
Els ecologistes demanen que es 
recuperi la conselleria de Medi 
Ambient desapareguda el 2010
La seva desaparició ha “reduït” les inversions 
en polítiques mediambientals fins “un 60%”
L’entitat ecologista Ipcena 
va exigir ahir “restituir 
el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat” 
eliminat el 2010.

Lleida
H. HUGUET
Coincidint amb el Dia Internaci-
onal del Medi Ambient, els eco-
logistes van destacar la reducció 
d’un 60% d’inversions en políti-
ques ambientals des de la desa-
parició de la conselleria i la dis-
tribució de les seves funcions a 
Agricultura i Territori . 

Segons el portaveu d’Ipcena, 
Joan Vázquez, l’eliminació de la 
cartera el 2010 només pretenia 
“reduir les dificultats perquè els 
agressors del medi ambient tin-
guin més llibertat” i això ha deri-
vat en una “situació de col·lapse”. 
Un dels factors d’aquesta “inac-
ció” per part de la Generalitat és  
la “pèrdua accelerada de la biodi-
versitat tant d’habitat com d’es-
pècies en risc d’extinció”. 

Alhora Vázquez alertava que 

els “efectes del canvi climàtic 
afecten a tots els països” i és “es-
sencial” tenir un ministeri que hi 
vetlli. L’activista va recordar que 
a Espanya se’n crearà un amb el 
nou govern de Sánchez i que per 
avançar cap a la República catala-
na fa és “essencial”.

“EL SECTOR RAMADER ESTÀ 
DESCONTROLAT”

Per la seva banda, l’activista 
de la plataforma per la moratò-
ria de les granges Gemma Danès 
denunciava que “el sector rama-
der està totalment descontrolat” 
i demanava a la Generalitat que 
s’aturin les ampliacions i cons-
truccions de noves granges al pa-
ís. Danès va indicar que les “3.000 
granges de porcs” de la demarca-
ció de Lleida han provocat que 
hi hagi “140 municipis vulnera-
bles per contaminació de nitrats 
i tots els aqüífers contaminats”. 
Com a exemple de la massificació 
de les granges, Danès va explicar 
que al seu poble, Torrefeta i Flo-
rejacs, s’està construït una granja 

FOTO: H. H. / Els ecologistes davant una pancarta reivindicativa

de 5.000 porcs en mig d’una zona 
espai protegit ZEPA on hi resideix 
una au en perill d’extinció. A més 
a més, l’equipament “s’està  cons-
truint amb la llicència urbanística 
caducada”, segons l’activista.

Els ecologistes també van de-
manar que el Departament de 

Territori i Sostenibilitat no do-
ni llum verda a la reobertura de 
Tracjusa com a incineradora, ni 
autorizar a col·locar un telecadira 
a la zona perifèrica del Parc Naci-
onal  d’Aigües-Tortes i van denun-
ciar el maltractament de les cigo-
nyes de Lleida per part del bisbat.

La CUP Pallars 
denuncia la 
recerca d’or 
a l’Alt Pirineu
La CUP del Pallars ha denunciat 
les possibles excavacions mine-
res per la recerca d’or i wolfra-
mi que l’empresa NeoMetal 
Spania SL farà al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu. El grup desta-
ca que la investigació es farà 
en un espai protegit, d’impor-
tància comunitària (LIC) i zona 
d’especial interès per les aus 
(ZEPA). Tot i que només en cas 
que s’acabi considerant viable 
es podria passar a la frase d’ex-
plotació, “la fase d’investigació 
comporta certs riscs potencials 
pel medi, ja que caldrà ampli-
ar els camins i l’aigua quedarà 
contaminada”, segons la CUP.

Agramunt 
construeix dues 
noves galeries de 
nínxols al cementiri

Albatàrrec 
arranjarà el Niu de 
Metralladores del 
tros de Cal Jaumetó

L’informatiu de 
CatRàdio es farà 
des de Camarasa

L’Ajuntament d’Agramunt ha 
fet construït dues noves galeri-
es de 54 nínxols cadascuna al 
seu cementiri municipal, degut 
al mal estat en que es trobava 
l’antiga galeria del Carme. En 
una part de la noves construc-
cions s’hi han traslladat les res-
tes que es trobaven en la del 
Carme amb un cost de 20.00 
euros. L’arranjament i el pavi-
ment dels dos entorns ha as-
cendit a 97.000 euros.

L’Associació cultural d’Albatàr-
rec Àgora ha convocat als veïns 
del municipi el proper diumen-
ge dia 10 de juny a les 9.00 ho-
res per retirar la terra del Niu 
de Metralladors del Tros de Cal 
Jaumetó. Pel camí visitaran un 
altre búnquer.

L’informatiu nocturn de Cata-
lunya Ràdio amb Kilian Sebrià 
s’emetrà en directe des del pan-
tà de Camarasa avui a les 21.00 
hores. El programa es trasllada 
fins la Noguera amb motiu de 
la commemoració del centena-
ri de la infraestructura elèctrica 
a la Noguera-Pallaresa.
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Intensifiquen els treballs per 
obrir la via de Castell de Mur
Aquesta setmana s’han intensificat els treballs a l’eslla-
vissada del Castell de Mur, al Pallars Jussà, que va cau-
sar dues víctimes mortals. Fins ara només s’hi havia fet 

tasques manuals per assegurar la cinglera i evitar no-
ves precipitacions de roques. Ara, s’hi han incorporat 
màquines retroexcavadores per retirar les roques de 
l’esllavissada i poder reobrir la via LV-9124 que dona 
accés al municipi de Sant Esteve de la Sarga des del Pa-
llars Jussà i al congost de Mont-rebei.
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L’IEI debatrà 
sobre el 
futur dels 
Pirineus en 
tres jornades
L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha 
organitzat les jornades Els Pi-
rineus: nous reptes i propostes 
vertebradores, que es desen-
voluparan des del mes de juny i 
fins a les acaballes del 2018 en 
tres seus pirinenques. Al llarg 
d’aquestes tres jornades es po-
saran sobre la taula les expec-
tatives que s’obren per a les 
comarques pirinenques en tres 
aspectes considerats clau per 
tal d’encarar el debat: l’activitat 
econòmica i el patrimoni, els 
serveis públics a la població i la 
mobilitat i les comunicacions.
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