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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una gran marxa En de-
fensa de la terra, l’ocupació i
els serveis públics és el que es-
peren reunir avui diumenge els
sindicats UGT i CCOO junta-
ment amb Unió de Pagesos, con-
vocants de la manifestació que
sortirà a les 12.00 hores de la
plaça dels Pagesos fins a la sub-
delegació del Govern central.

Amb el suport de partits de
l’oposició, organitzacions socials
i fins i tot la Cambra de Comerç
al manifest, la mobilització pre-
tén deixar patent el rebuig de la
política de retallades aplicades

tant per l’Executiu de Rajoy com
el de Mas.

Es tracta de defensar els ser-
veis públics com la sanitat o
l’educació, però també els ajuts
a la dependència o els més des-
favorits.

La mobilització té un caràc-
ter global, i per això els convo-
cants són tant sindicats de tre-
balladors com l’agrari UP.

En el pla laboral, la marxa
servirà per denunciar la situa-
ció precària que travessen mi-
lers de lleidatans, tant els que
estan a l’atur com aquells ocu-
pats en empreses en crisi.

Per això, tindran un lloc des-
tacat plantilles com les d’Alier
de Rosselló, sota l’amenaça de
la desaparició de la paperera si
no troba un inversor; la de Co-
pirineo de la Pobla de Segur, la
liquidació de la qual viu un nou
capítol amb el pla ja en mans

del jutge; o Tradema de Solso-
na, ja que l’empresa anunciada
que havia d’ocupar el seu lloc
continua sense concretar-se en
realitat.

En el pla de la sanitat, les re-
tallades i la creació del polèmic
ens a Lleida fa témer els treba-
lladors que es tracti d’un pas a
una hipotètica privatització que
el Govern insisteix a descartar.
La polèmica de l’educació és
ben coneguda, amb una contro-
vertida lleiWert, retallades en
beques i l’encariment de les ta-
xes universitàries, per posar-ne
uns exemples.

Al camp, la gran polèmica en
aquests moments és l’elèctrica,
ja que el ministre Soria ha fet
tal tisorada a les primes que ha
provocat el tancament de les
plantes de tractament de purins.
Amb aquestes, els ramaders es
troben amb el greu problema de
la gestió de les dejeccions rama-
deres.

La reforma elèctrica també
ha provocat que Neoelectra ha-
gi paralitzat la seua planta de
cogeneració i d’aprofitament de
CO2 a Les i prevegi fer el ma-
teix amb la seua piscifactoria de
Caviar Nacarii.

Grans problemes de Lleida
Els sindicats de treballadors i Unió de Pagesos convoquen avui la ciutadania a una gran protesta ||
Per denunciar des de les retallades en sanitat i economia, a la problemàtica dels purins o Alier
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Augmentde l’atur i companyies en risc dedesaparició

■ La crisi econòmica ha disparat la xifra d’aturats a la província de Lleida, que assoleix ja
els 31.195, segons dades del Servei Català d’Ocupació. A més, hi ha un bon nombre d’em-
preses en dificultats, com els casos d’Alier de Rosselló o Caviar Nacarii de Les, a la qual co-
sa de moment no s’han trobat sortides. Així mateix es veu més que difícil la possible reo-
bertura de Copirineo de la Pobla de Segur, al no haver-hi ofertes per a això dins del con-
curs de creditors, i continua sense concretar-se la inversió d’alguna companyia que suplei-
xi l’ocupació perduda a Tradema de Solsona.

LLEONARD DELSHAMS

PURINS

Unmesper decidir què fer amb les dejeccions de360granges

■ Les quatre plantes de tractament de purins de Lleida que reben 400.000 tones anuals
de dejeccions procedents de 360 granges fa un mes i mig que estan tancades davant de
l’amenaça de retallades a les retribucions que reben per generar electricitat, i que les con-
demnaria a la clausura definitiva. El futur tampoc no és millor per a plantes de biogàs com
la d’Almenar i Torregrossa. Mentrestant, els purins s’acumulen a les basses de les explota-
cions, comencen abocaments per sobre del límit legal i el problema s’agreujarà d’aquí a
un mes, quan es reduiran sensiblement les opcions d’aplicar-los en finques agrícoles.
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SANITAT

Les llistes d’espera augmenten i s’anuncia el nouens sanitari

■ L’any passat, el sindicat Metges de Catalunya denunciava 16 mesos d’espera per sotme-
tre’s a una operació de cor a l’hospital Vall d’Hebron. A Lleida, les esperes per a intervenci-
ons no arriben a tant i segueixen per sota de la mitjana catalana, però durant el primer se-
mestre del 2013, el nombre de lleidatans en llista d’espera va augmentar en un 22%. L’ens
sanitari que fusionarà la gestió d’Arnau, Santa Maria, l’hospital de Tremp i tots els CAP menys
el de Vielha, també preocupa molts professionals i usuaris, que ho veuen com un primer
pas a la privatització de la sanitat pública.
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EDUCACIÓ

Menys beques, taxesmés altes i “atac” al català a les aules

■ La comunitat educativa està en peu de guerra contra les retallades educatives, la llei Or-
gànica de Millora de la Qualitat Educativa impulsada pel ministre José Ignacio Wert i el des-
plegament de la llei d’Educació de Catalunya. Denuncien una disminució de les beques i
un enduriment dels requisits d’accés, així com un augment del preu de les carreres univer-
sitàries. També critiquen un “atac” al català obligant que el castellà sigui també vehicular
a les aules i creuen que es dinamita l’equitat al facultar els directors per elegir la meitat dels
docents per cobrir les places vacants.


