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Els sindicats demanen
suport polític per millorar
la seguretat dels 6.000
forestals de l’Estat
En Comú Podem ha presentat des
de Lleida dues iniciatives a debatre
Lleida
REDACCIÓ
Els sindicats CCOO, UGT i CSIF, així com l’Associació Estatal, van fer
públic ahir un comunicat en què
demanen suport polític i ciutadà
per impulsar dues propostes que
es debatran aquest mes de maig
per millorar la seguretat dels més
de 6.000 agents forestals i mediambientals de l’Estat, arran del
crim d’Aspa (Segrià). Es tracta de
dues iniciatives presentades des
de Lleida per En Comú Podem
al Congrés i al Senat, per tractar
la seguretat i la regulació bàsica
d’aquests professionals que, denuncien, segueixen patint agressions, per exemple a Madrid, Castella i Lleó, Extremadura i aquest
últim cap de setmana a Murcia.
En aquest sentit, van denunciar que després de l’assassinat
dels dos Agents Rurals a Aspa, el
passat 21 de gener, els agents forestals i mediambientals de l’Estat “segueixen treballant en les
mateixes condicions i exposats
als mateixos riscos” i, per aquesta
raó, van demanar ajuda i responsabilitat a tots els grups polítics
per posar fi a aquesta “greu situació”, “abans que el resultat d’un
d’aquests successos torni a ser irreversible”.

Un tractor queda cremat
en l’LV-4241b, a Guixers
Un tractor es va cremar ahir en
el quilòmetre 24 de la carretera
LV-4241b, al terme de Guixers.
L’avís d’alerta va ser a les 12.00
hores i fins al lloc es van despla-

çar dues dotacions de Bombers
que van trigar en apagar l’incendi 30 minuts. Arran del foc, es
van cremar 20 metres quadrats
de vegetació forestal.
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Els sindicats entenen que després del crim d’Aspa és “innegable” el risc a què s’exposen els
agents dedicats a la protecció del
medi ambient i van alertar que
gairebé quatre mesos després
dels tràgics assassinats, no s’han
produït canvis que garanteixin la
seguretat d’aquests agents.
Així, van lamentar que, després del crim d’Aspa, no s’ha produït cap dimissió ni cessament
dels responsables de la seguretat dels Agents Rurals i van criticar que es manté al capdavant
d’aquest cos i de la prevenció de
riscos laborals les mateixes per-

sones que “van fer oïdes sordes
de les múltiples amenaces, conflictes i agressions” patides per
un cos que aquest any 2017 compleix 140 anys. Segons els sindicats, és “urgent” prendre mesures de seguretat per protegir
aquest col·lectiu, ja que suposaria una “irresponsabilitat” seguir
exposant els agents del cos als
mateixos riscos. Per tant, demanen suport a dues iniciatives. La
primera es votarà el 17 de maig,
a la Comissió de Medi Ambient i
Canvi Climàtic del Senat, La segona es presentarà el 24 de maig al
Congrés.

Dolça Revolució entregarà
50.000 signatures a favor de
la comercialització de l’Stevia

manya la distribueixi, incloent-hi
Espanya, quedant-se d’aquesta
manera amb el valor afegit corresponent”. Per aquesta raó, Dolça Revolució va sortir “en defensa
del consumidor” organitzant una
campanya que porta com a nom
#SteviaLibre, en la que s’inclou
una recollida de signatures a la
plataforma Change.org, la qual
ha arribat a les 50.000 signatures
que s’entregaran amb una carta
dirigida a la ministra de sanitat
on s’exigeix “la immediata legalització del comerç d’aquesta fulla
amb reconeguts efectes medicinals, tal com succeeix a Alemanya
i Portugal”.

L’Associació Dolça Revolució entregarà avui, a les 11.00 hores, en
el Registre de l’Agència Espanyola
de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) un total
de 50.000 signatures recollides
durant la campanya realitzada
per la legalització del comerç de
la fulla d’Stevia.
Segons van manifestar ahir
des de l’Associació Dolça Revolu-
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ció, “des de fa un any aproximadament, la AECOSAN ha forçat la
retirada en el mercat de la fulla
seca d’Stevia, on es troba la part
medicinal”. En aquest sentit, en
el corresponent comunicat, van
esmentar que Espanya és la principal productora d’aquesta planta
a Europa, “i aquest país es veu
obligat a exportar a Alemanya
la seva producció per a que Ale-
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Cremen 1, 5 hectàrees de
matolls i alzines a Fontllonga
Un foc va cremar ahir 1,5 hectàrees de matolls i alzines en un
incendi que es va originar a la
población de Fontllonga, pertanyent al terme municipal de Ca-

marasa. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 14.22
hores i en les tasques d’extinció
van treballar 8 dotacions terrestres dels Bombers i un mitjà aeri.

Els Agents Rurals realitzen
inspeccions de pesca al
Pallars Jussà i al Pallars Sobirà
Els Agents Rurals van portar a
terme les corresponents inspeccions a 21 pescadors que es
trobaven al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà coincidint amb l’inici
de la temporada de pesca en aigual d’alta muntanya. En aquest
sentit, des del cos es va informar
que, paral·lelament, havien denunciat una persona per pescar
amb un esquer no autoritzat,

concretament amb un cuc de
terra, en una zona de pesca sense mort i, de la mateixa manera,
també van denunciar a dos pescadors que estaven fent servir el
cargol poma com a esquer a la
zona de Tortosa, i de nit, ja que
es tracta d’una espècie exòtica
invasora de la qual està prohibida la tinença, captura, trasllat i
utilització per la pesca.

