coHaboració del sindi
cat Unió de Pagesos. 

Indos a la Xanascat 
L'allotjament té una vintena 

de places i s'utilitzara també 
com a alberg juvenil i de tu
Tistes a l'estiu. De fet, ja esta 

indos en la Xarxa d'Albergs 
de Catalunya (Xanascat). La 
tramitació necessaria perque 
pogués acollir joves, turis
tes i temporers n'ha demorat 
!'obertura. 

La reconversió de l'edifici 
ha suposat més de tres anys 
d'obres per refor~ar la instal
lació amb una estrucutura me
taBica, millorar la seua efici
encia energetica, les condicions 
acústiques i la salubritat. S'han 
renovat les fa~anes on també 
s'ha instaHat un sistema d'a'i
llament termic. 

Sindicats demanen resoldre la 
falta de cites a la Seguretat Social 
Critiquen que usuaris del pla hagin d'anar a oficines del Pirineu 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Els sindicats UGT i 
CCOO van reclamar ahir al 
Govern espanyol que resolgui 
la falta de cites a la Seguretat 
Social (INSS), que converteix 
en una missió impossible de
manar hora a les oficines de 
Lleida, Balaguer i T1nrega 
1 obliga els usuaris a despla
.;:ar-se a les de Tremp i la Seu 
per a tramits de jubilacions, 
incapacitat o viudetat (vegeu 
SEGRE d'ahir). Les dos entitats 
van destacar la necessitat de 
més personal a les oficines de 
la província. 

La secretaria general de 
CCOO a Lleida, Cristina Ro
dríguez, va explicar que el sin
dicat constata diariament els 
problemes per obtenir cites a 
!'intentar concertar-les a trá-

vés d'internet per a persones 
a qui brinden assessorament. 
"No pot ser que una visita a la 
Seguretat Social suposi tan tes 
dificultats", va dir, i va recla
mar mesures per cobrir llocs 
vacants a Lleida i millorar una 

[ LESCLAUS 

Sense cites al pla 
1 Des de fa almenys quatre 
mesos és una missió impossi
ble obtenir cita a les oficines 
de la Seguretat Social de Llei
da, Balaguer i Tarrega. 

Viatjar a Tremp o la Seu 
1 la web només dona cita a 
Tremp i la Seu. Quan hi ha da
tes al pta, s'acaben en minuts. 

atenció a la ciutadania que va 
qualificar de "pessima". Per 
la seua part, fonts d'UGT van 
incidir també en la necessitat 
d'augmentar el personal i, a 
més, van qüestionar que la di
recció de l'INSS a Lleida faci 
bon ús del personal disponible. 

El subdelegat del Govern, 
José Crespín, va insistir que 
hi ha llocs vacants per fal
ta d'aspirants per cobrir-los i 
que l'administració prova de 
reparar aquesta situació amb 
la contractació d'onze interi
ns. Va assenyalar que cal aug
mentar l'atenció al públic, pero 
va recalcar que ara són 3.600 
al mes, que l' INSS gestiona 
ara més prestacions com l'in
grés mínim vital i que molts 
tramits poden fer-se a través 
d'internet. 
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FAUNA SALVATGE SOBREPOBLACIÓ 

Cabirols al municipi de Massoteres, a la Segarra. 

Demanen abatre cabirols 
sense límits per evitar 
danys a finques agrícoles 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El sindicat Unió de 
Pagesos (UP) reclama que 
els ca~adors puguin abatre 
cabirols sense limitacions du
rantsortidesperca~arconills 
i senglars. Pretenen així re
duir la prolifera ció d'aquesta 
especie i evitar danys a fin
ques agrícolés. El seu nombre 
s'ha multiplicat en els últims 
anys a Lleida, i ha passat de 
les comarques de muntanya a 
estar presents també en gran 
part de les del pla. 

Actualment els cabirols es 
poden ca~ar durant la tem
porada, amb períodes dife
renciats per a mascles i fe
melles. La resta de l'any, es 
poden abatre amb permisos 
especials alla on ocasionen 
danys a !'agricultura, tal com 
es fa amb conills i senglars. 
Unió de Pagesos planteja 

POLÍTICA 

El PSC ratifica 
divuit candidats 
més pera les 
municipals· · 
1 LLEIDA 1 El PSC de Lleida va 
ratificar ahir divuit candi
datures més per a les elec
cions municipals de l'any 
que ve. En concret, es tracta 
de Joel Bastons (Mollerus
sa), Sílvia Romero (Tremp), 
Sebastia Ribes (Alcoletge), 
Kleber Esteve (Alfarras), 
Sebastia Noguero (Alme
nar), Teresa Mayoral (Alpi
cat), Fermí Massot (Aspa), 
Hipolit Sisó (Benavent), 
Josep Maria Sisteró (Coll 
de Nargó), Joan Pons (June
da), Toni Torres (Linyola), 
Isabel Perera (Montferrer), 
Ramón Vilapriñó (Mont
gai), Caries Boix {la Pobla 
de Segur), Núria Esteve 
(Sarroca de Lleida), Núria 
Gil (Soses), Agustí Jiménez 
(Torre-serona) i Jordi Ayats 
(Vallbona). 

que es puguin abatre sense 
limitacions per frenar-ne la 
proliferació. 

Zones de regadiu 
Generalment, es mouen en 

grups i en els últims dos anys 
s'han localitzat en les arees 
de regadiu on troben aigua 
i cereal i també els brots de 
cultius llenyosos. Les bones 
condicions per a la seua sub
sistencia els han fet baixar de 
les comarques de muntanya 
per assentar-se al pla, en la 
majoria dels casos a les zo
nes de regadiu. Segons Jordi 
Terés, agricultor d'Algerri, 
dins del regadiu de l'Alger
ri-Balaguer les destrosses 
que causen són molt impor
tants. Molts pagesos, sobretot 
els que tenen vinyes, recla
men que es puguin tancar els 
cultius per impedir-ne el pas. 

Mireia Boya, confinnada 
a Canvi Climatic 
1 LLEIDA 1 La Generalitat va 
ratificar ahir !'aranesa Mi
reía Boya com a nova di
rectora general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Clima
tic. Boya és llicenciada en 
Ciencies Ambientals per 
la Universitat Autonoma 
de Barcelona i doctora en 
Gestió i Ordenació del Ter
ritori per la Universitat de 
Mont-real. 

Alerten de la parada de 
~ turbines a Mequinensa 
1 MEQUINENSA 1 Antoni Tahull, 
que va ser responsable de la 
central de Mequinensa, va 
advertir ahir a Radio Estel 
que l'aturada prevista de les 
turbines en aquest embas
sament a causa de la seque
ra pot provocar que entri 
aigua salada als cultius d'ar
ros del delta del Ebre. Va 
assenyalar que també pot 
comprometre l'estabilitat 
del sistema electric. 
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