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E. FARNELL
❘ LA BARONIA DE RIALB ❘ La Baronia 
de Rialb va acollir ahir un ta-
ller organitzat pel Centre de 
la Propietat Forestal (CPF) i el 
Centre Tecnològic i Forestal de 
Catalunya (CTFC), en què es 
van debatre possibles recom-
penses econòmiques per a les 
persones ecarregades de cuidar 
i gestionar els boscos.  Es tracta 
de buscar la viabilitat per impo-
sar sistemes de pagament pels 
serveis ambientals i contribuir 
així al manteniment dels bos-
cos privats, d’utilitat pública, o 
propietat de les administracions 
i per la gestió de l’aigua. Teresa 
Cervera, del Centre de la Pro-

pietat Forestal, va assenyalar 
que “és lògic que si els espais 
naturals ens proporcionen un 
servei com millorar la qualitat 
de l’aigua, la fixació del diòxid 
de carboni i del lleure s’hagi de 
pagar per mantenir-los”. 

La jornada celebrada ahir 
s’emmarca en el projecte eu-
ropeu Sincere que proposa di-
ferents mecanismes per posar 

El taller que es va portar a terme ahir a la Baronia de Rialb amb persones de diferents sectors.

 E. FARNELL

Compensaran econòmicament les 
persones que es cuiden dels boscos
Estudi per analitzar el finançament d’aquests espais amb el pagament de “taxes” 
|| Taller a la Baronia per posar en relleu la gestió d’aquestes zones i de l’aigua

BOSCOS REGULACIÓ

en relleu la gestió forestal i la 
gestió de l’aigua. Va assenya-
lar que no només es pot impo-
sar, sinó que s’ha de disposar 
de mitjans per gestionar les 
zones i compensacions justes. 
Els participants en aquest ta-
ller, una quarantena persones, 
van proposar ahir les primeres 
idees per potenciar els boscos 
com espais transversals d’ús so-

cial i productiu, com aprofitar 
l’explotació de  la massa fores-
tal per a la generació d’energia 
neta i biomassa, i aprofitar la 
biodiversitat del bosc per a rutes 
turístiques, pesca o miradors.

L’alcalde de la Baronia de Ri-
alb, Antonio Reig, va explicar 
que la iniciativa coincideix amb 
la redacció del pla director urba-
nístic de Rialb, que d’alguna ma-

nera “obre la porta al fet que ja 
es prevegin aquestes mesures de 
finançament per al territori”. En 
països del nord d’Europa, com 
Finlàndia, és habitual pagar per 
entrar als parcs naturals. Aquest 
projecte es troba encara en una 
fase embrionària malgrat que 
l’objectiu és aconseguir una re-
gulació sobre el pagament dels 
serveis mediambientals.

TERRITORI

Unes quaranta persones de 
sectors com el forestal, 
econòmic, turístic o de 
l’aigua, entre d’altres

Denúncia judicial per 
l’abocament de fangs procedent 
d’una gravera a la Ribagorçana

MEDI AMBIENT FAUNA

M.M.B.
❘ ALGERRI ❘ L’empresa de segure-
tat Vigilància Mediambiental 
l’Escurçó ha presentat una 
denúncia al jutjat per l’abo-
cament de fangs a la Noguera 
Ribagorçana procedents d’una 
gravera ubicada al marge es-
querre del riu a Algerri, ai-
gües avall del pont d’Alfarràs. 
Aquesta denúncia se suma a 
les que els Agents Rurals han 
remès a la conselleria d’Agri-
cultura i l’Agència Catalana 
de l’Agua (ACA) al considerar 
que la gravera ha vulnerat la 
llei de pesca, la llei de protec-
ció de la fauna i que no ha re-
mès la preceptiva petició de 
permís per buidar una de les 
basses (vegeu SEGRE d’ahir). 

Segons responsables de 
l’empresa de seguretat con-
tractada per l’Associació de 
Pescadors d’Alfarràs i una em-

presa de turisme vinculada la 
pesca d’Aragó, el buidatge de 
la bassa es va fer just quan es 
portava a terme un concurs 
esportiu i va provocar la mor-
taldat de peixos. Van afegir 
que aquesta no és la primera 

vegada que passa i que “ac-
tua amb total impunitat”. De 
fet, va ser aquesta entitat la 
que va advertir els forestals 
de l’abocament que es va pro-
duir a mitjans del mes d’octu-
bre passat entre Algerri i Ivars 
de Noguera.

AGENTS RURALS

Els rurals ja han remès  
els informes a Agricultura  
i l’Agència Catalana  
de l’Aigua

Imatge de les obres a l’església de Sant Martí de Bescaran.

EMD BESCARAN

Les reserves de neu es 
multipliquen per onze
❘ LLEIDA ❘ Les reserves de neu 
a les capçaleres dels rius del 
Pirineu s’han multiplicat per 
onze respecte a l’any passat, 
segons les dades de la Con-
federació Hidrogràfica de 
l’Ebre del passat dia 4. En 
aquest sentit, actualment hi 
ha 179 hectòmetres cúbics de 
neu a les capçaleres, mentre 
que fa un any eren 16 hm3. 
Les bones reserves han per-
mès que obrin les estacions 
d’esquí nòrdic de Lles i Tui-
xent-la Vansa, i per la seua 
banda les d’alpí estudien 
avançar l’obertura en cas 
que es mantinguin les neva-
des dels últims dies, que han 
deixat fins a 30 centímetres 
de neu nova.

Inserció laboral per a 
joves del Pallars Jussà
❘ TREMP ❘ Quinze joves del Pa-
llars Jussà podran benefici-
ar-se del programa Noves 
Oportunitats, impulsat per 
la Generalitat i dirigit a fa-
cilitar la inserció laboral de 
persones que no han acabat 
els estudis i estan en situació 
de vulnerabilitat.

Tàrrega expropia finques 
per a un corredor natural
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de 
Tàrrega ha culminat expro-
piacions en cinc horts que 
sumen més de 3.000 metres 
quadrats a prop del riu On-
dara. Els terrenys formaran 
part d’un espai de passeig i 
lleure al costat de la ribera, 
un corredor que s’estendrà 
des del pont de la circumval-
lació aquest fins a l’avinguda 
de la Ronda.

Obres per 
rehabilitar 
l’església de Sant 
Martí de Bescaran

PATRIMONI

C. SANS
❘ LES VALLS DE VALIRA ❘ Les obres de 
restauració de l’església de Sant 
Martí de Bescaran, a les Valls de 
Valira, ja encaren la recta final. 
En concret, s’ha substituït tota 
la coberta del temple, perquè 
el deteriorament de l’immoble 
deriva de les filtracions d’aigua. 
També s’ha actuat en una part 
de la coberta del campanar, que 
amenaçava d’enfonsar-se i s’han 
reparat les humitats. 

L’alcalde pedani, Albert Bla-
si, va explicar en aquest sentit 
que la millora del temple per-
metrà “conservar-lo al llarg 
dels pròxims anys”. Per la seua 
part, l’Institut Català del Sòl i el 
bisbat d’Urgell han finançat les 
obres, que preveien una inversió 
que ascendeix a 67.000 euros i 
que han anat a càrrec de Cons-
truccions Orgel·lia.
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Fira de Tardor
Sort

Una fira immemorial centrada en 
l’autòctona ovella xisqueta
A banda del mercat multisectorial, convoquen activitats com el 
concurs morfològic, del ganxo o el nou tast de nas de cervesa

DISSABTE 10
10.30 Ruta guiada per Sort. 
Activitat gratuïta. Places 
limitades. Punt de trobada: 
Estand de l’INS Hug roger III.

12.00 Espectacle familiar 
itinerant Belle Image a càrrec 
de Fadunito. Itinerari pel 
carrer Major i plaça Major.

13.00 Ballada popular de 
sardanes. A la plaça Major.

17.00 Segon concurs de 
cerveses artesanes. Activitat 
gratuïta. A la plaça Major.

17.30 12a trobada de 
musics pallaresos Sort Músics 
2018. A l’església parroquial 
de Sant Feliu.

18.00 9è concurs de 
ratafia del Pallars. Recollida 
de mostres a l’estand del 
projecte Recossira, a la zona 

de productes de Km 0. Al Cafè 
Pessets.

20.00 Música en directe amb 
l’orquestra Motherfucker. A la 
plaça Major.

DIUMENGE 11
11.00 Exhibició castellera de 
Malgargats del Pallars. A la 
plaça Major.

11.30 4t concurs morfològic 
nacional d’ovella xisqueta. 
Seguidament, 14a mostra 
d’ovella xisqueta i 9è concurs 
de ganxo. amb l’Esperanceta 
com a convidada. Al parc del 
Riuet.

12.00 Primer tast de nas. 
Activitat gratuïta. A la plaça 
Major.

13.00 Música en directe amb 
el grup Far Out. A la plaça 
Major.

Amb l’ovella xisqueta com 
a emblema, Sort celebra 
aquest cap de setmana la 

Fira de Tardor, que empara un 
mercat multisectorial amb ma-
quinària, vehicles i productes de 
proximitat, així com múltiples 
activitats. Bona part, centrades 
en la promoció de la raça au-
tòctona, la xisqueta. Per això, 
convoca el quart concurs mor-
fològic nacional, que premia a 
l’explotació que presenta millor 
la mostra d’aquesta raça. En el 
marc del concurs se celebra una 
exhibició de costums de pasto-
reig, amb el concurs de ganxo, 
amenitzat pel cabaret pagès de 
l’Esperanceta. 

El públic pot trobar des de 
vehicles fins a un mercat de 
productes de proximitat.

Però, fruit de l’adaptació als 
nous temps, la fira ha obert la 
porta a nous sectors. És el cas 
del concurs de la cervesa ar-
tesana on, a banda de provar 
una gran varietat de cerveses, 
es gaudiran d’actuacions mu-
sicals, un concurs per triar el 
millor elaborat i, com a nove-
tat, el primer tast del nas, que 
consistirà a endevinar diferents 
classes de llúpol. La fira també 
aspira a ser aparador de produc-
tes i tradicions pallareses. Tant 
és així que convoca el concurs 
de ratafia del Pallars, amb més 
de 50 mostres. I habilita l’Àrea 
Km 0, on artesans, comerços, 
indústries i entitats hi exposen.

Demanen presó 
per furts i danys en 
un hotel de Rialp
L’acusat va ser desnonat per impagament 
|| Per un valor de més de 435.000 euros

TRIBUNALS JUDICI

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia va sol·licitar 
ahir tres anys i mig de presó 
per a un acusat de robar i cau-
sar danys a l’hotel que tenia 
llogat a Rialp després que el 
desnonessin per impagament. 
El judici es va celebrar ahir a 
l’Audiència Provincial de Llei-
da, en què el Ministeri Públic 
va mantenir l’acusació, a la 
qual es va adherir l’acusació 
particular, mentre que la de-
fensa va sol·licitar-ne l’absolu-
ció. Segons la Fiscalia, l’acusat, 
J.M.M.LL., va llogar l’hotel el 
juny del 2012, del qual va ser 
desnonat al cap d’un any per la 
demanda presentada pel titu-
lar de l’establiment per impa-
gament de la renda. L’acusat va 
entregar les claus al propietari, 
que quan va inspeccionar l’ho-
tel, segons les acusacions, es 
va trobar que l’acusat s’havia 

emportat els estris i l’aixovar 
de diverses habitacions, com 
també mobiliari i diversos ob-
jectes d’altres dependències 
de l’hotel. Unes sostraccions 
que, al·leguen, van causar 
danys. En total, s’estima que 
el valor dels objectes sostrets 
i dels danys augmenta a més 
de 435.000 euros. 

A la declaració, l’acusat 
va al·legar que els robatoris 
podrien haver estat obra de 
persones que havien “okupat” 
l’establiment una vegada ja ha-
via entregat les claus. El fiscal 
l’acusa d’un delicte d’apropia-
ció indeguda, pel qual sol·licita 
també el pagament d’una mul-
ta de 4.860 euros, i un delicte 
de danys, amb una multa de 
8.100 euros. També demana 
que indemnitzi la propietària 
de l’hotel amb més de 435.000 
euros amb interessos.

Van trobar els animals en una finca de Tremp.

ANIMALS ACOLLIDA

REDACCIÓ
❘ TREMP ❘ Una veïna de Fígols 
de Tremp va trobar la set-
mana passada dos burros 
abandonats en una finca de 
la seua propietat. La dona 
va alertar els Agents Rurals, 
que van comprovar que els 
animals no portaven el xip 
identificatiu corresponent. 
Després de comprovar-ne 
l’estat, els Rurals van pro-
curar que alguna persona es 
quedés temporalment amb 
els burros i finalment han 
trobat un particular que se 

n’ha fet càrrec i els ha posat 
el xip, segons va informar 
el cos mediambiental ahir 
al seu compte de Twitter. 
Així mateix, els Rurals van 
assenyalar que si apareix 
el propietari dels animals i 
els reclama haurà de pagar 
les despeses de manutenció 
i també se’l denunciarà per 
abandó d’animals.  L’abando-
nament es considera una in-
fracció greu de la normativa 
del departament de Territori 
i preveu multes d’entre 400 i 
2.000 euros.

Troben dos burros 
abandonats a Tremp

AGENTS RURALS

Ferit al xocar  
contra una paret i  
un senyal a Rosselló

TRÀNSIT

❘ ROSSELLÓ ❘ Un home va resul-
tar ahir ferit al xocar contra 
una paret i un senyal de cir-
culació a Rosselló. Els ser-
veis d’emergències van re-
bre l’avís cap a les tres de la 
tarda després que el vehicle 
s’accidentés al carrer Verge 
Montserrat. Pel que sembla, 
el conductor del vehicle va 
fer una maniobra per evitar 
atropellar un gat.

Debats a Solsona 
sobre els incendis  
de sisena generació

EMERGÈNCIES

❘ SOLSONA ❘ El director gene-
ral de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Rescats, Manel 
Pardo, inaugurarà avui les 
jornades tècniques sobre in-
cendis forestals a Solsona, 
que comptaran amb una vin-
tena de professionals inter-
nacionals. L’objectiu és de-
batre sobre els incendis de 
sisena generació, amb més 
intensitat i una conducta més 
imprevisible.
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El 23% de les pensions de Lleida, 
amb ajuts per arribar al mínim

p. 24
Promoció del cultiu de blat dur d’alta 
qualitat a Lleida

p. 24

Un moment de la reunió d’ahir entre Agricultura i alcaldes de l’Urgell.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La possibilitat que la 
pesta porcina africana (PPA) 
pugui arribar a Lleida preocupa 
tant la Generalitat com els ra-
maders, i la conselleria d’Agri-
cultura demana la col·labora-
ció també dels ajuntaments. En 
aquesta mateixa línia, responsa-
bles del departament d’Agricul-
tura, entre els quals hi havia el 
director dels serveis territorials 
a Lleida, Ferran de Noguera, 
van assistir ahir al consell d’al-
caldes del consell comarcal de 
l’Urgell a fi d’informar-los sobre 
la pesta porcina africana i de-
manar-los que facilitin llicències 
d’obres als ramaders del terri-
tori en cas que hagin de portar 
a terme actuacions de biosegu-
retat per protegir les granges 
i prevenir d’aquesta forma el 
temut virus. 

Algunes d’aquestes mesures 
que demana Agricultura són 
instal·lar tanques perimetrals 
a les granges, tenir els vestidors 
en condicions, habilitar un punt 
de desinfecció per als vehicles 
i posar teles gabials a les fines-
tres. Un dels principals propaga-
dors de la PPA són els senglars, 
motiu pel qual els responsables 
d’Agricultura també van insistir 
als alcaldes la necessitat d’aler-
tar els Agents Rurals o el mateix 
departament en cas de localit-
zar el cadàver d’un d’aquests 
animals salvatges per poder 
analitzar el cos. L’objectiu del 
departament que dirigeix Te-
resa Jordà és tractar la situació 
amb tots els consells d’alcaldes 
de la vegueria de Lleida i a la 
comarca del Pallars Jussà abans 
d’acabar l’any.

Segons assenyalen les dades 
de l’Associació Nacional de Pro-
ductors de Bestiar Porcí (Anpro-
gapor), en el cas que la PPA arri-
bi a Espanya, l’estimació de les 
pèrdues per al productor serien 
de vint-i-cinc a trenta euros per 
porc i els números rojos setma-
nals al conjunt del sector ascen-
dirien a trenta milions d’euros i 

Agricultura insta a treure traves per 
millorar la bioseguretat en granges
Als alcaldes de l’Urgell, amb l’objectiu d’evitar l’entrada de la pesta porcina africana 
|| La conselleria sol·licita que se li comuniqui si apareixen cadàvers de senglars

RAMADERIA SANITAT ANIMAL

n La pesta porcina africana 
no afecta l’ésser humà, però és 
altament contagiosa i devasta-
dora amb el porc domèstic i els 
senglars, que s’han convertit 
en un gran problema a l’hora 
de la propagació de la malaltia 
en diversos països europeus. 
Les conseqüències econòmi-
ques que pot comportar al 
sector poden ser molt greus, 
tenint en compte que l’apari-

ció del virus obliga al sacri-
fici d’animals i a mesures de 
control en granges properes. 
A més a més, pot traduir-se 
en el tancament de fronteres 
de tercers països a l’entrada 
d’animals d’estats amb casos 
de pesta. Per aquest motiu, és 
clau que la malaltia no arri-
bi a Catalunya ni a l’Estat 
espanyol.

Algunes formes del virus de 

la pesta porcina africana pre-
senten un elevada virulència, 
que es caracteritza per febre 
elevada, anorèxia i hemor-
ràgies a la pell i els òrgans 
interns dels porcs, i poden 
arribar a produir la mort en 
un període que pot oscil·lar 
entre els dos i els deu dies. La 
mortalitat de la malaltia pot 
arribar a ser del cent per cent 
de l’explotació porcina.

LA MALALTIA

Virus inofensiu per a l’home, letal per al porcí

arribarien a 1.560 milions d’eu-
ros durant el primer any.

Convocatòria Feder
Al consell d’alcaldes també es 

va informar dels projectes per 
presentar-se a la nova convoca-
tòria Feder que preveuen pre-

sentar de manera conjunta els 
consells comarcals de l’Urgell, 
el Pla d’Urgell, la Noguera, les 
Garrigues i el Segrià, amb una 
inversió total de quatre milions 
d’euros. 

Els projectes estan relacionats 
amb la promoció turística i la re-

cuperació del patrimoni. Alguns 
d’aquests són la senyalització 
del Camí de Sant Jaume o in-
versions en la serra d’Almenara. 
Finalment, van presentar un es-
borrany del polèmic Contracte 
Programa 2016-2019 de serveis 
socials per desencallar-lo.

Els auditors de la UE 
demanen dissenyar 
una PAC més verda

AGRICULTURA

❘ BRUSSEL·LES ❘ Un document ela-
borat pel Tribunal de Comp-
tes de la Unió Europea ha 
assenyalat que la proposta 
de la Comissió Europea per 
reformar la Política Agrà-
ria Comuna (PAC) a partir 
del 2021 no arriba a satisfer 
les pretensions de fer-la més 
ecològica. A més, ha indicat 
que l’enfocament sobre com 
avaluar i mesurar el grau 
d’ecologització de la PAC és 
imprecís.

La COELL es  
reuneix amb els 
empresaris d’Osca

EMPRESA

❘ LLEIDA ❘ La COELL i la Confe-
deració Empresarial d’Osca 
van celebrar ahir dimecres 
una trobada a Lleida per 
debatre sobre el desenvo-
lupament socioeconòmic de 
les dos demarcacions. Així 
mateix, van parlar sobre im-
pressions en relació amb els 
intercanvis comercials en-
tre les companyies lleidata-
nes i d’Osca, especialment 
respecte a les del sector de 
l’alimentació.

El salari mínim a 
Andorra serà el 2019 
d’almenys 1.033 €

PRESSUPOSTOS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El Govern 
andorrà va acordar ahir in-
crementar l’any que ve el sa-
lari mínim interprofessional 
(SMI) fins als 1.033,07 euros 
mensuals, un 1,5% més que 
el que s’havia establert per al 
2018. D’aquesta manera, els 
treballadors andorrans per-
cebran, com a mínim, 5,86 
euros per hora. El ministre 
d’Assumptes Socials, Xavier 
Espot, va indicar que la me-
sura és part del compromís 
de legislatura de l’Executiu.
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EDUCACIÓ GASTRONOMIA

Alumnes de Mollerussa 
descobreixen com  
és el cicle dels aliments
REDACCIÓ
❘ MOLLERUSSA ❘ L’associació Leader 
de Ponent promou el coneixe-
ment del procés que segueix 
el menjar que consumim dià-
riament mitjançant la Cúpula 
Gustum, un projecte destinat 
als alumnes d’Educació Primà-
ria que ahir va estar disponible 
per als més de 150 alumnes de 
les escoles Ignasi Peraire i Les 
Arrels de Mollerussa. La cúpu-
la ofereix una experiència de 
360 graus que es troba a l’inte-
rior d’un inflable on un màxim 
trenta alumnes poden disfrutar 
de fins a catorze píndoles edu-
catives sobre els diferents pro-
ductes que consumim avui dia. 
Els estudiants que participen 
en l’experiència Gustum també 

han portat a terme diferents ta-
llers educatius relacionats amb 
les projeccions. 

Aquestes càpsules audiovi-
suals estan ideades perquè els 
més joves entenguin el valor del 
producte artesà local i també la 
seua importància dins de l’eco-
sistema econòmic rural, expli-
cant qui, com i on es produeix 
l’aliment que prenem de manera 
habitual en el nostre dia a dia. 
La Cúpula Gustum ja ha viatjat 
per diferents centres de Cata-
lunya i prop de 2.800 estudiants 
ja han pogut veure els vídeos 
educatius que es projecten a l’in-
terior de la instal·lació al llarg 
d’aquest 2018, segons afirmava 
Joan Trull, president del consell 
comarcal del Pla d’Urgell.

La cúpula Gustum rep 150 estudiants

Alumnes de Primària de Mollerussa realitzen els tallers complementaris a l’experiència.La cúpula Gustum pot donar cabuda a un màxim de trenta alumnes.

GUSTUMGUSTUM

La UdL celebra la Setmana 
de la Ciència amb 10 tallers

EDUCACIÓ ACTIVITATS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida 
organitzarà fins a deu tallers 
per a alumnes i dos per a pro-
fessors amb motiu de la 23a 
Setmana de la Ciència (SC18), 
que s’allargarà des de demà i 
fins al dia 18. Els tallers creats 
per la Universitat de Lleida in-
clouran una gran varietat de 
temàtiques com el dimorfisme 
sexual, la intel·ligència artificial 
i la programació informàtica, 
entre altres disciplines. Dos de 

les activitats proposades estaran 
dirigides a docents i tractaran 
sobre fotografia de patrimoni 
i l’activació dels sentits als més 
petits. Durant els dos caps de 
setmana de la SC18, s’organit-
zaran altres activitats diferents 
adaptades a l’entorn familiar 
per tal de fomentar la vocació 
científica entre els més joves. 
Aquests tallers estan previstos 
en altres poblacions lleidatanes 
com Tremp, Camarasa, Guime-
rà o bé Guissona.

cfarre
Resaltado
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