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El Baix Ebre reclama més diners a
Educació per a cobrir ajuts de menjador
● Tortosa. El ple del Consell del Baix Ebre va aprovar ahir per unanimitat una moció que exigeix al
Departament d’Educació que doti «correctament» i
«d’acord amb les necessitats de la comarca» el capítol d’ajuts individuals de menjador. Segons l’ens
comarcal, els ajuts que s’han atorgat aquest curs
presenten un increment absolut de 56.000 euros. Al
mateix temps, la moció també demana a Educació
un suplement de 20.000 euros per fer front als ajuts
pendents de valorar i als casos de nouvinguts durant el curs escolar. Segons el conseller d’Educació, Lluís Soler, enguany s’han presentat 886 sol·licituds, de les quals 311 van acompanyades d’un informe que avala la situació de risc social. D’altra
banda, també van aprovar una altra moció perquè
Educació assumisca tot l’import del transport escolar no obligatori, ja que la partida actual és insuficient per a mantenir el servei. A més, el ple va aprovar un conveni amb la Federació d’Ecologistes en
Acció per al desenvolupament d’una campanya
d’estalvi d’aigua, així com un altre acord amb l’Institut Català de l’Energia per a la realització d’estudis de diagnòstic energètic a les instal·lacions d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Tortosa. Finalment, durant la sessió plenària, la consellera comarcal i regidora de CiU a Xerta, Roser Caballeria,
va presentar la seua renúncia al càrrec, tot al·legant
motius personals. / G.M.
PUBLICITAT

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a
sota indicades que, amb la ﬁnalitat de seguir invertint i millorant la
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

BELLPRAT
Dia: 24 de novembre de 2008
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 13:00 a 14:00 h (Ref. 2318649)
Carrers afectats: MIRALLES-C. TARRIDA, ZONA C. ESTRIPET

PONTILS
Dia: 24 de novembre de 2008
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 13:00 a 14:00 h (Ref. 2318649)
Carrers afectats: MONTALEGRE (LLACUNA), PONTILS (CAN
BLANCH, D’ENTRADA, DE LES ALZINES, FREGINAL, JOVER,
LA BASSA, MAJOR, OBAGA DE L’OLLA, SANTA COLOMA),
SANT MAGÍ DE BRUFAGANYA (LES FONTS, MAS DELS FRARES, SANTUARI), SANTA PERPÈTUA DE GAIÀ (DE LA FONT,
DE SEGUER, DEL JOC, MAJOR, NORD –URB. SEGUE–), VALLDEPERES (ÚNIC, VALLDEPERES), VILADEPERDIUS (MAJOR –VI–, SOLANETES, VILADEPERDIUS)

QUEROL
Dia: 24 de novembre de 2008
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 13:00 a 14:00 h (Ref. 2318649)
Carrers afectats: ESBLADA (ESBLADA, PUNTA BLAVA), QUEROL (IGUALADA)
Dia: 24 de novembre de 2008
Horari: de 8:00 a 14:00 h (Ref. 2318649)
Carrers afectats: ESBLADA (GOMÀ DE LA VALL, I GOMÀ, LA
VALL)
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L’Estat condiciona la descontaminació
del pantà de Flix als pous de Vinallop
Assegura que només s’utilitzaran en cas d’emergència i lamenta la «confusió»
J.P. / ACN / Tarragona

●

El secretari d’estat de Medi Rural i
Aigua del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Josep Puxeu, va assegurar ahir que els pous de
Josep Puxeu va declarar
gràficament: «No volem
fer passar gat per llebre.»
En aquest sentit, va reiterar que els pous de Vinallop «tenen només un sentit, que és el de ser un instrument de seguretat».
Aquesta és, segons el secretari d’estat, la prioritat:
«No podem posar en risc
la salut dels ciutadans sota
cap concepte com a conseqüència de les obres», va
dir. Sobre els treballs, va
explicar que «l’obra està
adjudicada, l’empresa hi
està treballant i està bastant proper el moment en
què es visualitzarà l’activitat».
Abans, però, va dir que
«cal acabar d’expropiar alguns terrenys i tenir preparat l’abocador, el sistema
de transport dels residus i
el del seu condicionament». I, a més, els pous
de Vinallop, on també
s’han previst expropiacions que «tant de bo no
calgui dur a terme perquè
arribem a un acord», hi va
afegir. Segons Puxeu, no
es pot dur a terme cap tipus
d’intervenció sense assegurar abans que es podrà
respondre adequadament
a qualsevol possible episodi de contaminació com a
resultat de les obres.
Pel que fa als usos de
l’aigua dels pous de Vinallop, va dir que tant el polígon industrial Catalunya
Sud com la resta d’interessats a disposar d’aigua
«l’hauran de demanar al
CAT, a concessions ja

Vinallop són «únicament» una eina
de subministrament alternatiu del
pla de seguretat necessari per descontaminar el pantà de Flix. Puxeu
va lamentar que la ciutadania s’hagi

«confós» en pensar que l’aigua dels
pous es pot utilitzar per a altres usos i
va deixar clar que, en qualsevol cas,
els hipotètics aprofitaments diferents «s’han de demanar».

La subdelegada del govern, Teresa Pallarès; el director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental, Antoni Pigrau; el degà de Jurídiques, Anton Jordà,i Josep Puxeu, ahir a Tarragona. / J.P.

Màster de dret ambiental a la URV
● El secretari d’estat va inaugurar ahir
oficialment el màster oficial de dret
ambiental de la URV en un acte en què
van assistir el delegat de la Generalitat,
Xavier Sabaté, i la subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès. Puxeu,
segons el qual el transvasament de
l’Ebre previst en el PHN no s’hauria
hagut de plantejar, va dir que posicions
«neocón» com les que neguen el canvi

existents o al pla de conca», atès que la dels pous
s’utilitzarà «només» en
cas d’emergència.
Segons el secretari d’estat, al llarg del 2009 cal
acabar de definir les «moltes necessitats» i els usos
del sistema de la conca de
l’Ebre tenint en compte el
territori: «Sort n’hem tingut, de la Plataforma en

climàtic no són acceptables i que es poden fer polítiques de desenvolupament
econòmic sense posar en risc el medi
ambient. En moments de crisi, segons
va dir, cal recórrer «als matisos i a la
política, a la prudència i a la capacitat
d’adaptació però sense renunciar ni un
mil·límetre» als drets socials i mediambientals «aconseguits amb tant
esforç».

Defensa de l’Ebre, dels regants, dels alcaldes i de les
institucions que han anat
més enllà de l’administració pública i han ajudat a
configurar un major règim
de protecció del riu», va
declarar.
Puxeu es va referir al caràcter «molt participatiu»
del pla de conca, que l’any
que ve ha d’estar elaborat

tal com determina la directiva marc de l’aigua, i va
qualificar d’«esgarrifós»
el fet que a la conca de
l’Ebre encara hi hagi municipis amb problemes
d’abastament. Per això,
dels 400 milions d’euros
d’inversió prevista l’any
que ve per a l’Ebre, una
part es destinarà a resoldre
aquest problema.

L’ALEIXAR
Dia: 28 de novembre de 2008
Horari: de 7:00 a 10:00 h (Ref. 2319767)
Carrers afectats: PLANES

CAMBRILS
Dia: 24 de novembre de 2008
Horari: de 7:10 a 10:10 h (Ref. 2304003)
Carrers afectats: BENET VIDAL I GIMBERNAT, FRANCESC
MORAGUES I BARRET, FRANCESC PÉREZ DOLS, INDEPENDÈNCIA, JACINT VILOSA, JAUME FERRAN, JOAN ARDÈVOL,
JOAN MARAGALL, JOSEP SERRA I DALMAU, MIL·LENARI,
ROCA I CORNET, SALVADOR GENÉ I TORRENTS

VILAPLANA
Dia: 28 de novembre de 2008
Horari: de 7:00 a 10:00 h (Ref. 2319767)
Carrers afectats: LA MUSSARA (VILAPLANA), (COLL DE LA
LLEBRE), VILAPLANA (LA VALL, MAS DEL MORENET, MATEUES, LA MUSSARA PONET, TOSSALS)
Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536
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Les jornades sobre paràlisi
cerebral presentaran un nou
sistema audiovisual terapèutic
EL PUNT

●

Els dies 17 i 18 de novembre es faran a Tarragona les II Jornades sobre
Paràlisi Cerebral 2008, en
què els professionals debatran les necessitats de
les persones afectades per
paràlisi cerebral i les intervencions que es requereixen des d’àmbits com ara
la salut, l’educació, l’enginyeria, l’art, el treball so-

cial o la integració. La
inauguració es farà dilluns
a la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV i en
el decurs de les jornades es
presentarà el projecte Sistema Audiovisual Terapèutic Interactiu (SATI),
un sistema informàtic pioner que pretén estimular
les capacitats de les persones amb una paràlisi més
profunda.

Una associació d’avis
protesta per reclamar la
custòdia compartida
N.S. / Tarragona

●

L’Associació d’Avis
per la Custòdia Compartida es manifestarà el proper
dia 30 a Barcelona «per
reivindicar la custòdia
compartida i contra les denúncies de maltractament
falses», segons explica
Lurdes Navarro, membre
de l’entitat a Reus. Argumenta que, quan s’atorga
la custòdia a un dels mem-

bres de la parella: «Els
avis no podem veure els
néts, que perden aquesta
referència.» Reclama que
l’educació sigui responsabilitat «del pare i de la mare», ja que això repercuteix en «l’estabilitat emocional i social» de l’infant.
Navarro denuncia, a més,
que sovint es fa «un judici
d’antuvi a l’home», considerant-lo un maltractador.

