
El debat sobre la regulació de 
la recollida dels bolets pren 
força durant la pandèmia
A dia d’avui ja es poden trobar “interessants 
quantitats de bolets” a zones del Pallars i l’Aran
En plena pandèmia, els 
alcaldes dels municipis 
amb boscos on hi ha bolets 
demanen una regulació dels 
accessos per tal d’evitar 
massificacions. En alguns 
punts de la demarcació ja hi 
apareixen els primers bolets 
i boletaires. 

Gisclareny
ACN
El Covid-19 ha provocat més mas-
sificació dels espais naturals. S’ha 
notat a l’estiu en moltes pobla-
cions de muntanya i ara preocu-
pa com afectarà la temporada de 
bolets. Aquest cap de setmana, 
pont de la Mercè, als boscos del 
Pallars, la Vall d’Aran o l’alt Ber-
guedà ja s’ha començat a notar 
molta presència de boletaires. I 
en aquest context, el debat sobre 
la regulació de la recollida de bo-
lets pren força. “L’hem de posar 
sobre la taula, hem de ser valents 
i no ens ha de fer por discutir-ho. 
Cal prendre mesures”, ha desta-

cat a l’ACN el conseller comarcal 
de Medi Natural del Berguedà, 
Jesús Calderer. Els experts pre-
veuen que aquesta sigui una tem-
porada similar a la mitjana dels 
darrers 20 anys, però millor que 
la del 2019.

Per això, el debat sobre la re-
gulació de la recollida de bolets 
pren ara més força que mai, i 
molts alcaldes són conscients 
que caldrà prendre mesures per 
tal d’evitar massificacions. Sobre 
la taula, segons expliquen alguns 
alcaldes, hi ha totes les opcions: 
des de regular l’accés motoritzat 
fins a fer pagar per recollir bolets. 
El conseller comarcal de Medi 
Natural, Jesús Calderer, hi està 
d’acord. Defensa la necessitat de 
regular l’accés als boscos i tam-
poc descarta cap opció. “Hem de 
ser valents i no ens ha de fer por 
discutir res”, ha apuntat.

UNA BONA TEMPORADA

Des del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya 

(CTFC) calculen que aquesta tem-
porada la producció de bolets 
serà similar a la mitjana dels da-
rrers 20 anys, estimada en 60 kg/
ha de bolets l’any. Tot i això, des 
del CTFC alerten que enguany 
està sent complicat fer una esti-
mació de la producció, ja que els 

models meteorològics amb què 
es basen varien molt i no hi ha 
una predicció estable. Tot i això, 
Per això, han informat que a dia 
d’avui ja es poden trobar “quanti-
tats interessants de bolets” a zo-
nes del Pallars, la Vall d’Aran o el 
Berguedà.

FOTO: ACN / Alguns espais naturals s’han massificat durant la pandèmia

‘Una il·lusió de sidra amb el dolç 
floral de la mel de lavanda’, així 
es la nota de tast del nou vinagre 
de poma amb mel de lavanda ela-
borat de forma artesanal per tres 
empreses familiars del Pla d’Ur-
gell i la Noguera amb la intenció 
de cridar l’atenció dels productes 
de proximitat de Ponent. Neix de 
la mà de Vinagres Badia, Cal Valls, 
i Torrons i Mel Alemany, que van 
aprofitar el confinament per pen-
sar el producte. És un vinagre na-
tural sense filtrar ni pasteuritzar 
que conté la mare del vinagre i 
està elaborat amb suc de poma 
ecològica i mel de lavanda de cul-
tiu ecològic molt seleccionada. En 
breu sortirà a la venda per satis-

fer els paladars més “gourmets” 
amb el lema “és temps d’amanir 
junts” per superar les dificultats 
del Covid-19.

El director de Mel i Torrons 
Alemany, Ferran Alemany, ha re-
cordat que durant el confinament 
no podien treballar com ho fan 
normalment, però si que es po-

dien comunicar virtualment i va 
ser a partir d’aquí que es va teixir 
l’aliança entre les tres empreses. 
Després de parlar amb la Judi-
th Badia, de Vinagres Badia, van 
acordar que la mel de lavanda era 

la que, per les seves característi-
ques, casava millor amb la idea 
del producte. Alemany assenyala 
que la mel és el seu “producte es-
trella” i en moments de crisi com 
l’actual “hi té molt a dir”.

Tres empreses de Ponent 
s’ajunten per crear un 
vinagre de poma amb mel

FOTO: ACN / El projecte conjunt es va preparar durant el confinament

És un vinagre 
natural sense 

filtrar ni 
pasteuritzar

La demarcació 
manté els 52 
grups escolars 
aïllats per 
coronavirus
Ja són 52 els grups escolars 
confinats a la demarcació de 
Lleida des de l’inici de les clas-
ses, avui fa 15 dies. Segons les 
dades publicades pel Departa-
ment d’Educació, d’aquest mig 
centenar de “grups bombolla” 
que s’han de quedar a casa, 
més de la meitat corresponen 
a la comarca del Segrià, on s’hi 
han confinat 32 grups.  Aquests 
confinaments escolars, supo-
sen l’aïllament d’un total de 
1.154 persones a tot el territori 
lleidatà, tot i que cal remarcar 
que només 86 han donat posi-
tiu en coronavirus i que la resta 
es troba en aïllament cautelar.

Pel que fa a Catalunya, els 
grups confinats són 922, 133 
més que els declarats diven-
dres, segons les dades del De-
partament d’Educació. En total, 
als centres educatius s’han de-
tectat 1.792 casos positius, 288 
més que en el darrer balanç. 
Del total, 1.583 entre l’alum-
nat, 199 entre docents i per-
sonal administratiu i deu entre 
personal extern. Pel que fa als 
confinats, n’hi ha un total de 
20.398: 18.860 alumnes, 1.349 
docents i personal d’adminis-
tració i 189 personal extern. 
Continuen tancades quatre 
llars d’infants, entre les quals hi 
ha la de Almenar (Segrià).

Confirmats 
quatre casos 
positius a la  
Val d’Aran
El govern del Conselh Gene-
rau d’Aran va confirmar quatre 
casos positius de coronavirus 
a la Vall d’Aran. Aquests nous 
positius estan relacionats amb 
casos comunicats aquests dies 
enrere i s’han detectat a través 
de les proves PCR realitzades 
a l’Espitau Val d’Aran. Les per-
sones afectades es troben en 
aïllament domiciliari. En una 
nota de premsa emesa ahir, el 
govern del Conselh Generau 
d’Aran va recordar la necessi-
tat de seguir totes les mesu-
res preventives establertes per 
les autoritats sanitàries per tal 
d’evitar més contagis.
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4 TEMA DEL DIA | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

cfarre
Resaltado



Rescaten durant tretze 
hores un escalador ferit 
al congost de Collegats
Els equips d’emergència van fer nit 
amb l’afectat, que ja ha estat evacuat
Els Bombers van efectuar 
la nit del dissabte un rescat 
llarg i complicat de tretze 
hores d’un escalador 
accidentat al congost 
de Collegats, al terme 
municipal de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà).

La Pobla de Segur
REDACCIÓ
L’afectat va patir una fractura de 
turmell mentre escalava la via 
Tànger i els equips d’emergència 
van haver de passar la nit a la pa-
ret amb ell i l’acompanyant. L’avís 
del succés es va rebre dissabte a 
les 19.24 hores de la tarda i aler-
tava que un escalador s’havia fet 
mal al turmell a la Paret del Pes-
só i no podia continuar. Segons va 
informar el cos, a causa de l’ocàs 
no es va poder activar l’helicòp-
ter i es van activar sis unitats dels 
GRAE de Bombers i un metge del 
Servei d’Emergències Mèdiques, 
que van arribar per terra fins al 
ferit pels voltants de les 23 hores. 
Van fer un primer rescat per tras-
lladar l’escalador fins a la capçale-

FOTO: SEM / Membres dels GRAE van acompanyar l’escalador ferit

ra de la via, on van passar la nit. A 
primera hora del matí d’avui diu-
menge, a les 08.30 hores, el mun-
tanyenc ferit va estar evacuat en 
helicòpter fins a la Pobla de Segur 
i, posteriorment, a l’hospital.

Cal recordar que dissabte els 
Bombers de la Generalitat van 
actuar en sengles rescats de mun-
tanya a la demarcació de Lleida. 

Concretament, ho van fer a Bell-
ver de Cerdanya, on van rescatar 
un muntanyista que va caure per 
un desnivell de 5 metres i es va 
donar un cop al cap i a Guixers, 
on els treballs es van centrar en 
el rescat d’una dona accidentada 
mentre realitzava una excursió en 
una pista forestal amb una possi-
ble lesió a la cama.

Dues persones van resultar feri-
des lleus en una sortida de via 
al terme municipal de la Gran-
yanella, a la comarca de la Sega-
rra. Els Bombers van rebre l’avís 
a les 10.57 hores del matí, i van 
poder rescatar l’ocupant del ve-
hicle que havia quedat atrapat. 
A continuació el Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), va 
traslladar les dues persones fe-
rides al cap de Cervera. Minuts 
abans, a les 10.38 hores, van ac-
tuar en una altra sortida de via 
que va tenir lloc a l’A-2, al punt 
quilomètric 487, al terme mu-
nicipal de Golmés. Segons van 
informar fonts mèdiques, no es 
van haver de lamentar ferits.

Dos ferits lleus 
en una sortida 
de via a la 
Granyanella,
a la Segarra

El 19è Concurs de Pintura Ràpida 
‘Ciutat de Mollerussa’ organitzat 
per Fira de Mollerussa va reunir 
ahir fins a 51 artistes provinents 
de tota Catalunya així com del 

País Valencià, una xifra de parti-
cipació que suposa un 55% més. 
El mollerussenc Joan Carles Pé-
rez va guanyar el primer premi, 
dotat amb 1.200 euros.

Joan Carles Pérez guanya 
el ‘Ciutat de Mollerussa’

FOTO: J.A.P. / Al concurs han participat un total de 51 artistes

Mollerussa
REDACCIÓ
Mollerussa s’ha solidaritzat un 
any més, i ja en van quatre, amb 
els infants i adolescents amb càn-
cer amb la celebració del Posa’t 
la Gorra, enguany marcada per 
les mesures de prevenció pel 
Covid-19.  La plaça Manuel Ber-
trand de la capital del Pla d’Ur-
gell va ser l’encarregada d’acollir 
l’acte organitzat per la delegació 
lleidatana de l’Associació de Fa-
miliars i Amics de Nens Oncolò-
gics de Catalunya (AFANOC) i que 
va començar amb la presentació 
del llibre Les ales de la vida, de 
Sílvia Cano, que narra la seva ex-
periència biogràfica com a mare 
d’un infant malalt de càncer a la 
qual se sumen també les entre-
vistes fetes a 14 famílies més en 

Mollerussa se solidaritza per quart 
any seguit amb el càncer infantil

la mateixa situació. L’acte més 
emotiu va ser la lectura del ma-
nifest per part del David, un jove 
de Mollerussa que ha superat un 
càncer, i l’enlairament de la gorra, 
enguany en un disseny texà de la 
marca Pepe Jeans, per part dels 
assistents com un cant a la vida. 
El jove va remarcar que malgrat 
la pandèmia, el càncer infantil no 
ha desaparegut i va fer una crida 
a què la solidaritat no s’aturi. En 
la quarta edició es van vendre 
més de 200 gorres a més de dife-
rent marxandatge, amb l’objectiu 
d’ajudar a totes les famílies que 
conviuen amb infants i adoles-
cents amb càncer. 

La festa també va comptar 
amb la participació de les pas-
tisseries Sant Isidori, Tricas i Pa-
tet així com el bar La Botiga, les 
quals s’han sumat a la festa amb 
una oferta Posa’t la gorra. L’ob-
jectiu és afavorir la recaptació de 
fons per l’entitat i contribuir al fi-
nançament de la Casa dels Xuklis.FOTO: J.A.P. / L’acte va tenir lloc a la plaça Manuel Bertrand
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Crema una 
barraca a Torres 
de Segre sense 
causar ferits
Els Bombers de la Generalitat 
van actuar ahir en un incendi 
que es va produir a Torres de 
Segre, al carrer Canal, que va 
cremar una barraca de fusta. 
En aquest sentit, els Bombers 
van rebre l’avís a les 10.18 ho-
res del matí i fins al lloc dels 
fets es va activar una dotació. 
Segons va informar el cos, no 
va haver-hi ferits.

Les fortes ratxes de vent van 
ser una constant el cap de set-
mana i van requerir diverses 
actuacions dels Bombers de la 
Generalitat a la demarcació de 
Lleida. Una d’elles és la que van 
fer ahir a primera hora del matí 
(6.15 hores), a Oliana, quan van 
rebre l’avís que el vent havia fet 
caure un arbre que estava ocu-
pant part de la via de la carre-
tera C-14. Es va poder retirar 
sense més conseqüències.

El fort vent fa caure 
un arbre a la C-14 al 
municipi d’Oliana

cfarre
Resaltado



LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  15

Les Escoles Agràries 
inauguren el curs amb 
10.000 alumnes inscrits

Les Escoles Agràries de tot 
Catalunya ja han inagurat 
el nou curs escolar, que 
enguany ha assolit els 
10.000 alumnes inscrits.

En concret, són 750 joves inscrits 
als cicles formatius de grau mit-
jà i superior i prop de 9.000 a la 
formació contínua, en totes les 
seves modalitats. Aquesta xifra 
representa un 13% més de ma-
triculats a primer curs respecte 
de l’any 2019. A més, la quantitat 
de noies matriculades ha crescut 
aquest curs un 5% fins arribar al 
25% del total.

Les persones que treballen al 
camp estan cada cop més for-

mades. De fet, segons dades 
d’Agricultura, el 26% dels joves 
que s’incorporen al sector tenen 

formació agrària davant del 12% 
de fa 10 anys. A més, el sector 
agroalimentari cada cop és ca-
paç d’atreure més talent del món 
rural, però també d’entorns ur-

bans.
La internacionalització també 

és una peça clau de la formació 
agrària.Com a exemple, durant 
els darrers cinc anys s’han en-
viat més de 120 alumnes a dife-
rents països com ara Finlàndia 
(53), Itàlia (19), Dinamarca (12), 
França i d’altres. Tot l’alumnat 
valora molt positivament l’expe-
riència i ho aconsellaria a altres 
companys. D’altra banda, aquest 
curs s’inicien dos projectes ERAS-
MUS nous: un sobre l’agricultu-
ra periurbana, i un altre sobre 
la reincorporació i l’acolliment 
de joves per a l’agricultura, amb 
institucions i escoles agràries i 
universitats de Dinamarca, Itàlia, 

FOTO: EA Alfarràs / Diversos alumnes, realitzant una lliçó pràctica, a l’Escola Agrària d’Alfarràs, el curs passat

Són un 13% més 
de matriculats al 
primer curs i un 
5% més de noies 
que l’any passat

França i altres països que, com 
tots els de la UE, noten la baixada 
d’actius al seu sector agrari.

Una altra novetat és el Cicle 
Formatiu de Grau Superior (CFGS) 
de Gestió Forestal i Medi Natural 
i Paisatgisme i Medi Rural en mo-
dalitat dual que s’imparteix pre-
cisament a l’Escola Agrària Fores-
tal de Santa Coloma de Farners. 
A més, també s’està treballant 
en un futur Curs de Formació de 
Grau Mitjà de Producció Agrope-
cuària en línia, que es preveu que 
iniciï l’Escola Agrària de Tàrrega 
al mes de febrer, en col·laboració 
amb el Departament d’Educació.

La modalitat dual permet fer 
una part important de la forma-
ció a l’empresa mateixa, i es dife-
rencia de les pràctiques en em-
preses perquè són els/les tutors/
es que l’alumne/a té a l’empresa 
els qui fan de formadors directa-
ment, amb el seguiment del pro-
grama formatiu preparat amb el 
professorat de l’escola agrària. 
Fins ara, s’està fent modalitat 
dual a l’EA de Vallfogona de Ba-
laguer (CFGS de Ramaderia i As-
sistència en Sanitat Ramadera), a 
l’EA de l’Empordà (CFGS de Pro-
cessos i Qualitat en la Indústria 
Alimentària), a l’EA de Viticultura 
i Enologia Mercè Rossell i Domè-
nech (CFGS de Viticultura) i a l’EA 
del Solsonès i l’EAF de Santa Co-
loma de Farners (CFGS de Gestió 

Forestal i Medi Natural). Des de 
l’inici de la formació dual, les Es-
coles Agràries ha col·laborat amb 
85 empreses d’arreu del territori.

Un altra de les novetats és que 
aquest curs l’Escola Agrària del 
Pallars canvia totalment d’orien-
tació formativa per una formació 
destinada a la indústria alimen-

tària de muntanya, amb un curs 
anomenat Eines per a la transfor-
mació agroalimentària de mun-
tanya, que és una oferta parcial 
del CFGS de Processos i Qualitat 
en la Indústria Alimentària. 

A més a més, l’Escola del Pa-
llars també duu a terme forma-
ció contínua, fent-se càrrec de la 
formació teòrica de l’Escola de 
Pastors, la qual ja va per la 12a 
edició, realitzant cursos per als 
professionals de l’agricultura i 
ramaderia de les comarques de 
muntanya i dissenyant Itineraris 
Formatius Personalitzats desti-
nats als joves que s’incorporen a 
l’empresa agrària.

Les persones 
que treballen 
al camp, cada 
vegada estan 

més formades
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