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Restauren el refugi  
de Ventosa i Calvell
❘ VALL DE BOÍ ❘ El refugi Ventosa 
i Calvell del Centre Excursi-
onista de Catalunya, situat 
al Parc Nacional d’Aigües-
tortes, va estrenar la remo-
delació aplicant tècniques 
d’eficiència energètica. S’ha 
aconseguit que sense cap ti-
pus de calefacció, se superin 
en algun moment els trenta 
graus.

Demanen un model de 
fiscalitat progressiva
❘ LA SEU D’URGELL ❘ ERC a l’ajun-
tament de la Seu d’Urgell ha 
presentat una moció on pro-
posa avançar en les finances 
municipals cap a un model de 
fiscalitat progressiva. La pro-
posta vol garantir l’accés de 
tota la ciutadania als serveis 
públics i afavorir les energies 
renovables.

Torra visita Bellvís  
i el Tarròs dilluns
❘ LLEIDA ❘ El president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, encap-
çalarà l’acte commemoratiu 
del setanta-vuitè aniversari 
de l’afusellament del presi-
dent Lluís Companys dilluns 
vinent al Tarròs i presidirà el 
quarantè aniversari de la Fe-
deració d’Hostelaria de Llei-
da al restaurant La Boscana 
de Bellvís.

Edils sobiranistes obren 
avui els consistoris
❘ LLEIDA ❘ La majoria d’alcal-
des i regidors d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
i PDeCAT obriran avui els 
consistoris coincidint amb 
el dia de la Hispanitat, i ani-
ran a treballar als respectius 
ajuntaments.

Simulacre d’incendi a  
la central de Canelles
❘ OS DE BALAGUER ❘ Endesa va fer 
un simulacre d’incendi a la 
central hidràulica de Cane-
lles a Os de Balaguer, l’últim 
que la companyia elèctrica 
realitza aquest 2018.

Ángel Velasco, propietari de Torrons Vicens d’Agramunt.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ Torrons Vicens de 
Agramunt compta amb prop 
de dos-cents treballadors, dels 
quals seixanta han estat con-
tractats per afrontar aquesta 
campanya de Nadal. Segons 
el propietari, Ángel Velasco, 
“aquest increment de la plan-
tilla està justificat a les bones 
expectatives tenint en compte 
que la campanya ha començat 
abans”. Velasco preveu aug-
mentar un 10% la producció 
respecte a l’any passat, quan ja 
va pujar un 15%. El propietari 
de Torrons Vicens va atribuir 
aquest augment a la bona acolli-
da de les quaranta-sis botigues 
de la firma distribuïdes per tot 
el món, que venen torró i xoco-
late durant tot l’any, i que “ens 
hem convertit en els pastissers 
de les grans superfícies comer-
cials sempre però mantenint el 
procés d’elaboració totalment 
artesà”. Velasco va destacar 
que Torrons Vicens té actual-
ment el 65 per cent de la quota 
de mercat català i les exporta-

Torrons Vicens fitxa 60 persones 
més i la producció pujarà un 10%
Dos-cents empleats treballen ja de cara a la campanya de Nadal

GASTRONOMIA EMPRESES

cions els suposen un 20% de la 
producció. En relació amb la 
trentena edició la Fira del Tor-
ró d’Agramunt, que se celebra-
rà des d’avui i fins diumenge, 
l’empresa presentarà una de-
sena de novetats. D’aquestes, 
dos torrons amb Albert Adrià: 
un de te matxa i un altre d’alga 

nori. Malgrat tot, el rei de la Fira 
del Torró continua sent el típic 
torró d’Agramunt, reconegut 
amb l’IGP (Indicació Geogràfica 
Protegida) que, segons Velasco, 
“a Torrons Vicens suposa el 20 
per cent de la facturació anual i 
cada any n’incrementem signifi-
cativament les vendes”.

La Fira del Torró 
obre avui a 
Agramunt amb 
200 expositors
■ L a  F i r a  de l  Tor ró 
d’Agramunt obrirà avui 
les portes amb dos-cents 
expositors, entre els vui-
tanta dels pavellons i les 
125 parades que s’instal-
laran al centre històric de 
la localitat. El president 
del Parlament, Roger 
Torrent, serà l’encarregat 
d’inaugurar el certamen. 
S’ha de recordar que la 
fira ja treballa amb al-
tres certàmens de Cata-
lunya com la Fira de Sant 
Ermengol de la Seu o la 
Fira Orígens d’Olot per 
promocionar-se conjun-
tament i crear un segell 
de qualitat per promoure 
els productes del territori 
(vegeu SEGRE del dia 6).

Tractament aeri contra  
la processionària del pi

MEDI AMBIENT PLAGUES

❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Agricul-
tura ha iniciat aquests dies un 
tractament aeri sobre 20.000 
hectàrees de bosc per combatre 
la processionària del pi. S’actua 
en dotze comarques amb les zo-
nes més afectades per aquesta 
plaga a Catalunya amb una in-
versió de 936.750 euros. A Llei-
da aquesta intervenció afecta el 
Solsonès, on hi ha 4.500 hec-
tàrees infectades; l’Alt Urgell, 

amb 3.350 hectàrees; el Pallars 
Jussà, amb 1.400, i la Segarra, 
amb 400 més. La Cerdanya, 
entre Lleida i Girona, té 1.950 
hectàrees afectades. La super-
fície d’aquestes comarques és 
d’11.650 hectàrees, més de la 
meitat de tota l’àrea amb aques-
ta plaga. La conselleria d’Agri-
cultura ha apostat per aquest 
tractament aeri al considerar-ho 
el més efectiu. El tractament aeri s’aplica en boscos amb processionària.

A.A.

rcolomina
Resaltado



13COMARQUESSEGRE 
Divendres, 12 d’octubre del 2018

X. R.
❘ LLEIDA ❘ Una vintena d’entitats 
i partits polítics han presentat 
desenes d’al·legacions contra 
el projecte d’investigació per 
a la mina d’or i tungstè a Salau 
i demanen que es paralitzi la 
tramitació simplificada de les 
autoritzacions i que el projecte 
es tregui a informació públi-
ca. En aquest sentit, el geòleg 
i president de Sigmadot, Josep 
Maria Mata, va alertar dels ris-
cos de contaminació hídrica 
que comporta aquest projecte, 
perquè “no s’ha portat a ter-
me un estudi sobre la fractura 
de les roques ni sobre la mine-
ralogia” del subsòl. Mata va 
afegir que hi ha “greus errors” 
a l’informe ambiental que ha 
presentat l’empresa promotora 
de la mina (Neometal Spania, 
filial d’Apollo Minerals Ltd). 
Per la seua part, l’alcaldessa 
pedània d’Isil i Alós, Sofia Isús, 
va recordar que els terrenys 
on es vol extreure or i tungs-
tè són propietat dels veïns i va 
apuntar que “no té sentit que es 
parli sobre el permís d’investi-
gació si no es pot fer l’explota-
ció”, perquè la zona de Salau 
és un entorn que compta amb 
diverses figures de protecció 
del medi ambient i també és 
una reserva natural. 

El portaveu d’Ipcena, Joan 
Vázquez, va assegurar que la 
llei d’espais naturals estableix 
que “sobre les reserves natu-

rals no es pot fer cap activitat 
que posi en risc els valors pels 
quals s’ha preservat aquesta 
zona”. 

Per la seua part, l’exdipu-
tada de la CUP Mireia Boya 
va demanar als diputats de les 
comarques de muntanya al 
Parlament i a la delegada de 
la Generalitat al Pirineu, Rosa 
Amorós, que defensin el terri-
tori. Jaume Moya, diputat al 
Congrés de la formació d’En 
Comú Podem, va assenyalar 
que estan “preocupats” per “la 
legalitat d’aquest projecte” per-
què està sota la Llei de Mines, 
una “llei preconstitucional i 
perversa”.

Allau d’al·legacions contra  
la mina de tungstè de Salau
Insten que es paralitzi la tramitació simplificada dels permisos 
|| Els geòlegs alerten del perill de contaminació de l’aigua

INDÚSTRIA MINERIA

Els representants de les entitats i partits, ahir a Lleida.

Reunió del pressupost.

X.R.

A.T.

LES CLAUS

Queixes de les entitats
z L’EMD d’Isil i Alós veu “defi-
ciències” en l’estudi ambiental, 
mentre que els geòlegs aler-
ten que “no s’ha fet un informe 
sobre la fractura de les roques, 
un fet que pot comportar la 
contaminació de les aigües.

Sessions informatives
z Salvem Salau seguirà orga-
nitzant sessions informati-
ves sobre el projecte i demà 
dissabte en celebraran una a 
Esterri.

Més de 380.000 
euros per a  
la recuperació 
de prats

RAMADERIA

❘  LLEIDA ❘  La consel ler ia 
d’Agricultura ha abonat 
744.991,50 euros d’ajuts 
a la gestió i recuperació 
de prats corresponents a 
la campanya del 2017 que 
a Lleida afecta les comar-
ques de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, els dos Pallars i 
la Val d’Aran. Són més de 
280 beneficiats que cobra-
ran 388.589 euros a Ponent. 
Pel que fa a la Cerdanya se-
ran 123 beneficiaris amb 
una partida de 160.420 eu-
ros, la més elevada de Cata-
lunya. L’objectiu d’aquesta 
línia d’ajuts cofinançada 
per la UE és fomentar la 
recuperació i conservació 
dels ecosistemes de prats 
de muntanya amb la finali-
tat d’aconseguir una millor 
biodiversitat del paisatge.

Torrefarrera 
millorarà els 
carrers estrets

MUNICIPIS

❘ TORREFARRERA ❘ Els veïns de 
Torrefarrera han decidit 
invertir 42.000 euros en la 
millora de l’accessibilitat en 
carrers estrets. Aquesta és 
la proposta que va guanyar 
el procés dels segons pres-
supostos participatius. En 
aquest sentit, també han es-
collit col·locar sis fonts (amb 
un pressupost de 8.000 eu-
ros) i instal·lar dos passos 
elevats a l’avinguda Lleida 
(amb un cost que ascendeix 
a 3.400 euros).

Arbeca denuncia unes pintades ■ Les famílies de 5 persones 
mortes durant la guerra a Arbeca, entre elles Marià Mulle-
rat, han denunciat pintades a la creu funerària al seu honor.
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El director de ‘Superlópez’, Rovira, i dos actors més del film.

CINE FESTIVAL
PERE FRANCESCH/ACN

ACN
❘ SITGES ❘ El Festival de Cine-
ma de Sitges va acollir ahir 
la presentació de la pel·lícula 
Superlópez, dirigida per Ja-
vier Ruiz Caldera i protago-
nitzada per Dani Rovira. És 

una adaptació del llegendari 
còmic creat per Jan, que arri-
barà a la gran pantalla el 23 
de novembre. Ruiz i Rovira 
van explicar que “hauria es-
tat un error fixar-nos en he-
rois impecables americans”.

Sitges acull l’estrena 
internacional de ‘Superlópez’

La premsa dels segles XIX  
i XX, digitalitzada per l’IEI
Segona fase d’introducció de documents a l’anomenat Repositori 
Obert || També s’hi incorporen dibuixos i gravats

PATRIMONI HEMEROTECA

❘ LLEIDA ❘ El Servei de Patrimoni 
Bibliogràfic i Documental de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) impulsa la segona fase 
del projecte de digitalització 
dels fons, per fer-los accessi-
bles i facilitar-ne la consulta 
des de l’anomenat Repositori 
Obert de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (repositori.fpiei.cat). 
En aquest sentit, als títols de 
premsa històrica incorporats a 
finals del mes de març també se 
sumen altres publicacions peri-
òdiques conegudes de la ciutat 
de Lleida del segle XIX, com El 
Loredan, La Luz, La Mala se-
mana, El obrero católico, Or-
den, El Pacto, El Pasatiempo, 
El Perro, la Revista de Lérida, 
la Revista del Colegio de Pri-
mera i Segunda Enseñanza 
de Lérida, Semanario admi-
nistrativo, Semi-semanario 
ilerdense, Sentido común o La 
Veu del Segre. 

En aquests moments, el ser-
vei digitalitza altres títols de 
publicacions periòdiques d’ini-
cis del segle XX no només de 
Lleida ciutat, sinó que també 
hi ha representades poblacions 
com Albesa, Bellpuig, Cervera, 
Tàrrega o Tremp, i preveu la 
seua incorporació al Reposi-
tori. A més, també s’estan in-
troduint fons especials i alhora 
de gran valor històric, artístic 
i patrimonial. 

En aquest sentit, també s’ha 
incorporat al Repositori Obert 
una col·lecció que forma part 
del llegat Tarragó, onze dibui-
xos i tretze gravats, tots de pe-
tit format del pintor Carlos de 
Haes, un dels paisatgistes més 
importants de la segona meitat 
del segle XIX. 

La voluntat d’aquest projecte 
és difondre i promoure el pa-
trimoni local. Portada de la ‘Revista del Colegio de 1a y 2ª Enseñanza de Lérida’.

Una de les obres del pintor Carlos de Haes procedents del llegat Tarragó.

CARLOS DE HAES/LLEGAT TARRAGÓ/IEI

CARLOS DE HAES/LLEGAT TARRAGÓ/IEI
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