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Mataró comença les
obres del Tecnocampus

Maresme

Mataró q El conseller d’Economia,
Antoni Castells; l’alcalde, Joan An-
toni Baron (PSC), i la presidenta de
la Fundació Tecnocampus, Pilar
González-Agàpito, van col.locar
ahir la primera pedra de l’equipa-
ment universitari i empresarial.
Ocuparà 47.000 metres quadrats a
la zona marítima del Rengle i cos-
tarà 60 milions d’euros. Els treballs
acabaran el 2011. M.L.

El PSC de Sabadell, a
favor del centre de salut

Vallès Occidental

Sabadell q Els socialistes afirmen
que el recurs de l’oposició (Entesa
per Sabadell, ERC, ICV i CiU) al con-
veni firmat amb el Ministeri de
l’Interior «és electoralista». El con-
veni estableix la cessió d’un solar i
el pagament de tres milions
d’euros a Interior perquè la Guàr-
dia Civil es traslladi, ja que en el
lloc que ara ocupen hi haurà un
centre de l’hospital Parc Taulí. A.S.

Tarragona tindrà la
ciutat judicial el 2009

Tarragonès

Tarragona q El nou equipament,
que ocuparà 40.000 metres qua-
drats al costat de l’Hospital Joan
XXIII, permetrà ubicar en un ma-
teix lloc els 22 òrgans judicials i les
quatre seccions de l’Audiència exis-
tents, ara emplaçades en set espais
diferents. La inversió pujarà a 36
milions d’euros i també inclourà
un centre penitenciari de règim
obert. F.G.

Deltebre aprova els
criteris de creixement

Baix Ebre

Deltebre q El document bàsic del
pla d’ordenació urbana municipal
va ser aprovat ahir per unanimitat
pel ple i marca les pautes de creixe-
ment de la població fins als 30.000
habitants durant els 25 anys vi-
nents. Així mateix, es va aprovar
un pressupost de 17,3 milions
d’euros per a aquest any, amb una
partida per a inversions de 7 mi-
lions d’euros. S.B.

Lleida prohibeix els espectacles
de circ amb animals salvatges

ACORD DESPRÉS DE CINC MESOS DE NEGOCIACIONS

b

b

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
LLEIDA

L’ordenança insta
també a actualitzar
el cens veterinari i
endureix les multes

Només el PP es
nega a donar suport
a la nova normativa
municipal

D
esprés de cinc mesos de ne-
gociacions i de diverses re-
visions del text definitiu,
els socis del govern tripar-

tit de Lleida (PSC, ERC i ICV) van do-
nar ahir llum verda a l’ordenança
municipal que prohibeix la instal.la-
ció a la ciutat de circs amb animals
salvatges en captivitat. Amb aquesta
nova normativa, que va comptar
amb el vot favorable de CiU i l’abs-
tenció del PP, Lleida es converteix en
la segona ciutat catalana, després de
Barcelona, a vetar aquesta mena
d’espectacles.

La tramitació de l’ordenança ha
estat lenta perquè, segons sembla,
ha hagut de superar les objeccions
d’alguns membres de l’equip de go-
vern –en concret, de les files del
PSC–, que eren partidaris que sim-
plement s’exigís als propietaris dels
circs la garantia de donar un tracte
digne a les feres. Un argument molt
similar, en definitiva, al que ahir va
esgrimir la regidora del PP, Dolors
López, per justificar l’abstenció del
seu grup en la votació de l’orde-
nança.

PRESSIÓ ECOLOGISTA / El procés
d’aprovació s’ha pogut accelerar els
últims dies, sobretot després de la
protesta que va protagonitzar fa
dues setmanes un grup ecologista
contrari a la instal.lació d’un nou es-
pectacle circense amb animals a la
ciutat. Els activistes es van manifes-
tar el 10 de febrer passat davant de
la carpa del Circ Deros, reclamant
que la normativa municipal, pen-
dent des del setembre, s’aprovés una
vegada per totes.

«Aquesta ordenança ens conver-
teix en una ciutat pionera, una mica

més tolerant i humana», va explicar
la regidora de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, Mercè Rivadulla (ICV), en-
carregada de presentar-la davant del
ple. La regidora va destacar que el
nou text no regula només la presèn-
cia de bèsties salvatges als circs, sinó
que també permetrà actualitzar el
cens d’animals de la ciutat, regular-
ne la cria i la possible venda i esta-
blir un règim sancionador per als in-
fractors. Rivadulla va recordar que
amb aquesta nova reglamentació
Lleida s’ajusta a la llei de protecció
d’animals aprovada pel Parlament
el 2003.

«NOVES REALITATS» / En nom de CiU,
la regidora Marta Alòs va celebrar
que la capital del Segrià hagi pres la
davantera a altres ciutats, situant-se
en primera línia en la defensa dels
animals. Alòs va recordar que «ja
queden molt lluny els temps que els
circs exhibien nans» i va afegr que
«cal adaptar-se a les noves realitats».
També els portaveus d’ICV, Francesc
Pané, i d’ERC, Xavier Sàez, van par-
lar del «contingut valent» de l’orde-
nança. Lluís Pere Alonso, del PSC, va
destacar «el caràcter artístic que te-
nen actualment els circs».H

RAMON GABRIEL

33 Una girafa del circ Deros, l’últim que va visitar la ciutat, el 10 de febrer passat.

Aprovat el
‘toc de queda’
per als menors
de 12 anys

33 La nova ordenança municipal
sobre civisme i convivència, que
la Paeria va aprovar ahir amb el
suport de les cinc formacions
polítiques del ple, estableix, en-
tre altres qüestions, la prohibi-
ció que els menors de 12 anys
transitin sols pel carrer en horari
nocturn. En moltes ciutats espa-
nyoles, el límit d’edat per anar
sense la companyia d’un adult
és de 16 anys.

33 «Es tracta d’un fenomen que
hem detectat entre joves immi-
grants i que el que pretén, abans
que res, és vetllar per la seva se-
guretat», va explicar el regidor
de Seguretat Ciutadana, Lluís
Pere Alonso (PSC). L’ordenança
preveu la possibilitat de permu-
tar el pagament de determina-
des sancions per treballs en be-
nefici de la comunitat.

la moció
PETICIÓ
D’ABONAMENTS
PER ANAR EN AVE
< El ple de l’Ajuntament de
Lleida va secundar ahir, per
unanimitat, una moció per
reclamar a Renfe que estableixi
un sistema d’abonaments per
als passatgers habituals de l’AVE
entre Madrid i Lleida. La petició,
impulsada per ICV, també
demana un servei de trens de
mitja distància fins a Tarragona i
Barcelona amb sortides cada
hora.

< Aquesta reivindicació es
produeix dues setmanes
després que el secretari d’Estat
d’Infraestructures, Víctor Morlán,
descartés per ara la possibilitat
de fer abonaments, ja que,
segons va dir, el Ministeri
d’Economia no preveu que
s’apliquin descomptes en
ferrocarrils de llarga distància.

Segrià


