
REDACCIÓ.BARCELONA

El Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC) va publicar ahir l’edicte
pel qual se sotmet a informació
pública el decret que estableix
elscriterisdetarifacióperalsve-
hicles pesants de transport de
mercaderies per carretera a de-
terminadesvies de titularitat de

la Generalitat. Segons la Gene-
ralitat, l’Eurovinyeta permetrà
generar fons per la millora i op-
timització de les infraestructu-
res i del sector del transport i la
promoció d’una mobilitat més
sostenible i es preveu que
s’aprovia la tardor,desprésd’un
períodedepresentació i concer-

tacióambelsectordel transport.
La mesura s’aplicarà a l’Eix
Transversal en una primera fa-
se, durant el segon semestre de
2014, als vehicles a partir de 12
tones.

Sota els principis de Qui usa
paga i Qui contamina paga, els
objectius de la Directiva eu-

ropeasónfomentaruntransport
sostenible,amblafinalitatdere-
duir la contribuciódel sectordel
transport al canvi climàtic. La
mesura també té coma finalitat
evitar les distorsions de la com-
petència que es puguin produir
entre empreses del sector i afa-
vorir la competivitat.

L’Eurovinyetaal’Eix,al2014
L’haurien de pagar els vehicles a partir de 12 tones a partir del segon semestre

Ros replica
queal camp li
convéaigua
REDACCIÓ. LLEIDA

El diputat del PSC per Lleida al
Parlament, Àngel Ros, es va de-
fensarde lesacusacionsdelGo-
vern de la Generalitat sobre la
postura de Lleida en el nou pla
hidrològic responentalconseller
Santi Vila que “el Govern ha de
tenir presentqueel sectoragro-
alimentari -que segons Ros és
clau en el futur del país- neces-
sita aigua per tirar endavant”.

PUBLICITAT

El doble
d’inscrits al
casal d’estiu
deRosselló
REDACCIÓ.ROSSELLÓ

El casal d’estiu de Rosselló va
obrir les seves portes el passat
1dejuliolamb50alumnes,eldo-
bled’inscritsque l’anypassat.En
total esperen rebre més de 150
infants durant elsmesosde juli-
ol i agost. La Regidora de Jo-
ventutde l’Ajuntament,SílviaOl-
mo, explica que “per part de
l’equip de govern municipal es-
tem molt satisfets amb la gran
acceptació que ha tingut en-
guanyelcasald’estiu,ambeldo-
bledenens inenesquel’anypas-
sat”, i ha volgut destacar que
“des de l’Ajuntament treballem
per poder oferir aquest servei a
les famílies del municipi”.

Edicióambméspúblic
delSantRamonRock
REDACCIÓ. SANTRAMON

Sant Ramon va viure dissabte a
la nit l’edició més multitudinà-
ria del seu festival de rock. En
aquesta edició els grups LaTer-
rasseta de Preixens, Bongo Bo-
trakoiPirat’sSoundSistemavan
presentarelsseusnoustreballs.

ElPSCreclamamantenir
el transportescolar
REDACCIÓ. LLEIDA

ElPSCreclamacontinuar finan-
çantel transportescolar ielmen-
jador dels alumnes de nuclis
agregats que assisteixen a un
centre del mateix municipi.

Elpatrimonihidroelèctric
centrauncursaTremp
REDACCIÓ.TREMP

El curs Hidroelèctriques i Patri-
moni de la Universitat d’Estiu,
que organitza l’Ajuntament de
Tremp en col·laboració amb la
UdL, comença dijous. A banda
de xerrades, inclou la visita a
espais del territori.
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