
A questa setmana, el Ple del Parlament, ha debatut 
i aprovat la validació del Decret Llei 8/2018 de 
20 de desembre pel que s’autoritza la creació de 

750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. En primer 
lloc, des del grup parlamentari Republicà; tal com hem fet 
sempre, hem manifestat el nostre reconeixement a la tasca 
que duen a terme tots els efectius del Cos de Bombers i del 
cos de Mossos d’Esquadra. 
Fer-los un reconeixement per la seva dedicació, pel seu esforç, 
la feina eficient i el sacrifici que han estat duent a terme en 
els últims anys, especialment en aquests anys de difícil crisis 
econòmica que ha patit el país, amb una situació de contenció 
en les despeses i també en les inversions públiques. Han 
estat uns anys durs i malgrat les mancances i dèficits que han 
patit els dos Cossos, aquests han dut a terme la seva feina 
amb professionalitat i garantint al 100% la seguretat i les 
emergències del país i de la seva gent. Tenim uns servidors 
públics exemplars, amb una vocació de servei immensa que 
garanteixen la seguretat pública i salven moltes vides. N’hem 
d’estar molt orgullosos i no hem de deixar mai de reconèixer 
la seva feina i de fer el possible perquè continuï sent un model 
exemplar i d’èxit.
En el Parlament, ja sigui en mocions al Ple, en propostes de 
Resolució a les Comissions o bé en preguntes al conseller, 
en nombroses ocasions s’ha posat de manifest la mancança 
d’efectius del cos de Mossos i del cos de Bombers, dels 

dèficits estructurals de les dues plantilles i de la necessitat 
de convocar noves places per cobrir aquestes mancances. 
Per tant, aquest Decret Llei és molt important perquè 
podrem tirar endavant i fer efectiva una de les moltes 
demandes i necessitats dels dos col·lectius; com també el 
que fa referència als Bombers Voluntaris.
Esperem que sigui el primer pas de moltes més 
convocatòries que s’hauran de dur a terme en els propers 
anys per arribar als efectius necessaris. Tenim molts més 
reptes per assolir i fer realitat de cara a millorar la seguretat 
i les emergències del nostre país, perquè a més a més de 
la manca d’efectius, també hi ha altres mancances en la 
renovació del material o en la millor de parcs i renovació de 
vehicles. Amb el nou Pressupost per aquest 2019 tindrem 
una nova oportunitat per començar a posar-hi remei, per 
posar-hi fil a l’agulla.
Actualment hi ha uns 16.600 efectius de Mossos i segons 
acord de la Junta de Seguretat de 2006 en caldrien 18.267 
agents. I pel que fa als Bombers, en caldrien 1.000 més, 

tal com marca el Pla Estratègic 2017-2022 i el Projecte 
Bombers 2025. Aquesta convocatòria era necessària, 
però en caldran més en un futur, per assolir els efectius 
necessaris i també perquè s’hauran de cobrir les jubilacions 
i la segona activitat que es produiran en els propers anys. 
Caldrà treballar per pal·liar aquest dèficit estructural de 
les plantilles dels dos cossos. Aquestes noves 1.000 places 
en l’àmbit de la Seguretat i les Emergències; les 750 de 
Mossos i les 250 de Bombers, ajudaran a esmenar una de 
les moltes demandes existents tant dins dels Mossos com 
dels Bombers.
Tots som coneixedors de les mancances i dèficits que 
existeixen en l’àmbit de la seguretat i les emergències; 
per tant caldrà abordar-los, ens haurem de conjurar tots 
els grups parlamentaris per seguir treballant plegats per 
atendre i solucionar aquests problemes i greuges. Crec que 
és unànime per part de tots els grups aquesta voluntat. 
Fem-ho, fem-ho amb responsabilitat i sense generar falses 
esperances. La nostra tasca com a parlamentaris ha de ser 
la de treballar, la de pressionar i la de fer tot el possible 
perquè això sigui una realitat.
Aquesta convocatòria de Mossos i Bombers era una 
necessitat urgent, que calia donar compliment per reforçar-
ne les seves plantilles. Treballem per fer possible totes les 
altres necessitats i per garantir el futur de la seguretat i les 
emergències del nostre país. Des del nostre grup així ho 
farem.
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Sergi Malet Moré // Puigmaçana 
Macrogranja de pollastres a 
Puigmaçana

F a gairebé un any, la Conca de Tremp va rebre la 
prestigiosa distinció de Geoparc Mundial de la Unesco. 
Com a trempolí i pallarès, és un motiu d’orgull, i crec 

que s’obren un munt de possibilitats per al desenvolupament 
i obertura del Pallars al món. Certament, aquesta distinció 
podria ser l’empenta per definir quin és el model de gestió 
del territori que volem i quin desenvolupament econòmic 
és l’adient per al Pallars. Un full informatiu del projecte 
Geoparc diu: “Els Geoparcs Mundials de la Unesco són 
considerats destinacions de turisme sostenible [...] que 
basen la seva estratègia de funcionament en la conservació 
d’aquest patrimoni, i en el desenvolupament sostenible, 
principalment del geoturisme. El seu objectiu fonamental 
és el de beneficiar les poblacions locals, generant ocupació 
i prevenint el despoblament de les zones rurals”. Diria que 
la construcció d’una macrogranja de pollastres no segueix 

l’esperit del que significa i promou la Unesco. A la pàgina 
d’inici de la Web del Geoparc, on es promociona la singular 
esllavissada de l’antic poble de Puigcercós, es pot veure la 
zona, una esplanada enclotada, on s’ubicaria la granja  (es 
parla de 220.000 pollastres). Imagineu l’impacte ambiental i 
visual que això suposa ja que estaria ubicada al bell mig de la 
confluència de tres de les àrees reconegudes com d’interès 
geològic dins del Geoparc. Quina decepció s’emportaran els 
futurs visitants!  
Ja ho hem fet saber per carta (encara esperem resposta) a 
la direcció del Geoparc, atès que cap institució ha presentat 
cap al·legació, ni ha sorgit cap reacció crítica al respecte. En 
altres llocs s’han realitzat iniciatives municipals per regular 
i limitar aquest tipus d’explotacions, ja que està provat que 
promouen el despoblament i paradoxalment la destrucció 
de llocs de treball. Cal recordar que pràcticament funcionen 
de manera automàtica. A més, cal afegir-hi uns devastadors 
efectes: la gestió de tones de residus, contaminació, 
mals olors, plagues d’insectes i rosegadors, ús massiu 
d’antibiòtics, creació de superbactèries i el consum salvatge 
d’aigua i energia. Estem segurs que tenim clar el model de 

gestió del territori que volem? Com es pot apostar per la 
geologia, la sostenibilitat, el medi ambient, el turisme rural 
i al mateix temps permetre aquest tipus d’explotacions? 
Quin tipus de paisatge i imatge desitgem per al Pallars com 
a centre mundial de la geologia? Ens poden assegurar que 
la Conca no farà pudor a gallinassa? Ens poden assegurar 
que els residus resultants no contaminaran els aqüífers de 
la Conca, que són a escassa distància com ha passat a zones 
com Osona, on l’aigua és impossible beure-la? No sé, potser 
m’equivoco i sóc un romàntic i el model de futur del Pallars 
consisteix a facilitar la implantació de macrogranges, deixar 
passar la MAT i, per què no, acollir un cementiri de residus 
nuclears.  
Per la nostra part, com que som descendents de 
Puigmaçana, el poble que es troba més a prop de la zona 
en qüestió, ja hem presentat al·legacions i hem adreçat 
un recurs d’alçada al conseller de Territori i Sostenibilitat 
(també pendent de resposta). Al Pallars tenim un entorn 
únic i amb possibilitats, conservem-lo i aprofitem-lo amb 
intel·ligència i responsabilitat. La Unesco ho ha sabut veure, 
esperem que no se’n penedeixin en properes revisions.

la veu dels lectors: 
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El futur de la seguretat i les emergències 
del nostre país
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Tenim uns servidors públics 
exemplars, amb una vocació 
de servei immensa, i n’hem 

d’estar molt orgullosos
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El Pirineu espera una xifra rècord 
d’esquiadors el cap de setmana 
Per avui és previst que faci sol i afluixi el vent
Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé tenen 
gruixos de neu en aquests moments després de la gran 
nevada que van dels 30 als 155 centímetres.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Cues d’esquiadors ahir a l’estació de Port Ainé (Pallars Sobirà) per agafar un dels telecadires

Rialp 
MARTA LLUVICH (ACN) 
La nevada caiguda aquest dime-
cres al Pirineu i la favorable pre-
visió meteorològica de cara a 
aquest cap de setmana fan pre-
veure una molt bona afluència 
de visitants a les pistes d’esquí. 
Als complexos del Pallars, Espot i 
Port Ainé, fins i tot la xifra podria 
ser la millor de la temporada i 
ahir divendres els operaris treba-
llaven intensament per deixar les 
instal·lacions en perfecte estat, 
després que s’hi hagin acumulat 
entre 60 i 80 centímetres de neu 
nova. 

‘’Les condicions han de ser òp-
times després de la gran nevada 
d’aquesta setmana’’, afirmava 
ahir el director de les estacions 
pallareses, Xavi Berguedà. A les 
cotes més altes, durant el matí 
d’ahir el vent va bufar fort, motiu 
pel qual aquestes zones van estar 
tancades. S’espera que les con-
dicions meteorològiques seran 
més favorables durant la jornada 
d’avui i s’augura un dissabte im-
millorable d’esquí.

Berguedà va recordar que les 
estacions del Pallars han gaudit 
tota la temporada de molt bones 
condicions de neu, tot i que va re-

conèixer que la sensació d’esquí 
no estava molt marcada per la 
manca de precipitacions en forma 
de neu. La imatge de Port Ainé 
d’aquest divendres era la de dese-
nes d’escolars fent cursos d’esquí 
de la setmana blanca i operaris 
treballant intensament per deixar 
el complex amb la millor cara de 
cara per aquest cap de setmana, 
que s’espera que sigui de rècord.

PISTES DE NÒRDIC

La majoria de les pistes d’esquí 
nòrdic del Pirineu per fi podran 
estrenar la temporada aquest cap 
de setmana gràcies a la generosa 
nevada. Ahir els operaris treballa-
ven a tot drap per deixar les ins-
tal·lacions a punt per avui rebre 
els visitants i practicants d’aquest 
esport. Aquest cap de setma-
na estaran obertes Tuixent (que 
obrí de forma excepcional a fi-
nals d’octubre), Lles de Cerdanya, 
Aransa, Sant Joan de l’Erm i Tavas-
can. Per avui dissabte les previ-
sions meteorològiques és que faci 
sol al Pirineu, que el vent afluixi i 
el fred sigui soportable. Per demà 
diumenge es preveu que el matí 
sigui tranquil però a la tarda arri-
barà un nou front que reactivarà 
la nevada al Pirineu.

Vielha 
implementa la 
gestió digital 
als diferents 
nuclis

Nova 
ordenança 
fiscal a l’Aran 
per la pesca

Compromís 
per Tremp, 
amb els jubilats 
d’Endesa

El conjunt de pobles que 
formen part del munici-
pi de Vielha e Mijaran fa 
un any que tenen en fun-
cionament l’administració 
electrònica, a través de la 
qual la ciutadania pot ac-
cedir a la informació i als 
serveis i tràmits electrònics 
de l’Ajuntament de Vielha 
e Mijaran i de cadascuna 
de les EMDs del municipi.
Aquesta normalització di-
gital es produeix per a do-
nar compliment a la Llei 
39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú.

El Conselh Generau d’Aran ce-
lebrarà el proper dilluns una 
sessió extraordinària a par-
tir de les 12.00 hores on úni-
cament hi haurà un punt de 
l’ordre del dia. Es tracta de 
l’aprovació provisional de l’es-
tabliment d’una nova orde-
nança fiscal per regular la taxa 
per expedir permisos, llicències 
i concursos de pesca recreativa 
a la Val d’Aran. Cal recordar que 
la Val d’Aran té molts aficionats 
que practiquen aquest tipus de 
pesca.

El grup municipal de Compro-
mís per Tremp ha presentat 
una moció a l’ajuntament de 
Tremp on demana al consistori 
del Pallars i a la resta de muni-
cipis de la comarca que s’insti 
a l’empresa Endesa a respectar 
els beneficis socials dels treba-
lladors jubilats de l’empresa.

Des del PSC es recorda que 
la direcció d’Endesa, controla-
da per l’empresa italiana ENEL, 
ha anunciat que deixa d’apor-
tar els 700 M€ necessaris per 
fer front a tots els beneficis 
socials que l’empresa ha estat 
abonant als treballadors.
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FOTO: / La majoria de pistes de nòrdic per fi enceten la temporada

FOTO: Aj.Seu / A la Seu ahir es va continuar retirant neu dels carrers
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