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L, / El premi està dotat amb un total de 1.500 eu ros 

Un negoci de transformació 
d'ametlla, Premi Emprenedor 
Cristina Cirera, de l'Ametlla d'Abe
lla, va rebre divendres de mans del 
President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Josep M. Mullol, els 
1.500€ amb què està dotat el Pre-

mi Jove Emprenedor/a 2020 del 
Pallars Jussà, guardó que ha guan
yat. Cirera ha endegat un negoci de 
transformació d'ametlles que la se
va família cultiva des de fa dècades. 
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CORDERO DE 25.1 A 28 KG 3 22 ·0,10 

CORDERO DE 28.1A 34KG 3 02 ·0.1D 

CORDERO DE 34KILOS Y MAS 3.05 ·0.10 

OVEJAS DE VIDA 75.00 

DESHECHO PRIMERA 0.70 

PI EL fiNA DEL PAfS 6,5D-7.00 
~------

PI EL CRUZ AOA 1,50-2 00 

50 KILOS 125 (=) 125 (=) 135 (=) 

55 KILOS 145 (=) 155 (=) 160 (=) 

60 KILOS 110 (=) 175 (=) 180 (=) 

RISONA 

41r45 KILOS 

45-50 KILOS 

60 KILOS 70 (=) 75 (=) -------
~00 

375(=) 380 (=) 

60·65 KILOS 415 (=) 430 (=) 

65-70 KILOS 455 (=) 470 (=) 

50· 55 KILOS 150 (=) 145(=) 

55-60 KILOS 180 (=) 195(=) 

60·65 KILOS 220 (=) 235(=) 

(t.t) 60·65 KILOS 

(Ml 70 KILOS 

(H) 60-65 KILOS 

(H) 65-70 KILOS 

Un· 20% dels veïns de la Vall de 
Boí presenten propostes per als 
pressupostos participatius 
El 27 d'abril va acabar el termini per presentar projectes 

VALL DE BOf 
REDACCIÓ 

Per primera vegada IJ\juntament 
de la Vall de Boí ha engegat un 
procés participatiu, un procés 
d'aprofundiment democràtic que 
ha de servir per decidir de mane
ra directa el destí de 40.000€ del 
pressupost municipal de 2022. 

Per facilitar la participació als 
veïns i veïnes de la vall, a més a 
més de facilitar un enllaç cap a la 
web del procés https:/ /participa. 
ajuntamentvalldeboi.cat/pressu
postos-participatíus, es van col-lo
car bústies a cada nucli, per a què 
tothom qui hi estès interessat po
gués fer la seva proposta. 

FOTO: AJ. Vl\11 de Bol Les propostes es podien dipositar en bústies 

El passat dia 27 d'abril va fina
litzar el termini per presentar pro
jectes, i en total s'han recollit 183 
propostes, el que representa quasi 
un 20% de participació, molt per 
damunt del que sol ser en aquest 
tipus de procés. 

Entre el mes de maig i juny es 
realitzarà la classificació i valida
ció tècnica de les mateixes, en què 
els serveis tècnics de l'ajuntament 
analitzaran totes les propostes i 
descartaran les que no s'ajustin a 

les normes del procés (inviables 
tècnicament i econòmicament, no 
ser de competència municipal .... ). 
Un cop feta la validació tècnica, es 
comunicarà les propostes và lides 
rebudes. 
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CEREAlES Y PIENSOS U lD IIIN'O 'OSIC M mc10 
Trigo nactonal Paml~rable Otsponible Scd lletda 252.00 

~~----------~~~----~~----~~~--~~ 
Trtgo nacional forra¡ero Dtspomble Scrllle1da 248,00 
Trigo 1mportacJón PE 72 forra¡ero UE Dtsponible S/ Tarr/almacén 248,00 
Trigo tmportac1ón PE 72 forra¡ero UE Mayo-¡umo S/ Tarr/almacén 248.00 

Cebada nacional PE 62 Disponible Scd lletda 231.00 
~----------------- -----~~-------------~~ Maíz Nactonal Dtspomble Scd lletda 260,00 
Maíz lmportación Dlspomb_le~ __ S/_T_arr'C"/a_lm_ac_èn~_Z_60_.o_o 

~aenç~ra_no_4_2%_~~~-~~~~~~0~is~po~m~ble~~~S~cd~Tà~rr~eg~a~~43~0,0~0-
Cenleno Disponible S/ Tilft/almacén 209.00 

---::Tr-::-itic--cac--le~~-~~~~~~-------::0:-'isp-on--::-ib-,--le~~---::S/Tarr/almacén 

Harina de soja lmporlaCión 47% Disponible S/Tarr/Barna/almacén 424.00 

Harina de çirasol Integral 28% Disponible Sco Tàrrega 265.00 

Harina de girasol lnteçral28% Disponible S/ Tarr/almacén 
Harina de glrasol Alta proteína 34-36" Disponible S/Tarr/almacén 320.00 
Harina de colza 00 01spomble Sc o Tàrrega 325.00 
Harina de colza 00 lmporlactón Oispomble S/Tarr/almacén 325.00 
Pulpa deremolacha lmporlación Otspomble S/ Tarr/almacén 239.00 
OOG EE.UU. lmporlación Oisponibl_e __ S_:.,/_Ta-'rr/,...alm_a_cé_n ~~-
Guisant es lmportación Disponible S/larr/almacén 295.00 
Grasa animal UE 10·)2% Disponible Scd lleida 1.005.00 
Grasa ammal Nacional 3·5% Disponible Scd Uetda 1.050.00 
Acetle de so¡ a Cru do Disponible S/8arna/extrac. 1.214,00 
fosfato monocalcico Granel Abrtl Scd Lletda 580.00 
fosfato bicalcico Granel Abri l Scd Lletda 500,00 
Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco lleida 245,00 
Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco lleida 215.00 

------::~------~------~~ Salvado de trigo Cuarla/granel Disponible Sco lleida 204.00 
Euro/tone;ada a 30 dias. (P) previo. (T1 tolva. (') contaoo ¡·')pago a 15 dia s. Sc/Scd/Sco: sobre cam1ón /destmo/ ongen 

_ _ _ _ ....:clD::..;_RATADOS 
Granula do Aif alfa la. 17·18% 

Granulado Aif alfa Za. 15-16% 

8alas deshidratadas Extra >18% 

8alas deshidratadas la. 17·18% 

8alas deshidraladas Za 15·16% 

10-12% 

10-12% 

12-14% 

12-14% 

12-14% 

n 
l06.0ú 

189,00 

195.00 

185,DO 

170,00 
Deshidrata dos: precio de venta industria. Curo/Tonelada. En rama precio de compra al productor. :¡¡in porte~. Cotlzaciones 
referidas a pago a 30 dias, en pos~eion rabnca (RJ: reoular•zac•ón 

FRUTA MIN _ _ M~A_K~· 

MELOCOTON 
Amanllo Calibre B 
Sia nco Calibre A 

Pavra Cahbre B :.__ _ _____ _ 
Pavia Cahbre A 

N CTARINA 
Amarilla Calib re A--'-~~~~~~
Bianca Calibre A 

--~~~~~~---

P AGUAYO 
Paraçuayo Calibre A/8 

~ 
Ercohni 50• A.C 
Conference 60• 65 80 

--~~~~~~~~-

Conference 65• 80 95 
81anquilla 58• 35 45 

~A::.:Iejc::an:.::dr:.::in.:..:a 6:.:.5·~~~- 40 ___ 45~-
0evoe 60• 40 45 

M N N 

Gala 70• >70% -'-'co-'-lo_r ~~~~~~

Rojas_T0_·~~~~~-40'--~----'45~-
fuji 70• >TO% color 75 85 
Granny 70• 45 55 
Golden 70• 55 65 
Golden 75• 65 80 

INDUSTRIA 
Pera 
Manzana 

70 
90 

80 
)00 

Melocotó-n a-ma-ri--Ilo-cr-em-.~~~~--

Los precios de industria son euros/lonelada. Preoos 
referidos a primera cal1dad. sin envase. Cotizaciones 

lljadas según el reglamento de mere a do 

~I 
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Tres morts a les carreteres 
de Lleida en els primers 
quatre mesos de l'any 
A Catalunya baixen un 22,9%, però 
augmenten un 40% les de motoristes 
Lleida 
REDACCIÓ 

Un total de tres persones han 
perdut la vida a les carreteres de 
la demarcació de Lleida en els pri
mers quatre mesos de l'any, una 
menys que en el mateix període 
de l'any passat, segons el balanç 
del Servei Català de Trànsit (SCT). 
El mes d'abril va haver-hi una úni
ca víctima mortal a les vies llei
datanes, mentre que per comar
ques, els fatídics accidents han 
tingut lloc a l'Alt Urgell, l'Urgell i 
la Segarra. Respecte als col·lec
tius vulnerables, fins al 30 d'abril 
ha mort un motorista (el 2020 no 
hi va haver cap víctima), segons 
recull el balanç del Servei Català 
de Trànsit. 

Pel que respecta a les carre
teres catalanes, fins al 30 d'abril 
han perdut la vida un total de 27 
persones, un 22,9% menys que 
en el mateix període de l'any 
passat (35). Aquesta xifra està in
fluïda en part per les restriccions 
de mobilitat per frenar la trans
missió del Covid-19, amb confi
naments municipals i comarcals 
que han reduït el grau de mobili
tat. Del total de morts, el40% són 
motoristes (11), hi ha també 4 
vianants, 2 ciclistes i els 10 morts 
restants anaven en turismes, fur
gonetes o camions. Trànsit alerta 
que pràcticament s'ha triplicat el 
nombre de motoristes morts a les 

FOTO: LM. I Camió accidentat a Lladurs (Solsonès) el passat divendres 

carreteres de 1'1 de gener al 30 
d'abril, ja que l'any passat la xifra 
de víctimes va ser de 4. 

A més, en la sinistralitat dels 
motoristes canvia també la ten
dència d'accidents amb la moto 
sola (sortida de via, caiguda o xoc 
amb obstacle): enguany, en 7 dels 
11 accidents mortals el sinistre ha 
estat amb un altre vehicle impli
cat. 

Per aquest motiu, Trànsit de
mana més percepció del risc i 
consciència de la pròpia fragili
tat a aquests col· lectius, així com 

respecte i col·laboració a la resta 
d'usuaris per reduir les víctimes 
a les carreteres. De fet, I'SCT de
tecta una tendència a l'alça dels 
accidents mortals amb més d'un 
vehicle implicat. Fins ara, 22 dels 
27 accidents mortals han oco
rregut amb més d'un vehic le (el 
81%), mentre que l'any passat la 
xifra era del 53%. 

Així, aquest 2021 els accidents 
amb un únic vehicle implicat han 
disminuït un 61,5% mentre que 
els de més d'un vehicle han aug
merttat un 46,7%. 

' . 

Els Bombers fan diversos 
serveis arreu del territori 
ocasionats per les pluges 
Els Bombers de la Generalitat 
van haver de treballar en dife
rents serveis arreu de la demar
cació de Lleida causats per les 
fortes pluges que va haver-hi la 
nit de divendres. La primera ac
tuació va ser a Organyà (Alt Ur
gell) a les 21.15 de la nit. 

A la ciutat de Lleida, van t re
ballar en dos serveis; el primer 
al carrer Ramon Soldevila nú-

Retiren un 
arbre caigut 
a la L-522 a la 
Pobla de Segur 
Una dotació dels Bombers de 
la Generalitat es va desplaçar 
ahir a la Pobla de Segur des
prés de ser alertats que un 
arbre havia caigut al quilòme
tre S de la carretera L-522, al 
terme municipal de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà). Emer
gències va rebre l'avís del suc
cés a les 17.03 hores. 

mero 8, on van haver de retirar 
l'aigua que s'havia acumulat a la 
teulada de l'edifici. L'avís va ser a 
les·00.03 hores. El segons al ca
rrer Sant Antoni (00.33 hores), 
on va caure aigua al sostre d'un 
dels pisos i van haver de desem
bossar el sistema de recollida 
d'aigua. L'ú ltim servei va ser a la 
1.44 de la nit a Sidamon per una 
canonada rebentada. 

Rescaten un gos que 
havia caigut per un 
canal a les Borges 

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir un gos que va 
caure per un canal al municipi de 
les Borges Blanques (Garrigues). 
Emergències va rebre l'avís a les 
15.05 hores de la tarda i fins al 
lloc dels fets es va desplaçar una 
dotació del cos de Bombers, que 
es va encarregar de procedir al 
rescat de l'anima l i de lliurar-lo 
posteriorment als agents de la 
policia local. 

Ajuntament de Castellnou 
de Seana 

EDICTE 
relatiu a raprovació inicial de modificació puntual de Normes 

Subsidiàries de Planejament Municipals 
El Ple de l'Ajuntament de Castellnou de Seana, en sessió de data 30 de 
març de 2021, va acordar el següent: 

"1 r. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament Municipals de Castellnou de Seana per a la concreció de 
la línia d'edificació en la clau C4 del sistema de protecció de sistemas, en 
l'àmbit de la carretera de Bellpuig a Ivars d'Urgell, LV-3344, i l' ajust del 
seu traçat a la realitat. ... 
2n. Obrir un període d'informació pública de la modificació durant un 
termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida, i en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles 
al· legacions. També se'n farà la publicitat per mitjans telemàtics a la seu 
electrònica de l'Ajuntament. 

Així mateix, s'acorda que de manera simultània es doni audiència als 
ajuntaments l'àmbit territo rial dels quals confronti amb el del municipi que 
és objecte de la modificació. 

3r. Sol· licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials. 

4rt. Suspendre pel termini que no pot tenir una durada superior a dos anys, 
l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees en què les noves determinacions suposin modificació del 
règim urbanistic vigent." 

Per aquest motiu, s'inicia un període d'informació pública per un termini 
d'un mes, a partir de la darrera data de publicació del present anunci , per 
tal que es puguin presentar les al· legacions que es considerin adients. 

La documentació completa de l'expedient es pot consultar a la seu 
electrònica de l'Ajuntament i les oficines municipals. 

Contra l'acord de suspensió de llicències, per tractar-se d'un acte 
administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos. 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes. 

Contra la resta d'acords, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs. 

Castellnou de Seana, 6 d'abril de 2021 
L'alcalde, Jordi Llanes Valls 
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"patologies" que "sobresurten": 
han· augmentat els trastorns ali
mentaris i les autolesions i els in
tents de suïcidi. En ambdós casos, 
entren en joc, també, les xarxes 
socials, ja que, "hi ha algunes xar
xes que fomenten aquest tipus de 
conductes" i els adolescents "en
tren fàcilment en aquests àmbits". 
Pel que fa a les conductes alimen
tàries, "amb el confinament s'ha 
vist incrementada la incidència 
gairebé el doble que abans de la 
pandèmia". Un fet que es dona 
més en noies, tot i que també 
afecta els nois. Així, concreta que 
abans, en el cas dels nois "vèiem 
més la vigorèxia però ara també 
veiem casos d'anorèxia". 

No obstant això, el doctor En
rique del Agua afirma que enca
ra no s'ha pogut estudiar si hi ha 
una afectació més greu en algu
nes franges d'edat més que en 
d'altres. Cal tenir en compte que 
des de l'esclat de la pandèmia fins 
ara només ha passat un any i cal
drà esperar més temps per veure 
l' impacte sobre la ciutadania. 

Pel que fa a les visites, Àngel 
Pedra confirma que "hi ha un 20% 
més de demanda" però lamenta 
que "els professionals són els que 
són i a vegades això suposa que 
el règim de visites no sigui el que 
un desitjaria, a vegades s'allarga 

molt". És per això que posa èmfa
si en què "la porta d'entrada prin
cipal és la dels metges de capça
lera, que són qui detecten amb 
un alt percentatge les primeres 
mostres del patiment del paci
ent". Al mateix temps, suggereix 
que "aquí haur~em de replantejar 
com ajudar aquesta primera línia 
de detecció i els professionals de 
la sanitat psiquiàtrica per estar 

No es pot 
determinar 
una relació 

(( e , causa-e1ecte 

més en contacte amb el metge de 
capçalera". 

Davant d'uns signes que mos
tren un possible augment, el 
qüestionament de quin paper 
han d'assumir dels mitjans de 
comunicació és ineludible. Un 
paper que ha canviat, en algun 
aspecte, respecte a les recoma
nacions que hi havia fins ara. Així 
ho explica Rafa Gi mena, president 
del col·legi de periodistes de Llei
da, que exposa que es fan seves 

FOTO: Núria Garcia/ S'han detectat també un augment dels trastorns alimentaris i dels intents d'autolesió 

les recomanacions recollides en el 
decàleg per als i per les professio
nals dels mitjans de comunicació 
per informar sobre els suïcidis del 
Ministeri de Sanitat (recomanaci
ons concretades en el quadre de 

la pàgina anterior). Gimena re
marca, sobretot, el primer punt 
ja que es canvia de no informar 
a informar-ne però amb respon
sabilitat. Els professionals ate
n~n l'afectació que pot suposar la 

pandèmia amb visites a l'hospital 
Santa Maria de Lleida però també 
qui es trobi en una situació de cri
si emocional pot trucar al telèfon 
de l'esperança: el 682 300 003, el 
682 900 500 i el 68110 10 80. 

FIRA PALLARS 
TREMP 

La carn de corder és la protagonista 
~ 

dels Tastets de la Fira de Tremp 
Durant tot el mes de maig, amb 
motiu de la FIRA PALtARS TERRA 
DE CORDER de Tremp, s'impulsen 
tant a Tremp com a la resta de la 
comarca del Pallars Jussà una 
sèrie de promocions per posar en 
valor aquest producte emblema 
de la gastronomia pallaresa: 

• A les carnisseries, les com
pres de més de 20€ en carn de 
corder s'acompanyaran d' 1 but
lleta per participar en el sorteig 

d'un total de 50 lots "Cadena de 
Valors", valorats en SO euros ca
dascun. 

• El consum de plats o tapes 
de corder als bars de Tremp, s'ob
sequiarà amb butlletes per al sor
teig d'un total de 25 lots "Cadena 
de Valors", valorats també en 50 
eu ros. 

• Demanant un menú o plat 
de corder als restaurants partici
pants de la comarca, s'entrarà al 

;; fo IP>ALDAU 
• VIE RA DE CORDIER 

sorteig d'un 1 dels 25 vals de 50€ 
per bescanviar als restaurants del 
Pallars Jussà. 

A més a més, el cap de set
mana dels dies 8 i 9 de maig al 
municipi de Tremp, tothom que 
ho desitgi podrà tastar a un preu 
promociona! (5€) una recepta ex
clusiva, recreada per 7 cuiners de 
Tremp amb l'acompanyament del 
xef i professor Maria no Gonzalvo 
(Lo Paller del Coc, Surp). 

Es tracta de la Cassola de 
corder amb verdures de prima
vera al perfum del Pallars. Una 
vegada feta la reserva online, 
cadascú podrà recollir les seves 
racions al restaurant escollit, en 
horari de migdia. 

Més informació i detalls so
bre aquestes accions a www. 
alteugust. com/firapallarsterra
decorder i www.ajuntamentde
tremp.cat 

[!astets de Fira I 
8 i 9 de maig Tremp 

Cassola amb corder 

DIA S 

• DIA9 
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