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Almacelles projecta un
nou barri cent per cent
sostenible i respectuós
amb el medi natural
Els nous habitatges.hauran de ser
alimentats amb energia renovable
Almacelles
JORDI PASCUAL
L'Ajuntament d'Aimacelles estudia la creació d'un nou barrí que
tingui en compte els principis
d'eficii!ncia, igualtat i varietat,
que es configuren en el desenvolupament urba més actual.
Un concepte que es construiría
seguint les practiques d'un urbanisme nou i basat en criteris sostenibles, que tindran cura de la
conservació i la integració amb el
medí ambient i deis trets urbanístics característics de la vila d'AImacelles.
FOTO: Aj. Almacenes 1L'area prevista per fer el nou barri sostenible
Tecnics de l'ajuntament i collaboradors han comen~at a treballar en la creació d'un barrí
d'hidrogen). Pel que fa als materitural de 170.000 metres quadrats
d'aquestes característiques, que
als per a la construcció d'aquests
-l'equivalent a 17 hectarees -, que
sigui respectuós amb el medí · es convertira en el gran pulmó
habitatges, aquests hauran de
ambient i la natura, impulsant
verd de la vila, i on es trobarien
seguir tots els criteris de sosteniels valors de l'ecologia i la utilitles basses de laminació i les nobilitat: a'lllament termic, maxima
zació de les energies verdes. Un
ves zones esportives. A més, al
qualitat de l'aire interior, a més
barrí capa~ de fer compatible una
mateix barrí es construiran zones
de l'aprofitament de l'energia sobona qualitat de vida urbana, dislar per a una millor climatització,
verdes, així com un espai perque
minuint el consum de recursos
els vei'ns puguin fer horts urbans.
reduint el consum energetic en,
aproximadament un 70% menys,
En consonancia amb les noi la producció de residus, mitque les construccions convenciojan~ant la participació deis seus
ves directrius de sostenibilitat de
propis ciutadans. Aquest espai
la Unió Europea, la proposta del
nals.
esta situat entre el carrer Binefar,
projecte recull que els nous habiL'alcalde d'Aimacelles, Josep
l'avinguda de Sucs, i el carrer Ventatges hauran de ser alimentats
lbarz, va remarcar "que tots hem
tafarines, una nova zona, molt
al 100% amb energía renovable
de fer el que estigui a la nostra
(plaques fotovoltaiques i piles
propera al futur gran pare de nama per estendre la sostenibilitat".
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Un total de 25 empreses
del Pallars Jussa reben
el certificat 'Biosphere'
Les empreses i equipaments
turístics del Pallars Jussa fan un
pas endavant per treballar cap
a la sostenibilitat, involucrant-se
en el procés per ala certificació
Biosphere Sustainable Lifestyle.
Aquest projecte, impulsat pel
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, ja compta amb
90 empreses i entitats en l'ambit
Pirineus i Terres de Lleida, de les
for~os fets en relació amb els
quals 25 són del Pallars Jussa.
objectius de !'Agenda 2030 de
Nacions unides, per arribar fiAquesta certificació indica
els aven~os en materia de sosnalment a aconseguir el segell
tenibilitat que tan les empreses,
Biosphere que ho acredita.
també involucrant als propis tre- ·
Per fer-ho, mitjan~ant una
balladors i comunicant-ho als
plataforma digital, empreses i
seus clients. Per aconseguir
entitats poden elaborar el seu
Pla de Sostenibilitat personalitaquesta certificació, les empreses han de demostrar els eszat.

Indica els
aven<;:os en
materia de
sostenibilitat

Tarrega aborda la gestió
mediambiental amb la
campanya 'Stop Residus'
La terrassa de la Soll de Tarrega
va acollir la presentació del projede de gestió mediambiental
i del Bioblitz de Llu~a dins de la
campanya Stop Residus Tarrega.
L'acte fou condui't pels naturalistes impulsors del projecte Raül
Jiménez, Bernat Azcona i Joan
Caries Hinojosa. Durant l'explicació es van presentar els objectius de millora de la biodiversitat
de la finca de 12 hectarees gestionada pel Grup d'Ecologia i de
Medí ambient de Tarrega. També es van presentar els primers
resultats del Bioblitz realitzats
els dies 15 i 16 de maig. En el debat sorgit després de la presentació es va exposar com fer possible la millora de la biodiversitat

amb la intensificació de !'agricultura i de la ramaderia. També s'ha dut a terme !'habitual
inspecció fluvial del riu Ondara
que l'entitat GEMA realitza cada
primavera i tardor entre Tarrega
i el Talladell . El resum tecnic de
la inspecció ha donat com el resultat de qualitat ambiental deficient: Aigua transparent amb
pudor de claveguera.' Ph neutre
i nitrats elevats. Trams amb aigua baixa i estancada, poc cabal
i molta vegetació dins la llera.
Flora i faúna invertebrada típica
d'aigües de baix nivell ambiental i amb presencia d'especies
invasores. D'altra banda, aquest
divendres es fara un debaten el
marcat q'aquesta campanya.
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Donacions de
la Diputació
ilaCambraa
les entitats de
Dalmases
El magistrat que investiga
l'atorgament
suposadament irregular de subvencions de la Diputació de Barcelona i el Govern a lgman
i CatMon considera que
Francesc de Dalmases, com
a directiu de les entitats, va
cobrar imports indeguts.
$'investiguen més d'un milió d'euros rebuts entre el
2014 i el 2017. De les institucions que van fer donacions hi ha la Diputació
de Lleida, aleshores amb
Joan Reñé al capdavant, i
la Cambra de Comen;, amb
Joan Simó com a president.

Constitueixen el
Consell Escolar
Municipal de la
capital de la Segarra
El Consell Escolar Municipal
(CEM} de Cervera s'ha constitu"it aquest mes de maig com
a organ consultiu i d'assessorament per als cursos 2021-2022
i 2022-2023, segons el que determina el seu Reglament. És
l'organisme de consulta i de
participació deis sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins
l'ambit del municipi de Cervera.
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L'IRTA identifica 13 noves

varietats locals d'olivera a
la comarca del Pallars Jussa
Aquestes s'afegeixen a les 15 ja identificades en
la prospecció que es va fer els anys 2015 i 2016
Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
lnvestigadors de l'lnstitut de recerca i Tecnología Agroalimentaries (IRTA) han identificat tretze
noves varietats locals d'olivera al
Pallars Jussa . en una prospecciq
duta a terme durant la campanya
de producció de l'oli 2020-2021.
Les noves varietats s'incorporaran al Banc de germoplasma
de varietats catalanes d'olivera,
un reservori del material genetic
deis olivars catalans gestionats
per I'IRTA des del1987. Aquestes
tretze varietats s'afegeixen a les
quinze que van identificar-se en
la primera prospecció que va terse en la campanya 2015- 2016,
de les quals onze no havien estat identificades fins llavors. Des
del punt de vista qualitatiu, de la
primera prospecció en destaca la
varietat batejada amb el nom de
Cua de cirera.
Arran de la primera prospecció
es va crear una plantació experimental amb les varietats identificades a Salas de Tremp (Pallars

FOTO: ACN/ Una tecnica de I'IRTA recollint olives d'una varietat local
Jussa).
El material genetic de les noves
varietats. identificades s'incorporara en forma de clons al Banc de
germoplasma de varietats catalanes d'olivera, ubicat al centre de
I'IRTA a Mas Bové (Constantí, Tarragona}. Creat el1987, fa la tasca
de protecció i conservació de la
diversitat genetica de l'oliverar catala. Ac~ua lment, hi ha el material
genetic de 65 varietats autocto- -

nes catalanes.
Oriol Sulla, president de I'Associació de Product6rs d'oli del
Pallars Jussa, va dir que t enir varietats aut octones els permetra
treure al mercat olis diferents i
que puguin arribar a ser un producte exclusiu.
Sulla va explicar que aquestestudi de varietats de I' IRTA ha aj udat als productors a posar nom
a les varietats que ja conreaven

i coneixer les propietats de cada
olí.
Collada, Aspa radell, Bagí de
ra'im, Massanell, Perdiuenca,
M ur, Graus o Roialeta són alguns
deis noms de les tretze varietats
identificades, practicament tot es
al municipi de Gavet de la Conca.
La varietat Primerenca de Sant
Martí s'ha localitzat al municipi
de Gavet de la Conca.
El cultiu de !'olivera al Pallars
Jussa té una llarga tradició, i s'hi
conreen extensament varietats
autoctones i al-loctones. Compta amb 733 hectarees de conreu
d'olivera i 652 t ones d'oliva, segons les darreres dades oficials
(2018): Es tracta d'un sector relativament petit on la majoria de
productors són pagesos amb elaboració artesanal i venda directa
i l'activitat no és la principal. Un
estudi sobre el sector de l'oli al
Pallars Jussa elaborat per I' IRTA el
2016 va detectar com a punt fort
el creixent interes per les noves
plantacions i l'estudi de les varietats.

La pedregada fa malbé
cultius d' ordi, vinya i olivera
al ter me d 'Artesa de Segre
Baldomar i Colldelrat só n els pob les on la
tempesta de di umenge ha provocat da nys
FOTO: Aj.VIelha/ Esta construida amb elements del ne~classic trances

Declaren Bé Cultural d'Interes
Local la Casa deth Senhor d~rros
La Casa deth Senhor d'Arros,
seu de I'Archiu Generau d'Aran i
deis plens del Conselh Generau
d'Aran ha estat declarada Bé Cultural d'lnteres Local per !'Ajunta-

ment de Vielha e Mijaran. És un
edifici amb un gran valor arquitectonic perque esta constru'ida
amb elements típics del neoclassic trances.

Les fortes tempestes que van tenlr lloc dlumenge a la tarda
van delxar pedra en al¡unes localltats de la Plana de Llelda
com Artesa de Segre, on hl ha hagut danys en pobles com
Baldomar o Colldelrat.
Lleida
REDACCIÓ
Artesa de Segre és l'única zona
de la Plana de Ll eida que ha patit danys per la pedregada que
va caure diumenge a la tarda. En

aquest sentit, els danys es concentren sobretot en pobles com
Baldomar o Colld~l rat. La pedra
ha fet malbé cu ltius d'ordi, vinya,
olivera i horts. Així mateix, segons
els sindicats agraris no hi va haver

més afectació que la produ'ida en
les collites d'aquests pobles de la
Noguera.
Cal recordar que la pedra es
va deixar ve ure a la Noguera pero
també a la comarca del Pallars SoQira, especialment a Sort, on van
ca ure més de trenta litres per metre quadrat en només mitja hora
i en total més de SO litres per metre quadrat.
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Alerten d'un nou atae d' os a un
oví a la Val d'Aran i amb aquest ja
s'han prodult 9 aquesta primavera
Hauria tingut lloc la nit de divendres a dissabte a Beret
la Val d'Aran ha patit un

nou atac d'un os a un oví
que es va produir a les
viseres de la carretera de
Beret la nit de divendres a
dissabte. Amb aquest ja són
9 els atacs d'os confirmats
aquesta primavera.
Vielha e Mijaran
REDACCIÓ
Els agents de Med1 Ambient del
Conselh Generau d'Aran van confirmar ahir a través d'un comunicat un nou atac d'os, en aquest
cas a un oví, a les viseres de la carretera de Beret. En aquest sentit, segons van indicar, estimen
que l'atac s'hauria prodüit la nit
del d1vendres dia 28 de maig a
dissabte dia 29.
Així mateix, els agents també
van puntualitzar que en aquests
moments busquen un carner i un
xai del mateix propietari, el qual

Es busquen
un carner 1 un
xai del mateix
propietari

•

Confirmen un
atac apícola
del plantígrad
a Pont d'Arros

•

va denunciar la desaparició deis
dos animals. A més, també s'ha
confirmat un nou atac apícola a la

zona de Pont d'Arros, que s'hauria dut a terme divendres passat.
D'altra banda, fonts deis
agents de Medí Ambient del Conselh Generau d'Aran van desestimar que el vedell trobat a la Ribera de Bagergue hagi mort per
l'atac d'un plantígrad.
Cal destacar que amb aquest
ja són nou els atacs d'os confirmats a la Val d'Aran durant aquesta primavera. A més, els agents
també van comentar que el Conselh ~enerau d'Aran ha iniciat els
agrupaments de ramats vigilats
amb pastor en algunes zones del
territori, als quals tots els ramaders del territori poden afegir els
seus caps de bestiar. Alhora, van
recordar que fa dos anys es va
habilitar també una línia d'ajudes perque els ramaders puguin
cobrar parcialment el bestiar no
retornat de les pastures d'estiu a
la Vall d'Aran.

Enxampat a 196 km/h a l'N- 260
Els Mossos han denunciat penalment un conductor andorra com
a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viaria. Anava a
196 km/h per I'N·260, a Montferrer 1castellbb. /FOTO: Mossos

Practiques amb vehicles cremats
Els Bombers de la Seu d'Urgell van dur a terme ahir al matí
practiques d'extinció d'incendi en un vehide. A més, aquestes es
van realitzar a la l'aire lliure./FOTO: Bombers

Compromís X La Seu denuncia quatre
ocupacions en un altre edifici d'habitatges
El grup municipal de Compromís
X La Seu, a l'oposició, va denunciar ahir que en els darrers dies
s' han detectat quatre ocupacions en un edifici d'habitatges· situat al carrer Sant Joan Baptista
de la Salle, al centre de la capital
alturgellenca. En aquest sentit,
van assegurar que "aquest fet esta generant por i un gran neguit",
tant als ve'ins com als comer~os
de l'entorn. Des de la forma ció temen que hi hagi un "efecte crida"

FOTO: c. x. s. 1lmatge de l'edifici
on s'han detectat ocupacions

Quatre ferits lleus en un accident entre
dos turismes a la C-14, a Coll de Nargó
Un total de quatre persones van resultar diumenge a la nit ferides de
caracter lleu en un accident entre dos cotxes que es van registrar a la
C-14, al seu pas per Coll de Nargó. En aquest sentit, els serveis d'emergencies van ser alertats del sinistre a les 20.04 hores i fins allloc es van
despla~ar efectius deis Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Sanejament de fa~ana en un edifici de
Balaguer en caure una cornisa al carrer
Els Bombers de la Generalitat van realitzar ahir un sanejament de fa~ana en un edifici situat entre el carrer Urgell i el passeig de I'Estació
de Balaguer. Els efectius del cos van ser alertats a les 11.02 hores que
havia caigut a la vi a pública una cornisa d'entre el primer i el segon·pis,
i fins allloc a més deis Bombers també es va personar la Policia Local.

que faci ocupar altres pisos buits
d'aquest mateix bloc. Per tot plegat, exigeixen "accions contundents" a l'equip de govern, format per Junts X la Seu i ERC. Per
Compromís "aquestes situacions
d'ocupació il·legal i generalitzada
d'habitatges generen problemes
ve'inals i degraden la imatge" de
la ciutat. A més, van afirmar que
en el cas del bloc ocupat a la pla~a Europa s'han produ'it diversos
problemes de convivencia.

Un cotxe queda
desfrenat a la
localitat de Tremp,
pero no causa ferits
Un turisme va quedar-se ahir
desfrenat i va circular uns metres sense cap persona a !'interior quan en trobava parat al
carrer Costa Ampla de Tremp.
Pel que fa als fets, els serveis
d'emergencies van ser alertats
de la situació a les 15.49 hores
i fins al lloc es van despla~ar
efectius deis Bombers i la Policía Local. Cal destacar que no
va haver-hi ferits.

Crema el remole d'un camió
El remole d'un camió que transportava detergent va cremar-se
ahir parcialment a l~-2, a Torres de Segre. La tractora no estava
afectada. A lvars d'Urgell va cremar un cotxe. /FOTO: Bombers

Més de 300.000 euros decomissats en
1' operació antidroga a Lleida i Balaguer
Els Mossos i la Guardia Civil van trobar més de 300.000 euros en
efectius i grans quantitats de coca'ina, hero'ina i marihuana en els
registres fets la setmana passada a Lleida i Balaguer en el marc de
l'operació contra el trafic de drogues. Es va detenir 16 persones i hi
havia amb nacionalitat espanyola i estrangers.

Apaguen incendis de vegetació a la Pobla de
Cérvoles, Fondarella, Seros, Borges i Verdú
Un incendi va cremar diumenge a la nit 5.000 metres quadrats de
mato lis a la zona de les Vinyes deis Artistes de la Pobla de Cérvoles. A
més, els Bombers de la Generalitat també van apagar un altre foc de
canyes a I'N-11, al seu pas per Fondarella, mentre que ahirvan extingir
un incendi a la C-45, a Seros, un altre a les Borges i l'últim a Verdú.

