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CiU i ERC veten ajudes del
Govern a plantes de purins
Només hi ha unanimitat a demanar a l’Estat que derogui la tisorada
|| La plantilla d’Alier porta la seua reivindicació al Parlament
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

R. R.

❘ LLEIDA ❘ El Parlament va rebutjar ahir, amb els vots en contra
de CiU i ERC, que la Generalitat concedeixi un suport financer temporal a les plantes de
purins, tancades davant de
l’amenaça de la retallada que
prepara el ministeri d’Indústria.
La moció, del PSC, instava a
evitar així “el col·lapse de purins i nitrats” que acumulen les
basses de 360 granges de Lleida. La federació i els republicans van rebutjar també un altre punt que reclamava “presentar en 3 mesos un pla d’actuació de tractament de purins”
per evitar “problemes econòmics i contaminació”. Davant
el rebuig d’aquestes propostes,
es va aprovar per unanimitat
instar a la Generalitat a “negociar amb l’Estat la derogació”
del projecte d’ordre ministerial que preveu retallar primes a
plantes de purins i a la resta de
renovables. El PP hi va votar a
favor després d’esmenar el text

El trànsit rodat quedarà obert avui a les tres del migdia.

Tallat el pas a nivell del
centre de Balaguer
E. FARNELL

L’entrega del manifest a favor d’Alier al Parlament.

inicial, que “exigia” derogar
l’ordre, segons va explicar la diputada popular Dolors López.
Per la seua banda, el socialista Óscar Ordeig, que va presentar la moció, va apuntar que només hi va haver acord al reivindicar accions a l’Estat, però no
en propostes que requeririen

fons i recursos propis de la Generalitat.
D’altra banda, treballadors
d’Alier i representants de sindicats i de l’ajuntament de Rosselló van entregar ahir al Parlament el manifest en què reivindiquen la continuïtat de
l’empresa i els llocs de treball.

❘ BALAGUER ❘ Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) va tallar
ahir a la nit el pas a nivell de
les vies del tren al carrer Urgell (una de les principals vies d’accés de la localitat) per
dur-hi a terme la substitució
del paviment.
La previsió és mantenir
aquest pas tallat fins avui al
migdia, ja que es considera
que en aquest horari el pas
de vianants i de vehicles és
molt més reduït. L’alternativa per poder creuar d’un cos-

tat a un altre de la via és a través de la variant de la C-26.
Aquesta actuació, a càrrec de
l’empresa pública de la Generalitat, titular de la línia,
permetrà millorar el pas dels
vehicles amb la instal·lació
de cautxú per facilitar el creuament de l’esmentat pas a
nivell.
Balaguer compta amb dos
passos a nivell, un al carrer
Urgell i l’altre a la carretera
de Camarasa (als afores), on
es va construir un pas elevat
per a vianants.

