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Camats busca recuperar
vots per evitar una altra
majoria absoluta de Ros

Ramon Camats, amb Francesc Pané i Manel Martínez.

POLÍTICA ICV
LLEIDA TELEVISIÓ

� LLEIDA � ICV ha proclamat ofi-
cialment Ramon Camats
candidat a la Paeria de cara
a les pròximes municipals.Va
ser l’únic aspirant en les pri-
màries. Acompanyat del di-
putat ecosocialista Francesc
Pané i del coordinador del
grup municipal d’ICV a la
Diputació de Barcelona, Ma-
nel Martínez, Camats va ex-
pressar la seua voluntat de
recuperar vots perduts en els
anteriors comicis per inten-
tar evitar una altra majoria
absoluta del PSC al govern.
El seu objectiu és que ICV
sigui una peça clau per for-
mar govern, com en el man-
dat anterior, i considera que
“l’oposició ha de poder fer
alguna cosa més que expres-
sar la seua veu en el ple, com
passa ara”. “No pot decidir
res ni incidir en l’acció del
govern. Si no hi hagués ma-
joria absoluta, tots ens obli-
garíem al diàleg”, va argu-
mentar.

D’altra banda, Camats va
avançar que els eixos princi-
pals de la seua candidatura
seran millorar la mobilitat
sostenible i incrementar la
participació ciutadana i la
transparència en la gestió
municipal. Així mateix, va
considerar que és hora de
passar de les grans obres “a
l’urbanisme, la participació,
l’educació i l’economia a peu
de carrer”.

Ramon Camats
ALCALDABLE D’ICV

Diàleg: “L’oposició ha de
poder fer alguna cosa
més que expressar la seua
veu en el ple. Sense
majoria absoluta, estaríem
obligats al diàleg”

LES FRASES DE...

Educació deixa sense transport
i menjador alumnes de Llívia
Per anar a l’IES al Secà o a Pardinyes, al ser el mateix municipi

ENSENYAMENT SECUNDÀRIA

Educació ha enviat una carta als pares

d’alumnes de Llívia que el pròxim curs

començaranESOenquèels informaque

no tenen dret a la gratuïtat del transport

i el menjador. Fins ara, els que anaven a

l’IES Torrevicens, al Secà, usaven auto-

carsdel consell comarcalqueveniend’Al-

besa.

� LLEIDA � Una carta enviada als
pares d’alumnes de Llívia fir-
mada pel director dels serveis
territorials d’Educació, Anto-
nio López, els comunica que
els estudiants d’aquest barri
de Lleida (situat als afores)
“no tenen dret a la gratuïtat
del servei de transport ni de
menjador, ja que no complei-
xen els requisits de canvi de
municipi establerts per la nor-
mativa”.

La carta indica que han
constatat que “en la ruta ges-
tionada pel consell comarcal
del Segrià que té origen a Al-
besa amb destinació a l’insti-
tut Torrevicens (al Secà) hi ha
alumnes de Llívia”. “Per
aquest motiu, hem donat ins-
truccions al consell perquè re-
gularitzi la situació de cara al
curs 2010-2011.” Educació
també aprofita per informar
els pares que per al pròxim
curs Llívia també té com a
centre adscrit el nou institut
La Mitjana, a més del Torrevi-
cens.

La carta ha provocat preocu-
pació entre les famílies amb
fills que al setembre comença-
ran primer d’ESO (sis alum-
nes). Els pares entenen que
aquesta situació afectarà no-
més aquests estudiants, men-
tre que els que ja estan esco-
laritzats al Torrevicens podran
seguir com fins ara.També cre-

LLEONARD DELSHAMS

Consultes i inscripcions � L’Oficina Municipal d’Escolarització i
els col·legis van efectuar ahir les seues primeres preinscripcions
d’alumnes de P3 i primer d’ESO per al pròxim curs.

uen que no obtindran plaça en
aquest institut i hauran d’anar
al nou de Pardinyes, que co-
mençarà en barracons a Balà-
fia. Ahir es van reunir amb
l’edil de zona, Josep Barberà,
i els pares asseguren que els

acompanyarà al consell co-
marcal per aclarir la situació.
Per la seua part, el delegat
d’Educació,Antonio López, va
afirmar que tampoc facilitarà
transport escolar als alumnes
de Llívia que vagin a l’IES La
Mitjana i va argumentar que
ja tenen autobús urbà.

Per la seua part, el PP la-
menta que “no es pugui esco-
llir lliurement” entre els dife-
rents col·legis, “fet que obliga
les famílies a fer trampes”,
amb referència als empadro-
naments ficticis.

MALESTAR

Preocupació entre les famílies,

que es reuneixen amb el regidor

de zona i també acudiran

al consell comarcal

Ferida en un atropellament a l’avinguda de Madrid

� LLEIDA � Una jove de 17 anys va resultar ferida de caràcter lleu
ahir al ser atropellada per un turisme a l’avinguda de Madrid.
Segons va informar la Guàrdia Urbana, l’incident va tindre
lloc a les 11.45 hores en un pas de vianants a l’altura del car-
rer República del Paraguai. La ferida, veïna de Lleida, va ser
traslladada en ambulància a l’Arnau.

Badia, director reelegit de la Politècnica

� LLEIDA � Ferran Badia ha estat reelegit director de l’Escola Po-
litècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). La jun-
ta de centre va renovar la seua confiança en la gestió de l’ac-
tual director per 27 vots a favor i sis en blanc. Badia i el seu
equip continuaran així al capdavant de la direcció de l’Esco-
la Politècnica durant tres anys més.

ITMAR FABREGATSimó diu que aquesta serà l’última
vegada que opta a la reelecció
Espera un rival per presidir la Cambra, però confia a guanyar

INSTITUCIONS BALANÇ

� LLEIDA � El president de la Cam-
bra de Comerç, Joan Simó, va
afirmar ahir que té “confiança
a tornar a guanyar” les elecci-
ons a la presidència de l’entitat.
Com va avançar aquest diari,
Simó opta de nou a la reelecció
(n’és president des del 1991) i
ahir va afirmar que serà l’últi-
ma vegada que s’hi presenta.
Així mateix, va apuntar que es-
pera “tindre rivals”, amb refe-
rència a una candidatura alter-
nativa que està estudiant pre-
sentar-s’hi. “La joventut pot
aportar coses i jo, amb la meua
experiència, també”, va afir-
mar.

Simó va fer balanç ahir de les
activitats de la Cambra el 2009.
Va destacar l’augment d’un 7%
dels alumnes a les accions for-
matives i les missions per aju-
dar a la internacionalització de
les empreses petites.A més, va
insistir en la seua reclamació de

millors infraestructures viàries
i ferroviàries per a Lleida. Per
exemple, més Avant a Barcelo-
na i que s’implanti el servei a
Saragossa.Així mateix, va dir
que cal que s’agilitzin els nous
polígons industrials de Lleida i

els voltants i connexions amb
l’aeroport.

Simó va considerar que el fu-
tur econòmic de Lleida passa
pel desenvolupament de la in-
dústria biotecnològica.Va dir
que a Lleida hi ha més de vint
empreses dedicades a aquest
sector. Es va referir al clúster

d’indústries de bioproductes
Lleida Biotech, que té en mar-
xa projectes de valoració de re-
sidus alimentaris i d’aplicacions
bioplàstiques en què participen
destacades empreses de Lleida
comVall Companys o Indullei-
da. Simó va dir que confiava a
dedicar a cultius destinats a bi-
odièsel o bioteanol les 40.000
hectàrees de regadiu que van
ser retallades del Segarra-Gar-
rigues i convertides en ZEPA.
Va afegir que aquesta retallada
perjudicarà l’economia de la
zona, ja que impedirà que vin-
guin noves empreses.

D’altra banda, Simó va indi-
car que comença a veure “una
certa reactivació” al sector de
la construcció. “Es torna a cons-
truir en obres que van quedar
parades”, va apuntar, tot i que
va alertar que encara falta que
els polítics apliquin mesures per
reactivar el consum.

BIOPRODUCTES

Considera que el futur

econòmic passa pel

desenvolupament de la

indústria biotecnològica


