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MEDI AMBIENT POLÍTIQUES 

La Generalitat llogarà ramats que pasturin 
en boscos i redueixin el risc d'incendis 
Una mesura fins ara inèdita que preveu aplicar en espais protegits li El Govern espera oferir als ramaders 
un complemen producc o de carn .llei 1 Iins 1 OI nous models de negoci 
R.R./ REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Generalitat llogarà 
ramats perquè pasturin als bos
cos, redueixin la densitat de la 
vegetació i contribueixin així 
.a disminuir el risc d'incendis 
forestals en espais naturals pro
tegits Així ho va anunciar ahir 
la consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà. 

Acwesta mesura, inèdita fins 
ara, es planteja després d'un 
estiu de greu sequera en què 
el foc ha arrasat més de 3.500 
hectàrees a les comarques llei
datanes. Són més de la meitat 
de les 5.953 que han cremat a 
Lleida durant la darrera dècada. 

"Hi haurà pagaments per ser
veis ambientals, un instrument 
innovador que han reclamat 
durant anys el sector primari i 
mediambiental de Catalunya", 
va afirmar Jordà. El departa
ment d'Acció Social finançarà 
aquestes contractacions i confia 
que suposin el primer pas per 
oferir un "nou model de :r;~ego
ci" als ramaders. Espera que es 
converteixin en un complement 
en la producció de carn i llet, i 
fins i tot que permetin la creació 
de ramats dedicats a tasques de 
prevenció d'incendis. Això, al 
seu torn, pot contribuir a fixar 

Imatge d'arxiu de transhumància d'ovelles el mes de juliol passat a Vilaller. 

població en l'àmbit rural, se
gons la conselleria. Al marge 
dels espais protegits, el Govern 
té intenció de prioritzar en un 
primer moment àrees amb alt 
risc d'incendis del prelitoral i 

DADES 

HECTÀREES 

~ s l 'extensió arrasada pel foc 
l'estiu passat, marcat per la greu 
sequera. 

HECTÀREES 

~s la superfície que ha cremat 
a les comarques lleidatanes al 
llarg de l'última dècada. 

L JORNADA SOBRE 'LA NOVA RURALITAT' 

Associacions de dones rurals s'alien 
per impulsar aquest col·lectiu 

La Nova Ruralitat celebrada 
a Poblet. Pimec i Pallars Actiu . 
van organitzar aquesta sessió 
de conferències i debats, que 
es va estrenar l'any passat a 
Tremp. 

Josep Gonzalez, president de 
la Fundació Pimec i de Pallars 
Actiu, va destacar el paper de 
les dones emprenedores en la 
jornada d'enguany, que també 
va abordar qüestions com les 
possibilitats de millorar l'apro

litoral català, malgrat que les 
comarques de Lleida han patit 
el pitjor any de focs de l'última 
dècada. 

Planificació fins al2030 
Aquesta mesura forma part 

d'un pla estratègic per a la ra
maderia extensiva que inclou
rà fins a l'any 2030. Comprèn 
accions com elaborar un cens 
de terres en desús i potenciar 
camps closos per a ramats i pe
tits escorxadors. 

Jordà va destacar la neces
sitat d'aquesta planificació per 
"millorar el sector de la rama
deria extensiva en un moment 
en què travessa profundes difi-

cul tats" i va recalcar la voluntat 
de la Generalitat de Catalunya 
de reconèixer "els notables ser
veis a l'ecosistema i la societat 
que aquest sector presta al 
territori". 

Mentre els experts en gestió 
forestal han reclamat durant 
anys la recuperació de la rama
deria extensiva com a mesura 
per millorar la diversitat dels 
boscos i reduir el risc d'incen
dis, els ramaders denuncien ca
da vegada més traves per man
tenir aquesta activitat. Aques
tes van des de la desaparició 
d'antigues canals i passos per 
als ramats fins a danys ocasio
nats pel llop i l'os. 

Reclamen declarar 
l'emergència 
cinegètica per 
combatre plagues 
• Unió de Pagesos (UP) 
va reclamar ahir a Acció 
Climàtica que declari 
l'emergència cinegètica 
al pla de Lleida davant 
la proliferació de conills, 
senglars i cabirols. Aques
ta mesura, prevista en la 
normativa catalana, fa
cilita les caceres per re
duir la població de fauna 
salvatge allà on ocasiona 
danys a l'agricultura. El 
sindicat agrari va valo
rar que els desperfectes 
que ocasionen els animals 
en cultius des de fa me
sos justifiquen la decla
ració d'emergència. Així 
mateix, va reclamar que 
les societats de caçadors 
tinguin la capacitat de 
traslladar el màxim de 
caçadors voluntaris pos
sible allà on hi hagi danys 
per fauna a cultius. Tam
bé va insistir a reclamar 
solucions urgents mentre 
no s'aprovi la llei de caça 
catalana i va instar a fer 
efectives les inversions 
pactades per fer front als 
danys per conills. Re
presentants d'UP van 
abordar aquestes qües
tions en una reunió amb 
el director dels serveis 
territorials de la conse
lleria a Lleida, Ferran de 
Noguera. 

• Cinc associacions de dones 
rurals s'han aliat per col-labo
rar en la promoció d 'aquest 
col·lectiu. Representants de la 
la Federació d'Associaciorrs de 
Dones Rurals (Fademur), l'As
sociació Professional d'Empre
sàries Ap! Lleida, l'Associació 
d'Empresàries i Emprenedores 
(ADEE), la Xarxa d'Emprene
dores Pallareses i la Comissió 
de Dona i Empresa de Pimec 
van anunciar aquest acord en 
la segona edició de la jornada fitament dels recursos forestals. Representants de les associacions de dones rurals van aco~dar una aliança per col·laborar. 
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RESIDUS 

Multes de 3.000 € 
a Balaguer per 
brossa fora dels 
contenidors 
Arribaran a 30.000 si hi 
ha danys ambientals 

1 BALAGUER I La Paeria de Bala
guer vol acabar amb els abo
caments incontrolats d'es~ 
combraries 1 amb la imatge 
de contenidors desbordats 
als carrers Per a això, pre
veu aprovar avm una nova 
ordenança que regularà els 
residus municipals, comerci
als, industrials i d'obres, que 
contempla multes de fins a 
3.000 euros en cas de faltes 
molt greus o reincidents, i de 
30.000 euros en el cas que 
hi hagi una afectació direc
ta al medi ambient. La no
va normativa preveu també 
la creació d'una deixalleria 
mòbil. Durant l'any 2021la 
Paena va sancionar disset in
fraccions i fins al mes d'octu
bre d'aquest any ja se n'han 
comptabilitzat 44. 

El nou document esta
bleix la possible aplicació de 
la "taxa justa" o pagament 
per generació, que consisteix 
a cobrar menys a qui millor 
recicli i més a qui faci un mal 
reciclatge. 

Firmes per dèmanar 
una residència a la Seu 
I LA SEU I Representants de la 
Plataforma Pro Residència 
per a la Seu van entregar ahir 
3.792 firmes al Parlament per 
demanar aquest equipament 
al secretari general de Drets 
Socials de la Generalitat, 
Oriol Amorós. 

Alcarràs demana retirar 
25 nius de cigonya 
I ALCARRÀS I L'alcalde d'Alcar
ràs, Jordi Janés, es va reunir 
ahir amb el delegat d'Acció 
Climàtica a Lleida, Ferran 
de Noguera, per demanar 
suport tècnic per poder re
tirar 25 nius de cigonyes del 
campanar de l'església. 

Almacelles millora 16 
carrers per 180.000 eu ros 
I ALMACELLES I L'ajuntament 
d'Almacelles ha adjudicat 
obres de repavimentació 
de 16 carrers del municipi a 
una empresa local per més 
de 180.000 euros. 

Millores a la carretera 
del Jussà a la Ribagor~a 
I LLEIDA I La comissió de Terri
tori del Parlament va aprovar 
ahir una proposta del PSC 
amb una esmena d'ERC per 
millorar la via C-1311, que 
enllaça la Ribagorça arago
nesa amb el Jussà. 
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L'aigua és més ba_rata sota gestió 
municipal que amb concessionàries 
Segons un estudi de l'Autoritat Catalana de la Competència I Lleida té el preu 

R.R. 
I LLEIDA I L'aigua de boca és més 
barata sota la gestió directa dels 
ajuntaments. Així es desprèn 
d'un estudi que va fer públic 
ahir l'Autoritat Catalana de la 
Competència, segons el qual 
"els preus del subministrament 
tendeixen a ser més elevats 
quan la gestió és indirecta", és 
a dir, en mans de concessionàri
es. Aquest organisme de la Ge
neralitat afirma que Lleida té el 
preu mitjà de l'aigua més baix 
de Catalunya, amb 0,74 euros 
per metre cúbic, i destaca que 
les comarques lleidatanes són 
les que més apliquen la gestió 
municipal. La xifra en 172 dels 
231 municipis que conformen 
la província. 

u a . 
OSCAR MIRON 

tJnen 

Processos per 
recuperar e1 
servei municipal 
i litigis a Lleida 

L'informe de Competència 
detalla que el preu mitjà de 
l'aigua a Catalunya sota ges
tió directa és d'1,15 euros per 
metre cúbic, davant dels 0,75 
sota gestió directa . En el cas 
de Lleida, la gestió en mans de 
concessionàries suposa un preu 
mitjà de 0,91 euros per metre 
cúbic, més car que els 0,68 sota 
la gestió dels municipis, ja sigui 
a través dels mateixos ajunta
ments o mitjançant empreses 
públiques. 

Torrefarrera va fer obres de gestió de l'aigua al recobrar el servei. 

• Els ajuntaments d'Al
fés, Torrefarrera, Bellpuig 
i Tremp han recuperat en 
els últims anys la gestió 
directa de l'aigua després 
d'expirar els contractes 
de le s concessionàries 
que fins llavors presta
ven aquest servei, mentre 
que altres consistoris han 
consretat passos per fer
ho. Es el cas de municipis 
com Almacelles i Alfar
ràs, mentre que el govern 
de Tàrrega estudia la pos
sibilitat de fer-ho. 

Malgrat aquestes xifres, el 
mateix informe adverteix que 
el servei de proveïment d'ai
gua només s'hauria de prestar 
de manera directa "quan sigui 

ENERGIA LITIGI 

AGRUPAR-SE 

L'informe suggereix crear 
agrupacions de municipis 
per millorar la gestió 
det servei de l'aigua 

l'opció més eficient" i apunta 
que, si bé "pot ser adequada 
en determinats casos", hauria 
d'adoptar-se "només quan es 
pugui acreditar que és millor 
que la gestió indirecta en ter
mes d'eficiència i sostenibilitat", 
ja que aquesta alternativa "no 

Tallen la llum a una veïna 
de la Vall Fosca al rebutjar 
pagar l'IVA dels rebuts 
R.R. 
I LLEIDA I Endesa va tallar ahir la 
llum a una veïna de la Vall Fosca 
a la qual atribueix impagaments 
de rebuts. L'afectada forma part 
del col· lectiu que rebutja pagar 
l'IVA que la companyia inclou 
en les seues factures i fa autoli
quidacions amb la quantitat que 
considera justa. Mentre l'em
presa calcula l'impost basant -se 
en la tarifa regulada, l'ajunta
ment i els veïns defensen que ho 
ha de fer basant-se en la fixada 
per contracte del 1927. És de 
0,0021 euros per kW/h, la qual 
cosa suposa una ínfima part de 
les tarifes actuals. 

La veïna afectada, de Paüls 
de Flamicell i mare d'una nena, 
va explicar que ha patit mitja 
dotzena de talls des del setem
bre, d'entre un i quatre dies cada 

un. Fins ara, va apúntar, havia 
recuperat el subministrament 
pagant el mínim exigit per la 
companyia. Aquesta vegada, 
en canvi, va explicar que li re
clamen liquidar tots els rebuts 
que la companyia considera im
pagats, uns dos mil euros. La 
família no té actualment la con
sideració de vulnera ble, la qual 
cosa hauria impedit tallar-li el 
subministrament. La veïna ja 
s'ha dirigit als serveis socials. 

Aquest tall de llum arriba un 
mes després del que va patir un 
altre veí de la Vall Fosca que 
tenia una sentència favorable. 
sobre l'IVA, dictada pel jutjat de 
Tremp i ja ferma. El consistori li 
va'9ferir un grup electrogen per 
proporcionar-li electricitat, però 
finalment va pagar per recupe
rar el subministrament. 

permet que hi hagi competència 
pel mercat". 

D'altra banda, l'informe 
suggereix que "molts munici
pis podrien agrupar-se per as
solir una eficiència més gran 
en la prestació del servei", en 
especial en àrees poc pobla
des i amb una baixa densitat 
de població. Apunta que això 
facili taria compres conjuntes 
i cooperació entre ens locals. 
Tanmateix, adverteix que no 
s'han de fer servir mecanismes 
de coHaboració com convenis 
per "evitar la normativa de con
tractació pública". 

La municipalització del 
servei de l'aigua ha estat 
en alguns casos objecte 
de conflictes. A Torre
farrera va desencadenar 
una llarga sèrie de litigis 
als tribunals per part de 
concessionàries contra 
l'ajuntament, mentre que 
una sentència del Suprem 
va obligar a reformar l'ens 
supramunicipal que ges
tionava el servei de l'ai
gua a Tremp, Bellpu ig i 
altres municipis de tot 
Catalunya. · 

Ajuntament de la Vila de Seròs 

EDICTE 
Informació pública acord aprovació inicial modificació POUM Seròs en 

matèria d'ajustos normatius i d'ordenació en el sòl no urbà 

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanísti
ca Municipal, juntament amb el Document Ambiental Estratègic Simplificat, de 
conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/201 O de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 
6/2009 de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a 
informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació del 
present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les depen
dències municipals· situades a la plaça Escoles. 1 de Seròs (lleida) perquè es 
formulin les al· legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així 
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament (adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/seros ]. 
Queden suspeses l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les 
noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent, 
sens perjudici del que estableix l'article 102.4 del Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
Les àrees objecte de suspensió de llicències es detallen a la prgposta de modifi
cació puntual adjunta a l'expedient, a la pàgina 6 i al plànoi i.?.Ambit de suspen
sió de llicències. 
La durada de la suspensió serà la prevista a l'article 7 4.1 del decret legislatiu 
1/201 O de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
Simultàniament al tràmit d'exposició pública se sol·licitarà informe als organis
mes afectats a raó de llurs competències sectorials. 
Simultàniament al tràmit d'exposició pública es donarà audiència als 
ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb terme municipal de Seròs. 

l'Alcalde 
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2 ~&fira d.el ~d~n.j~i_ !a Fira d ~Esports de Munta1~1~a 

El Pallars, amb una 
nova dimensió 
Parades, concursos, tallers o màgia omplen la Fira del Codony, 
que comparteix recinte amb la la. 

A. TREMP 

El fruit és protagonista 
d'esmorzars, tallers o 
concursos populars 

Durant el matí, hi haurà 
sortides guiades per tal de 
provar les bikes i e-bikes de 
les marques participants. 

Pel que fa als petits, 
podran gaudir durant tot el 
dia d'un circuit BTT instal·lat 
a la plaça del Mercat. 

OCTUBRE2022 
DISSABTE29 

Posarà la cirereta al cap de 
setmana Cordevi, el festival 
gastronòmic del Pallars. Per 
diumenge proposa una 
activitat familiar als estanys 
de Basturs: Pastor per un Dia, 
amb el ramat de Casa 
Quiquet. Les entrades es 
poden adquirir al web. 

Tremp I 21 a Edició 

J 

ot i que la temperatura ho 
desmenteix, és temps de 
magranes, castanyes ... o 

codony. El fruit de tardor ins
pira des de fa 21 anys una fira 
que convida dissabte a explorar 
el bo i millor de la gastronomia 
i artesania pallaresa. 

Aquest cop, compartirà espai 
amb una nova iniciativa, la Fira 
d'Esports de Muntanya, amb 
exposició de marques especi
alitzades i diverses activitats. 
Conviuran amb les parades de 
productes agroalimentaris de 
proximitat, des d'embotits fins a 
fruita seca, passant per oli d'oli
va, melmelade.s, cerveses, vins 
o productes de pastisseria. Al
guns incorporaran com a ingre
dient estrella el codony, fent pa
lès la versatilitat d'aquest fruit. -

Com de costum, una saboro
sa recepta, l'allioli de codony, 
serà protagonista d'un esmor
zar, taller o el popular concurs 
obert als amants de la cuina. 

Tampoc no fallaran a la se
ua cita les parades d'artesania 
d'arreu de Catalunya, que des
plegaran al passeig del Pare 
Manyanet tota mena d'articles 
de llana, cosmètica natural, ce
ràmica ó orfebreria. Els menuts 
es podran endinsar en l'art del 
teler amb un taller conduït per 
l'antiga fàbrica de mantes de 
Senterada. 

I, posant el contrapunt lúdic, 
no hi mancaran màgia, con
tacontes, una cursa popular, la 
cercavila gegantera, malabars 
o el musical de Tribut al rei 
Lleó. Propostes ben joves com 
el correbars o una festa de DJ 
coronaran l'edició 2022. 

Ajuntament de Tremp 

------ ---- · - - -

DIVENDRES 28 
1 ~ Presentació del llibre 
Rutes de muntanya per a no · 
iniciats. Cims fàcils, de Carles 
Gel. Al Cafè Lambretto, 
rambla Dr. Pearson. 

9 Viniversa Que 
parlin els esquellots, recital 
de poemes. i música de 
muntanya amb Gustavo Duch 
i Alidé Sans. Emmarcat en el 
festival Cordevi. A la rambla 
de Dr. Pearson. 

DISSABTE 29 
O C- .C!' Esmorzar 
popu lar amb allioli de 
codony, llonganissa, pa torrat 
i vi del celler Vila Corona. 
Preu: 5 eu ros. A la plaça de · 
Capdevila. 

on O Cursa popular Antoni 
Camarasa. Preu: 1 2 eu ros. 
Sortida i arribada al pavelló 
del Casal. 

00 Obertura del recinte 
firal 21 a Fira del Codony i 1 a 
Fira d'Esports de Muntanya. A 
la plaça de Capdevila, passeig 
Pare Manyanet i plaça del 
Mercat. 
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a càrrec del professorat de 
l'Escola d'Hoteleria del Pallars. 
A la plaça de Capdevila. 

1"' 00 Contacontes d'arbres 
i taller de bombes de llavors 
amb Sara Sareta. A la plaça de 
Capdevila. 

1"' .00 Taller d'allioli 
de codony a càrrec de 
Jaume Badia. A la plaça de 
Capdevila. 

17.00 Més que màgia 'amb 
Mag Stiman. A la plaça de 
Capdevila. 

18.00 Cercavila dels gegants 
Faciet i Bepeta amb la colla 
de grallers i la colla de diables 
Lo Pe i rot de Tremp. Sortida de 
la plaça de la Creu. 

18.CX.. XXIV Festival de 
Tardor, orgues de Ponent i 
del Pirineu. Concert de David 
Matet a l'orgue i la coral 
Càrmina dirigida per Daniel 
Mestre. Entrada lliure. A la 
Basílica de la Mare de Déu de 
Valldeflors. 

18 30 l.liurament de premis 
del concurs d'allioli. A la plaça 
de Mercat. 

, O Exhibició de malabars 
de la colla de diables Lo 
Pe i rot de Tremp. Vine i fes-
te fotos amb la Crema blat 
i els marrans. A la plaça de 

0.00- 1.30 20è concurs 
d'allioli de codony. Recollida 
dels alliolis participants. A la 
carpa d'informació de la plaça 
de Capdevila. · Capdevila. 

10.00-14.00 Taller amb 
teler per a nens i nenes, amb 
l'antiga fàbrica de mantes 
de Senterada. Gratuït. A 
la parada de la fàbrica de 
mantes. 

lO.OP-13.00 Sa trobada 
d'intercanvi de plaques de 
cava. Davant l'establiment La. 
Bodega Vins i Caves. 

11.00 Inauguració de la 
Fira del Codony. A la plaça de 
Capdevi la. 

1.00-14.00 Ràdio Tremp 
en directe. Especial Fira del 
Codony. Des de la plaça de 
Capdevila. 

11 00 Aprofitament del 
codony, elaborats alimentaris, 

Cat 

19 OÓ Projecció del 
documental Grimpada, 
cic/omuntanyisme al Tuc de 
Maubèrne de David Riba i Edu 
Gasquez. Entrada ll iure. A 
l'Epicentre. 

20.00 Tribut al rei Lleó: de 
Simba a Kiara (musical). Preu: 
12 eu ros anticipada, 1 S eu ros 
a taquilla. A l'espai Cultural 
la Lira. 

20.00 VI correbars 
Endoconya't.lnscripcions 
i I-limitades a Entrapolis. 

oo. 0-06 00 Festa 
Endoconya't. DJ i molt 
més. Tiquets només 
presencialment. Al 
poliesportiu del Casal. 

-ê 'f!RiGENS 
·-·.. -
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