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Queixes per batudes de caça a 
la Val d'Aran en senders turístics 

La Pobla de 
Segur acollirà un 
seminari sobre 
cuina i talent 

Aquest dijous arrenca la sego
na edició del cicle de semina
ris de cuina per a professiona ls 
"Cuinem Talent", que organit
zen els ajuntaments de Tremp 
i de Sort en el mate del progra
ma Treball a les Comarques i 
que es farà a la Pobla de Segur. 
La bona acollida que va tenir la 
primera convocatòria del cicle 
ha portat a organitzar aquest 
nou programa. 

La Fundació Franz Weber considera indignants 
aquestes pràctiques i recorda la mort a Canejan 
Vielha 
REDACCIÓ 

La Fundació Franz Weber va aler
tar ahir dimarts sobre el perill 
que, segons consideren, suposen 
les batudes de caça a la Val d'Aran, 
després que diverses persones es 
posessin en contacte amb l'enti
tat per a denunciar que han sen
tit trets i han vist rastres de sang 
a camins de Bausen i És Bordès. 
Les queixes es produeixen poc 
després de la mort d'un home 
pel tret, suposadament acciden
tal, d'un caçador, al terme muni
cipal de Canejan. Així, les perso
nes que transitaven aquest cap 
de setmana per les muntanyes 
de la zona van poder sentir trets 
reiterats i fins i tot gravar els ras
tres de sang d'animals abatuts en 
les senderes, el mateix espai que 
trepitjaven famílies amb nens 

• 

• 

fOTO: ACN / Imatge d'un sender d'alta muntanya 

poc després i on havien de veure 
aquestes escenes al mig del camí. 

Des de la Fundació també van 
sortir al pas de les recents peti-

cions de grups pro-caça on es re
clama al conjunt de la ciutadania 
que portin "roba que cridi l'aten
ció" i facin soroll si passegen pel 

La ·Generalitat crea un grup de 
treball per proposar mesures de 
millora de refugis de muntanya 
Les conclusions estaran en un màxim de tres anys 

Lleida 
ACN 

El Govern ha creat un grup de tre
ball específic per proposar mesu
res de millora i d'ordenació dels 
refugis de muntanya. L'objectiu 
és que els integrants d'aquest 
equip presentin les seves con
clusions en un termini màxim de 
tres anys. Concretament, aquest 
identificarà els refugis que actual
ment hi ha a Catalunya; descriurà 
les instal-lacions amb què esti
guin dotats, proposarà a l'execu
tiu accions per fomentar l'interès 
públic i impulsarà la col-laboració 
institucional entre la Generalitat, 
les altres administracions i els or
ganismes públics i privats. 

El Grup de Treball de Refugis 
de Muntanya de Catalunya, que 
es reunirà com a mínim cada sis 
mesos, estarà adscrit a Presidèn
cia i comptarà amb el suport del 
Consell Català de l'Esport. 

FOTO: ACN I Un dels refugis ubicats a la serralada pirinenca 

El grup estarà presidit per la 
secretària general de l'Esport i de 
l'Activitat Física i n'ostentaran les 
vicepresidències les persones ti
tulars de les secretaries sectorials 
competents en matèria de plani-

ficació territorial, turisme, acció 
climàtica i salvaments. Les voca
lies estaran exercides per la direc
ció del Consell Català de l'Esport 
i de representants de les direc
cions generals competents. 

medi natural.- L'ONG naturalista 
ha sol·licitat a la Generalitat infor
mació sobre les persones lesiona
des o abatudes per caçadors en el 
període 2007-2022, així com els 
controls d'alcoholèmia duts a ter
me pel cos de Mossos d'Esquadra 
en els últims tres anys . 

En el catàleg de propostes, els 
naturalistes insisteixen en allun
yar a qualsevol menor d'edat de 
les caceres, on, segons indiquen 
en un comunicat, s'exposen a 
idèntics perills que qualsevol per
sona adulta. 

També demanen que la nor
mativa catalana i aranesa assu
meixi la prohibició del consum 
d'alcohol en el marc d'aquesta 
activitat. 

Així, proposen dotar d'alco
holímetres i test de drogues als 
agents rurals. 

!?Arxiu Comarcal 
de la Noguera 
celebra enguany 
els seus 40 anys 

Aquest 2023 l'Arxiu Comarcal 
de la Noguera commemora els 
40 anys des que es va inaugurar 
l'any 1983. Un període al llarg 
del qual aquest organisme s'ha 
encarregat de preservar i de fer 
accessible una part important 
del patrimoni històric de la No
guera. Per a celebrar-ho, l'Arxiu 
presenta un nou personatge 
que porta el nom d'Aurem. 

FOTO: L.M I Simulació de com serà el futur heliport nacional 

El Govern d'Andorra 
adjudica la concessió del 
futur Heliport Nacional 
El Govern d~ndorra ha informa 
t aquesta setmana de l'adjudica
ció de la concessió de l'Heliport 
Nacional d'Andorra a I'UTE for
mada per Heliand SAU i Helicòp
ters del Nord SL. L'adjudicació, 
per a un termini de 30 anys, des 
de la signatura del contracte, 
preveu un màxim de 7.627.034 
euros per compensar els resul
tats operacionals negatius. En 
cas de resultats positius, l'em-

presa abonarà un cànon d'entre 
el 10 i el lS%. Així, tal i com pre
veu plec de bases, en una prime
ra fase el Consell de Ministres va 
aprovar-ne l'adjudicació. Poste
riorment el Govern i l'empresa 
han tancat el contracte i el Con
sell de Ministres ha autoritzat la 
signatura d'aquest. La signatura, 
per part del ministre de Presi
dència, tindrà lloc durant els 
propers dies. 

cfarre
Resaltado
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Els canvis interns en l'arxidiòcesi 
de Tarragona afectaran els 
temples de l'Urgell i les Garrigues 

Junts reclama 
implantar 
els estudis 
d'infermeria 
al Pirineu 
El grup parlamentari de Junts 
per Catalunya ha registrat una 
proposta de resolució on insta 
el Govern a reprendre els tre
balls previs per posar en fun
cionament la Unitat Docent Pi
rineu, amb els estudis del grau 
d'infermeria, a la vegueria de 

Ha decidit reduir a la meitat els seus arxiprestats 
l'arxidiòcesi de Tarragona 
ha decidit reorganitzar la 
seva estructura interna 
reduint a la meitat, de 
deu a cinc, el nombre 
d'arxiprestats, una mesura 
que afectarà les esglésies de 
les Garrigues i l'Urgell que 
passaran a configurar un sol 
arxiprestat. 

lleida 
ACN 

~arquebisbe de Tarragona, Joan 
Planellas, va explicar ahir als mi
tjans de comunicació que el canvi 
els permetrà ser "més eficients" i 
treballar "en conjunt". Les parrò
quies, va precisar Planellas, ja fa 
dos anys que treballen de facto 
sota aquesta nova organització. 
L'arquebisbe de Tarragona va de-

FOTO: ACN I L'Arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, ahir 

tensar que aquesta reorganitza
ció no afectarà l'economia de les 
parròquies i que aquestes con-

FOTO: C.C.P f Façana del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

El Pallars Jussà es dota 
d'una nova oficina per a 
promoure les renovables 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà compta amb una de les 
Oficines Comarcals de Transició 
Energètica impulsades per la 
Generalitat i que té com a fina
litat col· laborar en la planificació 
i disseny comarcal de la implan
tació de les energies renovables 
a Catalunya. 

La creació d'aquesta oficina 
permet reforçar el servei amb la 
dotació d'un tècnic ambiental. 
Actualment el consell està tre-

ballant en l'àmbit de l'estratègia 
SOLARCAT que busca prioritzar 
el model de generació renovable 
distribuïda i participativa i s'ofe
riran serveis d'assessorament i 
suport tècnic en matèria d'ener
gia als ajuntaments i ciutadaans, 
així com assistència en la trami
tació de subvencions destinades 
a tasques com la rehabilitació 
energètica d'edificis, la mobilitat 
elèctrica o la implantació de sis
temes tèrmics renovables. 

servaran els seus comptes, però 
sí que afectarà en la gestió d'algu
nes activitats com són la cateque-

Cervera difon la 
festa de ll\quelarre 

_ avui a l'Espluga 
de Francolí 

La 457a Fira de Sant Vicenç de 
l'Espluga de Francolí ha convi
dat la festa de l'Aquelarre, que 
oferirà una mostra de foc, amb 
dels Diables de Cervera Ca
rranquers; una conferència, a 
càrrec de la regidora de Festes 
i Aquelarre, Mireia Brandon, i 
promocionarà la festa i l'ofer
ta turística del municipi en un 
estand. La fira se celebra des 
d'avui i fins al 29 de gener. 

El Baix Cinca dona 
llum verda al Pla 
de Sostenibilitat 
Turística pel 2023 

El Pla de Sostenibilitat 
Turística de la Comarca del 
Baix Cinca va celebrar en el 
marc de la fira Fitur la comis
sió de seguiment, on es va 
aprovar la programació de 
cara a aquest 2023. Durant 
el transcurs de l'any, s'espe
ra que es publiquin totes les 
licitacions que permetran exe
cutar posteriorment les obres. 

si, les celebracions o els serveis 
de Càritas, entre altres. 

D'altra banda, Planellas va ne
gar que el canvi de remodelació 
s'hagi produït a conseqüència de 
la suposada manca de mossens 
que hi ha al territori. En aquest 
sentit, va assegurar que els prop 
de 130 capellans que hi ha actual
ment "poden portar bé la realitat 
de la diòcesi", però va afirmar 
que "es pot portar millor amb la 
col-laboració activa", fent aJ.Iusió 
al treball conjunt de les noves 
24 unitats pastorals. Planellas va 
parlar sobre l'estat d'algunes pa
rròquies i va destacar el"proble
ma gravíssim" que té l'església 
de Santa Maria de Barberà de la 
Conca, on s'ha d'enderrocar la ca
pella de la Mare de Déu del Roser 
arran d'una esquerda. 

· l'Alt Pirineu i Aran. L'objectiu 
és que aquests estudis es pu
guin iniciar en el curs acadèmic 
2023-24 o, en el seu defecte i 
com a màxim, en el curs aca
dèmic 2024-25. El grup parla
mentari considera que el canvi 
de responsàbles a Salut, Recer
ca i Universitats, i a la Delegació 
del Govern, ha aturat "un pro
cés clau" per garantir la cober
tura de professionals d'aquest 
sector al territori pirinenc. 
Junts els considera "imprescin
dibles" per garantir la cobertu
ra de professionals d'inferme
ria als dispositius assistencials 
del Pirineu i "fonamentals" per 
a la revitalització econòmica. 

FOTO: Acatcor I La junta directiva d'Acatcor durant una reunió 

Les comunitats de regants 
participaran en una jornada 
sobre estalvi en electricitat 
L'Associació Catalana de Comuni
tats de Regants (Acatcor) i l'em
presa Linkener Renovables han 
organitzat una jornada tècnica el 
pròxim divendres, 3 de febrer, a 
les 10.30 hores a l'Escola Agrària 
de Tàrrega per donar a conèixer 
a les comunitats de regants com 
poden estalviar en la seva factura 
elèctrica, arran dels canvis nor
matius de la nova Política Agrària 
Comuna (PAC), que els permet 

accedir a dues tarifes de potència 
elèctrica a l'any. L'acte constarà 
d'una part d'exposició teòrica i, 
a continuació, responsables de 
l'empresa Linkener Renovables 
duran a terme diferents estudis 
de l'estalvi a les comunitats que 
ho sol·licitin i facilitin les seves 
factures, per determinar si és 
convenient que facin el canvi de 
potència o que redueixin la que 
tenen contractada. 

cfarre
Resaltado
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Quatre gossos ataquen 
una veïna d'uns 60 
anys d' Arrós de Cardós 
Els fets van tenir lloc en un camí i va 
necessitar fins a 15 punts de sutura 
Quatre gossos deslligats 
van ferir el17 de gener una 
veïna d'Arrós de Cardós en 
atacar-la en un camí de la 
localitat del Pallars Sobirà. 

lleida 
REDACCIÓ 

Una veïna d'Arrós de Cardós, al 
Pallars Sobirà, va ser atacada per 
un grup de quatre gossos el pas
sat 17 gener mentre caminava 
per un camí proper a la localitat i 
que és molt transitats per sende
ristes i excursionistes, segons va 
explicar ahir el diari Pallars Digi
tal- Nació Digital. D'altra banda, 
fonts dels Mossos van explicar a 
LA MAÑANA que encara no s'ha
via presentat cap denúncia. 

Segons indicava el diari digi
tal, tot apunta que els animals 
es van escapar d'una granja pro
pera. Posteriorment, va acorra
lar la dona d'uns 60 anys i la van 
mossegar en diferents parts del 
cos. L'atac va durar uns 10 minuts 
i li van provocar ferides que van 
requerir fins a 15 punts de sutu
ra a les cuixes. A més, arran del 

La Unió Europea 
declara CatéÜunya 
com a zona lliure 
de tuberculosis 
bo vi 
La Unió Europea ha declarat Ca
talunya com a zona oficialment 
lliure de tuberculosis bovina, la 
qual també afecta altres animals 
domèstics i salvatges. Aquest re
coneixement és el fruit de l'es
forç conjunt del sector, des de 
ramaders fins a l'administració, 
empreses, laboratoris, principal
ment I'IRTA-CReSA i, molt parti
cularment, del personal veterina
ri habilitat de les Agrupacions de 
Defensa Sanitària i els Serveis Ve
terinaris Oficials. Tots plegats han 
treballat durant més de 30 anys 
als programes d'erradicació de 
la malaltia. L'assoliment d'aquest 
nou estatus sanitari entra en vi-

':U.~.-·_,._J. t 

FOTO: V. P. f Imatge de la localitat d'Arrós de Cardós, al Pallars Sobirà 

citat episodi també pateix estrès 
postraumàtic. Cal indicar que la 
víctima de l'atac va poder trucar 
al seu home perquè l'ajudés a 
desfer-se dels quatre gossos, que 
van acabar escapant. 

D'altra banda, el Pallars Digi
tal - Nació Digital assegurava que 
segons els testimonis presents, 
els gossos sovint van deslligats 

pel poble, raó per la qual també 
van demanar .precaució per tal 
que no es torni a repetir. A més, 
la víctima es plantejava empren
dre accions legals, tot i que al tan
cament d'aquesta edició encara 
no havia presentat cap denuncia. 
Finalment, els fets es van posar 
en coneixement de l'Ajuntament 
d'Esterri de Cardós. 

FOTO: Marta Lluvlch (ACN) I Vaques caminant per un corriol de Llessui 

gor demà i permet iniciar una no
va fase de vigilància, on caldrà de
mostrar que el99,8% de granges i 
el99,9% dels bovins es mantenen 
lliures de malaltia. 

El Departament d'Acció Cli
màtica, Alimentació i Agenda 
és el responsable de l'execució 
dels programes sanitaris de les 

malalties dels animals, d'entre 
els quals s'inclou el de vigilància, 
lluita, control i erradicació de la 
tuberculosi bovina, coordinat pel 
Servei de Prevenció en Salut Ani 
mal. Aquest nou repte assolit se 
suma al ja aconseguit l'any 2017, 
quan Catalunya va ser declarada 
indemne de brucel·losi bovina. 

El detingut per apunyalar 
un jove a Tàrrega passa 
avui a disposició judicial 
L'home de 33 anys i veí de Cer
vera detingut diumenge com a 
presumpte autor d'un apunyala
ment a un jove de 24 anys a la zo
na d'oci de Tàrrega passarà avui 
a disposició judicial, segons van 
informar fonts properes al cas. 
Així mateix, també van indicar 
que els investigadors dels Mos
sos d'Esquadra es van personar 
ahir a l'Hospital Arnau de Vila
nova per entrevistar la víctima. 

Cal recordar que el noi, de na
cionalitat romanesa, presentava 
una ferida molt greu a la panxa i 
va haver de ser operat d'urgèn
cies. S'ha de dir que continua a 
I'UCI del centre hospitalari llei
datà, però es troba fora de pe
rill . Els agents dels Mossos van 
ser alertats dels fets a les 5.45 
hores i el presumpte autor, un 
home dominicà, es va presentar 
a la comissaria de Cervera. 

Revisió de les bigues del pis de Balaguer 
on dilluns es va originar un incendi 
Els Bombers de la Generalitat es van personar ahir al carrer Botera 
de Balaguer per fer una revisió de les bigues del pis on dilluns es va 
originar un incendi que va obligar a evacuar sis persones. Cal recor
dar que el foc es trobava confinat en una habitació i les flames no van 
causar d'anys estructurals. Tampoc va haver-hi ferits. 

Crema un 
contenidor del 
carrer Lleida 
de Tremp 
Un contenidor situat al carrer 
Lleida de Tremp va quedar ahir 
calcinat per un incendi que es 
va originar en el seu interior. 
Pel que fa als fets, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 11.26 hores i es va 
activar el corresponent proto
col, desplaçant-se una dotació 
del cos encarregada d'apagar 
les flames. 

Recerca activa d,un 
home de 71 anys a · 
Isona i Conca Dellà 

Un total d'onze dotacions dels 
Bombers van participar ahir en 
la recerca c('un home de 71 anys 
desaparegut a Isona i Conca De
llà. Emergències va ser alertada 
a les 20.34 hores que feia dues 
hores que la citada persona no 
es trobava localitzable. Així, 
es va activar el protocol, cen
trant-se en el camí de Capellans 
i en el camí de l'Escorxador. Al 
tancament d'aquesta edició no 
havia estat trobat. 

FOTO: Aj. Sant Ramon I Un dels camins que ha estat arreglat 

L'Ajuntament de Sant Ramon 
repara els camins de Gospí 
L'Ajuntament de Sant Ramon 
ha intervingut sobre els camins 
municipals que es consideren 
principals i els que estaven en 
un pitjor estat de conservació 

del terme de Gospí. També s'ha 
arranjat algun camí del terme 
de Sant Ramon que servia com 
a comunicació amb Gospí. S' ha 
treballat en uns 10 quilòmetres. 
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