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comarques

institucions polèmica

La Guàrdia Civil denuncia el Pallars
Sobirà pel viver d’alevins d’Escaló

Veu irregularitats al no tenir llicència per adquirir, transportar ni introduir truites
a la instal·lació || Descarta que es cometés cap delicte ecològic
marta lluvich/acn

a. batlle

❘ lleida ❘ El Servei de Protecció
de la Naturalesa de la Guàrdia
Civil (Seprona) va confirmar
ahir que ha presentat una denúncia contra el consell comarcal del Pallars Sobirà per tres
suposades irregularitats administratives que l’ens comarcal
hauria comès al posar en marxa
el canal d’alevinatge d’Escaló
(la Guingueta d’Àneu), ja que
segons l’Institut Armat, la institució comarcal no disposava
de les llicències necessàries per
adquirir, transportar ni introduir a la instal·lació els 30.000
alevins de truita que va adquirir
a França, una cosa que, a més,
està “expressament prohibida”
per la llei 22/2009 d’Ordenació
Sostenible de la Pesca en Aigües Continentals. Les mateixes
fonts, no obstant, van confirmar
que no s’han apreciat indicis de
delicte ecològic.
Tant el president del consell
comarcal del Sobirà, Llàtzer Sibís, com la conselleria d’Agricultura, l’encarregada de concedir les llicències per portar a
terme l’activitat, van assegurar
desconèixer el contingut de la
denúncia, que durant les últimes setmanes ha causat una
forta polèmica entre l’oposició
de l’ens comarcal. ERC, FEM,
i la CUP van reiterar aquesta
setmana que els alevins adquirits pel consell no eren de trui-

Sibís, a l’esquerra, durant el ple extraordinari de dimarts.

ta mediterrània (l’única amb la
qual es pot repoblar la Noguera
Pallaresa), i que es va córrer un
seriós perill de provocar un desastre ecològic.
Sibís, en aquest sentit, va
reiterar que els alevins eren de
truita mediterrània, malgrat
que els agents rurals i Agricultura ho desmenteixen. D’altra
banda, Sibís va confirmar que
la subvenció rebuda per dur
a terme aquest projecte, que
va ascendir a 68.000 euros,
“ja s’ha justificat” pel simple
fet que el canal “s’ha posat en
funcionament”.

les claus

Tres infraccions

z La Guàrdia Civil observa tres
presumptes irregularitats administratives, ja que el consell
no tenia permisos per adquirir, transportar ni introduir els
alevins.

Subvenció justificada
z La posada en marxa de canal ha servit per justificar els
68.000 euros de subvenció que
es va rebre pel projecte.

Una infracció molt
greu que es pot
multar amb fins
a 120.000 euros
■ La llei 22/2009 d’Ordenació Sostenible de
la Pesca en Aigües Continentals considera com
a falta molt greu que es
portin a terme treballs de
“repoblació, introducció,
reintroducció o translocació sense l’oportuna
autor it zació o i ncomplint-ne els termes”, així
com “construir o explotar
centres de recuperació de
la fauna sense les corresponents autoritzacions o
incomplint els requisits establerts per la present llei
o per la seua normativa de
desenvolupament”.
En tots dos casos, el
règim sancionador estableix multes d’entre 6.001
i 120.000 euros. Com va
avançar SEGRE, segons
Agricultura, el consell
només tenia llicència per
construir el canal d’alevinatge, no per posar-lo
en marxa. La conselleria
també va qüestionar la
validesa de les llicències
per traslladar els animals.
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política

ERC i MES
trenquen
a Rosselló
❘ rosselló ❘ El portaveu del
gr up mu n icipa l d’ERC a
l’ajuntament de Rosselló, Antoni Bosch, va confirmar ahir
que ha sol·licitat al consistori
que la seua fins ara companya de grup, l’edil de Moviment d’Esquerres (MES)
Maria Carme Vidal, passi al
grup de regidors no adscrits,
ja que segons va explicar “no
hem pogut resoldre les nostres diferències polítiques”.
Bosch, a més, va assegurar
que Vidal ha refusat encapçalar un grup propi de MES, per
la qual cosa ERC ha decidit
expulsar-la.

turisme

El Parador de
Vielha compleix
mig segle
❘ madrid ❘ El Parador de Turisme de Vielha complirà aquest
any el seu primer mig segle
de vida juntament amb uns
altres catorze hotels de la
cadena pública. L’establiment va ser inaugurat el 24
de juliol del 1966 pel llavors
ministre d’Informació i Turisme franquista, Manuel Fraga
Iribarne, que va visitar les
obres de construcció en diverses ocasions. L’obertura
d’aquest hotel, un dels primers al Pirineu de Lleida, va
servir per incentivar el sector
del turisme de neu.

