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Més de 630.000 euros per a disset
petites empreses de l’Alt Urgell.

p. 12
Sense acord ni majories per
constituir el consell comarcal.
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Vista de la piscifactoria de Peramola, una de les més grans d’Europa.

CAVIAR PIRINEA

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ La piscifactoria de Pera-
mola està en mans d’una nova 
empresa, que projecta augmen-
tar la producció de carn i caviar 
de truita i incrementar la planti-
lla en mitja dotzena de persones 
per fer-ho possible. Les instal·la-
cions han passat a ser propietat 
de la firma Caviar Pirinea SL, 
titular de tres piscifactories més 
dedicades a la cria de truites i 
esturions al Pirineu d’Osca i Na-
varra. Després de rebatejar la de 
l’Alt Urgell com a Viveros del 
Segre, projecta actualment una 
reforma del complex amb una 
inversió que valora en prop d’un 
milió d’euros i espera executar 
obres aquest mateix any. 

Així doncs, fonts de l’empresa 
van indicar que tenen intenció 
de criar truites d’uns tres qui-
los de pes, una mida superior 
a la que la planta produïa fins 
ara i que requereix esperar que 
els exemplars arribin a l’edat 
adulta. Aquesta carn de truita es 
ven a establiments d’hostaleria 
i a empreses transformadores 
que la comercialitzen, ja sigui 
filetejada o tallada a daus, crua 
o fumada. Bona part d’aquesta 
producció s’exporta a França, 
on el consum de truita és més 
elevat que a Espanya.

L’objectiu de l’empresa és du-
plicar la producció actual i acon-
seguir aproximadament 1.200 
tones anuals de carn de truita. 
També planteja augmentar la 
producció de freses d’aquesta 
espècie i arribar a trenta tones 
anuals. 

D’altra banda, ha posat anun-

Una nova firma adquireix la piscifactoria de 
Peramola i augmentarà producció i plantilla
Caviar Pirinea inicia el procés per contractar mitja dotzena de persones i sumar-les a les 26 actuals || 
Espera executar obres per valor d’un milió d’euros aquest any per reformar les instal·lacions

EMPRESES PISCICULTURA

cis i ha iniciat el procés per con-
tractar nou personal per refor-
çar la plantilla a Peramola, on 
actualment treballen vint-i-sis 
persones. En relació amb les 
instal·lacions, van assenyalar 

que són plenament funcionals, 
encara que la seua antiguitat fa 
recomanable realitzar-hi refor-
mes per facilitar el treball de la 
plantilla.

A l’espera de fons de la UE
Els nous propietaris van in-

dicar que, per sufragar el cost 
d’aquestes obres, esperen aco-
llir-se a fons de la Unió Europea 
per a aqüicultura. Van explicar 
que la seua proposta ha rebut el 
vistiplau de la Generalitat, ges-
tora d’aquest fons a Catalunya, 

i que esperen que una resolu-
ció oficial ratifiqui la concessió 
d’ajuts. 

S’ha de recordar en aquest 
sentit que la piscifactoria de Pe-
ramola és una de les més grans 
d’Europa pel que fa a superfí-
cie i que compta amb més de 
mig segle d’antiguitat. Al llarg 
d’aquest període, les instal·la-
cions han tingut diferents pro-
pietaris. Des de l’any 2016, la 
planta, dedicada a criar truites, 
va incorporar la producció de 
caviar d’ous d’aquesta espècie.

CARN I CAVIAR
La piscifactoria de  
Peramola es dedica  
a la producció de carn  
i caviar de truita

Sant Esteve denuncia que imprudents 
travessen l’accés en obres al congost

MOBILITAT CARRETERES

Dos autocars estacionats davant del tram tallat de via.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Sant Esteve 
de la Sarga, Jordi Navarra, va 
denunciar ahir que turistes im-
prudents fan cas omís a la pro-
hibició de pas per la carretera 
local que dóna accés al congost 
de Mont-rebei i als senyals de 
perill que hi ha a la carretera. 
Va insistir en la perillositat de 
passar per aquesta zona en què 
treballen els operaris amb cai-
gudes controlades de roques. 
“Aquest tram està senyalitzat 
amb xarxes i plafons en tots els 

idiomes i, malgrat tot, no hi ha 
manera. És perillós. Molesten 
els treballadors i no fan cas de 
res. És increïble”, va explicar. 
L’accés al congost des de Sant 
Esteve seguirà tallat durant 
aquest mes de juliol a causa dels 
treballs d’estabilització del pen-
dent del qual es van despren-
dre roques al juliol. Per retirar 
algunes d’aquestes roques, els 
operaris treballen amb sistemes 
hidràulics i pneumàtics ajudats 
amb ancoratges per accedir a 

dalt del pendent i provocar la 
caiguda controlada. 

La majoria del material cau 
al tram de la carretera local 
que està tallat i per on els im-
prudents atallen per accedir al 
congost. El cap de setmana fins 
i tot hi van parar autocars i els 
usuaris van creuar plovent per 
la via. Els visitants poden ac-
cedir-hi des del Pont de Mon-
tanyana i anar fins a la Clua i 
Castellnou del Montsec i arribar 
al pàrquing de la Masieta.

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

LES CLAUS

La piscifactoria
❚  Es tracta d’una de les més 
grans d’Europa, amb més de 
mig segle d’antiguitat. Durant 
aquests últims anys, ha passat 
per les mans de diferents propi-
etaris: Truchas del Segre, Trout 
Factory i ara Caviar Pirinea, que 
ha rebatejat la instal·lació de 
Peramola com a Viveros del 
Segre.

L’empresa
❚ Caviar Pirinea té tres piscifac-
tories més al Pirineu d’Osca i 
Navarra. Es dedica a la comerci-
alització de carn de truita i d’es-
turió, i de varietats de caviar de 
freses d’aquestes dos espècies.

El projecte a Peramola
❚ L’empresa planteja criar trui-
tes de més mida i augmentar la 
producció tant de carn de truita 
com de freses. Això requerirà 
augmentar la plantilla i portar 
a terme reformes a les instal·la-
cions de Peramola, que encara 
són funcionals però estan anti-
quades d’acord amb els criteris 
actuals.

Altres piscifactories a Lleida
❚ Les comarques de Lleida acu-
llen diferents piscifactories, que 
van des de la producció de carn 
i caviar d’esturió a Les fins a pe-
tites instal·lacions dedicades 
a criar alevins per a repoblaci-
ons de rius i vedats de pesca 
intensius.

cfarre
Resaltado
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X. S. / SEGRE TÀRREGA
❘ CERVERA ❘ L’ajuntament de So-
ses reforçarà la plantilla de la 
guarderia amb una nova mes-
tra el curs que ve, amb la qual 
passaran de tres a quatre. El 
nou govern d’ERC va indicar 
que això serà possible gràcies 
a l’estalvi en retribucions res-
pecte al mandat anterior, amb 
el PDeCAT al capdavant del 
consistori. L’alcaldessa, Sandra 
Marco, va assenyalar que sala-
ris i indemnitzacions per plens 
i juntes costaven 71.345 euros 
a l’any, xifra que han rebaixat 
en un 28% i que situen ara en 
51.326 €. Això suposa estalviar 
més de 20.000 euros. Només 
l’alcaldessa i una edil del govern 
cobraran dedicacions parcials 
del 50% i el 25%, respectiva-
ment. La resta del consistori re-
brà indemnitzacions per plens i 
juntes de govern.

Edils de Soses s’abaixen el sou  
per contractar una mestra

ADMINISTRACIÓ LOCAL

El ple celebrat ahir a la nit a Cervera.

X. S.

Els ajuntaments decideixen 
aquests dies els seus nous car-
tipassos. El ple de Cervera va 
aprovar ahir a la nit el seu, que 
assigna a l’alcalde, Ramon Au-

gé (JxCat), 47.817 euros bruts a 
l’any en concepte de dedicació 
exclusiva. Augé, que assumi-
rà l’àrea de Cultura, rebrà una 
quantitat similar a la del seu 

antecessor. L’edil d’Educació i 
Joventut, Xavier Gras; i el de 
Serveis Municipals, Antonio 
Delgado, en rebran 13.000 per 
una dedicació del 33%. Joan 
Prat dirigirà l’àrea d’Urbanisme 
i Esports; Raimond Fusté, la de 
Promoció Econòmica; Assump-
ció Creus, la d’Hisenda, i Roser 
Segura, la de Turisme.

D’altra banda, Bellpuig va 
aprovar el cartipàs del govern 
d’ERC i la CUP. Incorpora tres 
noves regidories: la primera és 
Política Social i Convivència, 
a càrrec de Dolors Florensa 
(ERC), que també dirigirà Salut. 
La segona és Patrimoni Històric, 
Cultural i Artístic, que assumirà 
l’alcalde, Jordi Estiarte (ERC), 
juntament amb Medi Ambient 
i Governació. La tercera és la 
d’Igualtat, per a Sandra Oriola 
(CUP).

D’altra banda, ERC i Junts de-
cidiran en propers dies quins 
diputats assumiran les àrees 
de cada partit, d’acord amb el 
pacte de govern. El nou cartipàs 
rebaixa un 6% la retribució del 
president, Joan Talarn; un 5% 
la dels vicepresidents, i un 2% 
les dels diputats.

Projecte per 
reduir els 
antibiòtics en 
rius de Lleida

MEDI AMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de 
Lleida participa en un pro-
jecte europeu que té com a 
finalitat reduir la presència 
de restes d’antibiòtics als rius 
de la conca de l’Ebre, entre 
els quals el Segre i altres cur-
sos de Lleida com la Noguera 
Ribagorçana. La presència 
d’aquests fàrmacs s’ha cons-
tatat des de fa anys i arriba 
al cabal a través de les aigües 
residuals. Una de les actu-
acions que s’han previst és 
millorar els procediments de 
depuració de les plantes de 
sanejament. 

Una altra línia d’actuació 
és limitar l’aparició de mi-
croorganismes resistents als 
antibiòtics mitjançant l’ex-
perimentació de nous bac-
tericides tant en aigües resi-
duals com en cultius.

El gran foc va causar danys a 
187 propietaris lleidatans
1.490 hectàrees de Maials, Llardecans, la Granadella i Bovera

EMERGÈNCIES BALANÇ

Imatge de la reunió ahir al migdia a la subdelegació.

MAITE MONNÉ

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ El gran incendi de la Ri-
bera d’Ebre i Ponent, que va ar-
rasar 5.046 hectàrees, ha cau-
sat danys en terrenys agrícoles 
i forestals de 187 propietaris 
lleidatans, segons va fer públic 
ahir el subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crespín, després 
de la reunió que va mantenir 
amb els alcaldes dels municipis 
afectats (Maials, Llardecans, 
Bovera i la Granadella), els pre-
sidents dels consells comarcals 
del Segrià i de les Garrigues, la 
Cambra de Comerç, la comuni-
tat de regants del Segrià Sud i 

un representant la Generalitat 
per les línies d’ajuts. 

Concretament, el foc va 
arrasar 1.490 hectàrees de 
terreny de 76 propietaris de 
Maials (423,21 ha), 70 de Llar-
decans (580 ha), 36 de Bovera 
(476) i cinc de la Granadella 
(10,5). Crespín també va expli-
car que “el ministeri d’Agricul-
tura, si ho sol·licita la Genera-
litat, destinarà entre 500.000 
i 750.000 euros a la neteja de 
la zona afectada per l’incendi 
per evitar l’erosió i la pèrdua 
del terreny”. 

Per la seua banda, l’alcalde 

de Maials i president del Se-
grià, David Masot, va dir que 
“volem que el pla de xoc es 
posi en marxa com més aviat 
millor, ja sigui de la Generalitat 
o de l’Estat”. Va recordar que 
“s’ha de netejar la zona cre-
mada per evitar que s’acabi 
abandonant”.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Térmens tanca un camí per un abocament de residus
❘ TÉRMENS ❘ L’ajuntament de Térmens va tancar ahir el camí 
del Paradet per un abocament il·legal d’escombraries. El 
consistori esperarà que els Agents Rurals vagin a aixecar 
acta abans de retirar-les, i espera cridar així l’atenció sobre 
conductes incíviques.

Obres per evitar inundacions a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ L’ajuntament de la capital de la Noguera ha con-
clòs les obres per evitar inundacions en un tram del carrer 
Banqueta que solia negar-se durant episodis de fortes pluges. 
S’ha rebaixat la vorera i modificat un mur perquè el cabal 
circuli fins al Segre.

Exigeixen un ple sobre retribucions a la vall Fosca
❘ LLEIDA ❘ La CUP, que va denunciar fa setmanes el cobrament 
de retribucions presumptament indegudes a l’ajuntament de 
la Torre de Capdella, va exigir ahir al govern d’Esquerra un 
ple per tractar aquesta qüestió i va indicar que, si no és així, 
anirà a Fiscalia. Fonts del grup republicà van indicar que es-
peren informes addicionals abans de convocar aquesta sessió.

Unes 200 persones al Festival de Senderisme
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ La quarta edició del Festival de Sende-
risme Vall Fosca-Pirineus va reunir unes dos-centes persones 
entre dijous i diumenge de la setmana passada.

Protestes a Aragó contra l’ós Goiat
❘ LLEIDA ❘ Ramaders aragonesos es van manifestar diumenge 
passat al municipi de Plan (Osca) per la presència a la zona 
de l’ós Goiat.

AJUNTAMENT DE TÉRMENS

cfarre
Resaltado
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van detenir divendres un cami-
oner de 57 anys de nacionali-
tat romanesa i veí de Montsó 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la seguretat vi-
ària per circular sota l’efecte 
de begudes alcohòliques i per 
conducció temerària a l’autovia 
a Lleida. Els fets van tenir lloc 
al voltant de les 14.00 hores 
quan diversos conductors van 
alertar que un camió circulava 
per l’A-2, en direcció a Saragos-
sa, de manera molt irregular, 
fent contínues esses i amb una 
velocitat anormalment lenta. 
Immediatament va muntar un 
dispositiu policial que, gràcies 
als testimonis, va permetre lo-
calitzar poc després un camió 
que corresponia amb la des-

cripció del vehicle infractor a 
l’altura del punt quilomètric 
477. Els agents van observar 
clarament com el conductor 
circulava de forma irregular 
i, després d’indicar-li que s’atu-
rés, aquest va fer cas omís i va 

continuar circulant. Finalment 
els agents van interceptar el 
vehicle a l’altura del quilòme-
tre 458 de l’autovia, al terme 
municipal de Lleida. Després 
de comprovar que el conductor 

presentava símptomes evidents 
de trobar-se sota els efectes de 
begudes alcohòliques, li van 
fer la prova d’alcoholèmia, a 
la qual va donar un resultat 
positiu d’1,16 mg/l, de mane-
ra que multiplicava per set la 
taxa màxima permesa per als 
conductors professionals (0,15 
mg/l) Per aquests motius, el 
van detenir com a presumpte 
autor d’un delicte contra la se-
guretat viària al circular sota 
els efectes de les begudes alco-
hòliques. El detingut, que té un 
antecedent per conduir sota els 
efectes de l’alcohol, va passar 
dissabte a disposició judicial 
davant del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia de Lleida, 
que va decretar la llibertat amb 
càrrecs del detingut a l’espera 
de judici.

Un camioner multiplica per set  
la taxa d’alcohol a l’A-2
Diversos conductors van avisar que anava fent esses

SUCCESSOS TRÀNSIT

VA SEPTUPLICAR LA TAXA
L’infractor, veí de Montsó, 
va septuplicar la taxa 
màxima per a professionals 
i va donar 1,16 mg/l

CONSCIENCIACIÓ PREVENCIÓ
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Lorenzo és un dels protagonistes de la campanya de Trànsit.

Campanya de Trànsit d’interns  
del Centre Penitenciari Ponent
❘ LLEIDA ❘ Interns del Centre Peni-
tenciari Ponent són els protago-
nistes de la campanya Conduc-
tors entre reixes que el Servei 
Català de Trànsit va posar en 
marxa ahir per conscienciar 
sobre les conseqüències penals 
que pot tenir una conducta de 

risc a la carretera. Actualment, 
hi ha 809 persones a Catalunya 
que estan empresonades com-
plint condemna per un delic-
te principal contra la segure-
tat viària, catorze de les quals 
a Lleida, presó pionera en un 
programa de reinserció.

Cinc detinguts 
per 43 robatoris 
a la Franja i  
la Ribagorça

SUCCESSOS

❘ OSCA ❘ La Guàrdia Civil d’Os-
ca ha detingut cinc persones 
a les quals acusa d’haver 
comès 43 robatoris en em-
preses, locals socials, restau-
rants, supermercat, tallers 
d’automoció, centres de sa-
lut, magatzems, gasolineres, 
granges, empreses i bars de 
localitats de la Franja i la 
Ribagorça. Els robatoris es 
van cometre entre els mesos 
de març i juny d’aquest any 
i dos dels detinguts van ser 
interceptats a Girona quan 
estaven a punt d’abandonar 
el país. Alguns dels robato-
ris es van produir en locali-
tats com Altorricó, Albelda, 
Campo, Castellonroi, Esplús, 
Albelda i Binaced.

Lleida tindrà dos nous 
examinadors de Trànsit
❘ LLEIDA ❘ La DGT incorporarà 
fins a vint-i-cinc nous exa-
minadors a Catalunya, dos 
d’ells a Lleida, per reduir les 
llistes d’espera. Les autoes-
coles es manifestaran avui a 
Barcelona.

Incendi a l’abocador  
de Fígols de Tremp
❘ TREMP ❘ Quatre dotacions dels 
Bombers van extingir ahir un 
incendi a l’abocador de Fígols 
de Tremp.

Imatge de l’estat en el qual va quedar l’ambulància després de xocar contra el tràiler.

ITMAR FABREGAT

A. GUERRERO
❘ ALCARRÀS ❘ L’autovia A-2 al seu 
pas per Lleida va viure de nou 
ahir una jornada complicada 
després d’un aparatós accident 
que es va produir a primera hora 
de la tarda entre una ambulàn-
cia i un camió a Alcarràs i que 
es va saldar amb un ferit greu, 
el conductor del vehicle sanitari. 
La col·lisió, que es va produir 
per causes desconegudes i que 

s’estan investigant, va tenir lloc 
a les 16.18 hores al quilòmetre 
453 en direcció a Lleida. Pel que 
sembla, l’ambulància, de trans-
port col·lectiu, va impactar amb 
la part lateral del tràiler i va sor-
tir disparada. Al vehicle sanitari 
només viatjava el conductor, de 
42 anys, que va resultar ferit de 
caràcter greu i va ser evacuat a 
l’Arnau. Va fer-se contusions i 
una commoció cerebral sense 

pèrdua de consciència, segons 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques. Fins al lloc també van 
anar quatre patrulles de Mossos 
i vuit dotacions dels Bombers. 
El sinistre va obligar a tallar la 
via en direcció a Lleida, la qual 
cosa va provocar cues de més de 
tres quilòmetres. Es va desviar 
el trànsit per l’N-II i a les 17.39 
hores es va reobrir un carril. A 
les 19.26 hores es va restablir 

la normalitat. D’altra banda, un 
altre camió va bolcar ahir a les 
13.54 hores a l’A-2 a Granyane-
lla, a la Segarra.

Aparatós accident a l’autovia
Ferit greu el conductor d’una ambulància al xocar contra un camió a Alcarràs || La via va 
estar gairebé dos hores tallada en direcció a Lleida i hi va haver cues quilomètriques

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

Les imatges,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

cfarre
Resaltado


