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AIGUA ESCASSETAT 

Autoritzen a donar al bestiar ecològic 
aliment que no ho és per la sequera 
Mesura excepcional de la Generalitat pel declivi de pastures i farratge ecològic li 
Els ra rs hauran 'a\.. e t o ubr Inist ame bn I 

R.R./E.F. 
I llEIDA I La Generalitat permetrà 
als ramaders ecològics donar 
als animals aliments que no ho 
són, una cosa que fins ara estava 
prohibida. Es tracta d'una me
sura excepcional que s'aplicarà 
de forma temporal des d'avui i 
fins al30 d'abril del2023 com a 
conseqüència de la sequera. El 
departament d'Acció Climàtica 
l'ha adoptat al constatar que la 
falta de pluges i la calor intensa 
"han provocat una pèrdua sig
mficativa de les pastures i de 
Ja producció de cultius herba
cis extensius" dels quals depèn 
la ramaderia ecològica. Lleida 
acull468 explotacions d'aquest 
tipus, que donen ocupació a 
prop d'un miler de persones. 

Fins ara, el bestiar ecològic 
només podia alimentar-se de 
pastures i cultius també ecolò
gics o bé en transició a aquest 
model de producció. L'excepció 
temporal que planteja ara la Ge
neralitat a tot Catalunya davant 
d'una sequera que qualifica de 
"catastròfica" està condiciona
da a alguns requisits. Segons la 
resolució del Govern, podran 
acollir-se a aquesta mesura els 
ramaders que no trobin aliment 
ecològic, per la pèrdua de la se
ua pròpia producció de pastures 
o cultius, o bé al no disposar 
del que compren habitualment 
a tercers. El que utilitzin com 
a substitut no podrà contenir 
"organismes genèticament mo
dificats o productes derivats 
d'aquests" i hauran de notifi
car-ne l'ús a la conselleria abans 
d'adquirir-lo. 

Al marge de la producció eco
lògica, la sequera ha perjudi
cat el conjunt de l'agricultura 
i la ramaderia a les comarques 
de Lleida, amb la qual cosa ha 
minvat produccions i ocasionant 
sobrecostos als productors. 

Vista d'arxiu d'una explotació de porcs ecològics a les Garrigue~. 

Nou dipòsit~ Les -
per garantir 
l'aigua potable 

OBRES MUNICIPALS 

• L'ajuntament de Les porta 
a terme les obres d'una nova 
bassa d'emmagatzemament 
d'aigua de 800.000 litres a 
la zona de la Caubera per ga
rantir el proveïment de bo
ca durant tot l'any. L'alcalde 
d'aquesta localitat de 966 
habitants, Andreu Cortés, 
va explicar que encara que 
aquest any de sequera "l'ai
gua no ens ha faltat, tampoc 
ha sobrat i aquesta nova in
fraestructura ens permetrà 
tenir més capacitat d'emma
gatzematge". El nou vas su-

Les obres del nou vas a la zona de la Caubera de Les. 

posa una inversió de 140.000 
euros, dels quals 80.000 són 
finançats per la Diputació i 
la resta, amb fons propis del 
consistori aranès. Aquest 

dipòsit complementarà els 
altres tres vasos dels quals 
disposa el poble. Està previst 
que les obres finalitzin aquest 
mateix mes. 

MEDI AMBIENT FAUNA 
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POLÍTICA 

ERC reclama 
usar els pisos de 
la Sareb com a 

, habitatge social 
I LLEIDA I ERC va reclamar 
ahir al Senat que els pisos 
en mans de la Sareb s'utilit
zin com a habitatge social. 
La senadora republicana per 
Lleida Sara Bailac va afirmar 
que "és qüestió de voluntat 
política que demà puguin ser 
habitatge públic". Bailac va 
fer aquestes declaracions al 
formular una pregunta parla
mentària a la vicepresidenta 
del Govern, Nadia Calviño. 
Per la seua banda, la dipu
tada lleidatana d'ERC lnés 
Granollers va reclamar al 
Congrés "mesures com els 
drets digitals" per "afavo
rir el desenvolupament i la 
diversificació econòmica" i 
revertir la despoblació rural. 

EQUIPAMENTS 

Noves obres per 
preservar el 
pumptrack 
de les Borges 
I LES BORGES Bl ANQUES I L'ajunta
ment de les Borges Blanques 
ha adjudicat aquesta setma
na obres per valor de 9.000 
eu ros per preservar el pump 
track, el circuit per a ciclistes 
i patinadors que va estrenar 
fa gairebé un any a prop del 
camp de futbol set. Aquests 
treballs inclouran el desple
gament de noves instaHaci
ons per evacuar l'aigua de les 
pluges, la rehabilitació de ta
lussos i l'enjardinament de 
l'entorn. 

Amb tot plegat, el consis
tori pretén afavorir la conser
vació d'aquest equipament 
esportiu i evitar que pateixi 
danys per aigua, quedi ne
gat o que puguin produir-s'hi 
despreniments. 

Rescaten milers de truites 
a la central de Sossís 

Rescat de truites i altres espècies al canal de la central hidroelèctrica de Sossís. 

I l lEI DA I Milers de truites, crancs 
i altres espècies han estat res
catades del canal de la central 
hidroelèctrica de Sossís per res
ponsables d'aquesta instaHació 
de la firma Engie, en col-la bo
ració amb els Agents Rurals i el 
departament d'Acció Climàtica. 
Ho van fer en el marc dels tre
balls de manteniment i conser
vació que porten a terme des de 
fa més de vint anys en aquest ca
nal a Conca de Dalt. En aquesta 
ocasió van capturar una xifra 

rècord d'exemplars, amb 4.276 
truites, 2.105 crancs autòctons 
i 162 barbs rojos. Els van alli
berar al riu Noguera Pallaresa 
seguint indicacions dels Agents 
Rurals. 

Entre els exemplars que han 
rescatat, destaca l'alt nombre de 
-crancs autòctons, una espècie 
en regressió que la Generali
tat intenta recuperar. La seua 
presència és un indicador de 
bona qualitat de les aigües on 
es troba. 
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RECERCA 

Boletaire 
desorientat 
a Soriguera 
I SORIGUERA I Els Bombers de 
la Generalitat van localit
zar ahir a les 16.30 hores un 
boletaire desorientat a Ba

·ro, nucli de Soriguera, que 
buscaven des de les 13.56 
hores. Van dirigir-se al lloc 
sis dotacions terrestres i un 
helicòpter dels GRAE. El bo
letaire, de 66 anys, portava 
roba d'abric i aigua i es va 
desorientar quan baixava de 
la muntanya. 

D'altra banda, un excur
sionista va ser evacuat pel 
SEM a l'hospital de Tremp 
després de caure al Montsec 
d'Ares a Àger. 

TRÀNSIT 

Quatre xocs 
amb ferits en 
vies de Ponent 
I LLEIDA ! Les carreteres de Po
nent van registrar ahir qua
tre accidents. A les 10.03 
hores una furgoneta i un 
turisme van xocar a la C-53 
a Vallfogona de Balaguer. 
A la tarda, a les 16.56 ho
res, van coHidir dos cotxes 
a Tremp i hi va haver quatre 
ferits lleus. Poc després, a 
les 17.56 hores a Lleida, hi 
va haver dos ferits en un xoc 
entre l'LL-11 i l'avinguda 
Miquel Batllori. Finalment, 
un motorista va resultar ferit 
en un xoc al Palau d'Angle
sola (18.05 hores). 

MOSSOS DROGUES 

COMARQUES I 15 I 

TRÀNSIT DELICTES 

Un camioner drogat posa en 
risc els conductors al Pla d'Urgell 
Va circular de forma temerària diversos quilòmetres a l'autovia fins que va ser 
detingut a Bell-lloc li Durant la fuga va recórrer trams pel camp i va tornar a l'A-2 

1 BELL-LLOC 1 Els Mossos d'Es
quadra van krrestar dimarts 
a primera de la tarda un ca
mioner drogat per circular te
meràriament per l'A-2 al Pla 
d'Urgell. La policia va emetre 
ahir el vídeo de la infracció, 
en unes imatges que s'han fet 
virals. L'arrestat és un veí de 
Madrid de 43 anys i originari 
de la Xina. Va ser detingut com 
a presumpte autor d'un delicte 
contra la seguretat viària per 
circular temeràriament. 

Els fets van tenir lloc cap a 
les 15.15 hores, quan una dota
ció de Trànsit estava efectuant 
un patrullatge preventiu per 
l'A-2 i, a l'altura de Bell-lloc, va 
detectar una camioneta que cir
culava temeràriament i posava 
en risc la resta dels usuaris. Els 
policies van comprovar que el 
vehicle circulava erràticament 
amb canvis de carril sobtats i 
amb risc de coHisió. 

Immediatament, un vehicle 
de la unitat de Trànsit sense 
logotipar li va fer els senyals 
perquè s'aturés. Tanmateix, el 
conductor en va fer cas omís 
i fins i tot va estar a punt de 
causar un greu d'accident amb 
un equip de manteniment de 
carreteres. Va xocar lleument 
amb una de les furgonetes i un 
operari va patir una fuetada 
cervical. Tot seguit, va sortir de 
la via i va circular uns metres 
pel camp, Va tornar a la calçada 

Seqüència de la persecució policial per l'autovia. 

i va intentar continuar però van 
aconseguir bloquejar-lo. Va ser 
arrestat i va donar positiu al 
test de drogues. També comp
tava amb una ordre de detenció 
d'un jutjat de Madrid. 

Per la seua banda, el conse
ller d'Interior, Joan Ignasi Ele
na, va comentar ahir, després 
de la publicació del vídeo a les 
xarxes socials, que "la segure-

TRIBUNALS SENTÈNCIA 

tat viària és una responsabili
tat compartida. Ningú té dret 
a posar en risc la vida d'altres 
persones. 

Les víctimes mortals a la car
retera són un drama que afron
tem amb tota la determinació. 
Gràcies, Mossos i Trànsit, per 
protegir la seguretat a les car
reteres." Els Mossos van dete
nir diumenge a l'A-2 a Cervera 

un conductor que anava begut 
i circulava en sentit contrari 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

Vídeo de la 
persecució . ........, 
SEGRE·~plus 
Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 

Perdonen un deute de 47.513 € a un 
hostaler que va tancar per la Covid 
El magistrat aplica la llei de Segona Oportunitat 

REDACCIÓ euros mensualment durant els 
pròxims cinc anys. 

En aquest sentit, després 
d'iniciar-se el procés concursa!, 
l'advocada de l'Estat, eiUepre
sentació de l'AEAT, va demanar 

PLA D'URGELL 
La plantació era en un bosc de Ta ús. 

I LLEIDA I El jutjat de primera ins
tància 6 de Lleida ha perdonat 
un deute de 47.513,65 eur os 
que havia contret un hostaler 
del Pla d'Urgell arran del tan
cament d'un negoci de restau
ració del qual era soci amb un 
familiar per la pandèmia de la 
Covid-19, a l'aplicar la llei de 
Segona Oportunitat. 

Un veí del Pla d'Urgell, 
que també podrà fer front 
als pagaments pendents 
amb l'Estat 

sentada per l'AEAT i la TGSS a 
l'assenyalar que a la llei Concur
sa! "no estan inclosos els deutes 
públics, pel mer fet del seu ori
gen. Això significa que l'Estat 
no pot incloure a la seua nova 
norma una excepció contrària 
al dret de la Unió". Finalment, 
en una interlocutòria de 28 de 
setembre, el magistrat donava 
per conclòs el procés concursa! 
de l'hoteler, arxivava les actu
acions, concedia el benefici de 
l'exoneració del passiu insatis
fet amb caràcter provisional i 
aprovava el pla de pagaments en 
els termes de la proposta, "sen
se que en cap cas el període de 
compliment pugui ser superior 
a cinc anys". D'aquesta mane
ra, l'hoteler assumeix l'import 
de 75 euros mensuals a repartir 
entre l'AEAT i la TGSS. 

Detingut per una plantació de 
'maria' a les Valls d'Aguilar 
1 LES VALLS D'AGUILAR 1 Els Mos
sos d'Esquadra van detenir 
la setmana passada un veí de 
52 anys de Taús, nucli de les 
Valls d'Aguilar, acusat de ser 
el responsable d'una plantació 
de marihuana oculta a l'interi
or d'un bosc. Van trobar 240 

plantes. Els policies el vanar
restar a la Seu. A més, en l'es
corcoll al seu domicili van tro
bar una cinquantena de pots 
amb cabdells de marihuana, 
amb un pes d'1,5 quilograms, 
una bàscula de precisió i 63 
plantes més. 

A més, el magistrat tam
bé li perdona la meitat del 
deute públic i ha aprovat un 
pla de pagament dels deutes 
que l'home, representat pel 
despatx Bergadà Asociados, 
havia contret amb l'Agència 
Estatal de l'Administració Tri
butària (AEAT) i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social 
(TGSS), que ascendia a4.950,83 
euros i que assumirà abonant 75 

}"'exclusió dels crèdits de dret 
públic", amb la qual cosa s'opo
sava així al benefici d'exonera
ció de passiu insatisfet que havia 
sol· licitat la lletrada de Bergadà 
Asociados. Malgrat tot, el jutge 
va desestimar la demanda pre-
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La pàgina del Centre 
Excursionista de Lleida 

DE UNTA A 

Actuació al camí 
de les Torres, al 
peu de Terradets 
El diumenge 13 també s'hi celebrarà 
la Festa de la Vegueria després de dues 
jornades de treball 

JOAN RAMON SEGURA 
Un any més, i ja en portem 2 7, 
s'organitza la Diada del Camí 
de Muntanya. Enguany el camí 
escollit per netejar i senyalitzar 
és un bonic sender que va pel 
vessant dret del riu Noguera 
Pallaresa que s'obre després 
de l'espectacular congost de 
Terradets. Recórrer la xarxa de 
torres elèctriques ens ofereix 
belles perspectives sobre les 
cingles del Montsec. Són uns 
5 quilòmetres de sender que 
cerquen el seu pas entre torres 
de llum, el riu i la via del tren. 
En acabar el recorregut, ens 
trobem el pont de les Rajoles 
o Medieval, que ens permet 
passar a l'altre vessant del riu 
i arribar-nos a l'aparcament de 
la font de les Bagasses. Al mig 
del camí ens trobem l'ermita 
de Sant Miquel i la seva tor
re de guaita que controlava el 
pas pel congost de Terradets. 
La pujada a la torre de guaita 
-força malmesa, però amb una 
panoràmica excepcional- re
sulta compromesa, però s'hi 
posarà trams de cadenes per 
facilitar la pujada als senderis
tes habituats a grimpar. Des de 
l'ermita de Sant Miquel hi ha
via un camí que ens permetia 
comunicar-no~ amb els pobles 
de l'Ametlla i Ager. Per enten
dre la importància d'aquest ca
mí hem de tenir present que 
comença al GR1, prop de l'es
tació d'Àger, i acaba a la font 
de les Bagasses, on comença el 
camí que puja fins al llogarret 
deRúbies. 

Amb aquesta finalitat, tots 
els excursionistes estem con
vocats el cap de setmana dels 

dies 12 i 13 de novembre per 
fer les tasques de manteni
ment. Les tasques que haurem 
de fer es basen a desbrossar el 
corriol, que a poc a poc s'ha 
anat omplint de vegetació. 

Donada aquesta transcen
dència en la xarxa de comu-

nicacions de camins, el Cen
tre Excursionista de Lleida es 
planteja demanar a la FEEC 
que el camí de les Torres entri 
a la xarxa de Senders Locals 
(SL) amb el marcatge de pin
tures verda i blanca. 

Les dues jornades de treball 
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acabaran amb dos dinars de 
treball. El del dissabte 12 es 
farà coincidir amb la trobada 
de cuidadors de senders de la 
vegueria. Mentre que el del 
diumenge 13 serà la Festa de 
la Vegueria. El dinar està sub
vencionat per la vegueria. 

Nou web 
del CEL 
El Centre Excursionista de 
Lleida té pàgina web des 
del 2005 gràcies a l'equip 
format pel company Jesús 
Lores i la UdL, i vam ser 
una de les primeres enti
tats excursionistes a publi
car continguts al web. L'any 
2006 vam ser dels primers 
a utilitzar el domini . cat i el 
2009 vam fer un altre pas 
important al tenir una nova 
versió del web http://www. 
cel. cat, en qu è els nostres 
socis i simpatitzants podi
en veure el nostre calendari 
d'activitats i estar al dia de 
les nostres activitats gràcies 
al bloc de notícies, les fotos, 
les rutes, etc. 

Aquest 2022 presentem 
un nou disseny, amb un web 
adaptat als nous dispositius 
mòbils i amb un disseny mi
llorat, en què podreu trobar 
informació de les nostres 
seccions d'escalada, alpi
nisme, espeleologia, sende
risme i un ampli calendari 
d'activitats. 

Activitats 
DIVLNDRES 07·10-~022 

Llibre. Presentació de l li ib re Trincar 
eth pòrt: la carretera de la Bonaigua 
en 4 actes. A càrrec de Feliu Isard. A 
les 19.30 hal centre. 

mVENDRES 14· 10·2022 

Reunió oberta del Grup de Recupe
ració Històrica del Centre Excursio
nista de Lleida. Lloc: local social (e/ 
Comerç, 25). Hora: 20 h. 

DISS BTE 15·10·2022 

Cim Comarcal Moianès: Puig Rodó, 
Serrat de S. Joan i Grony de l'Oller. 

DIMECRES 19-10· 2022 

Pantà d'Escarra i O Saldo. 

DIVENDRES 28·1G-2022 

Llibre. Presentació del llibre Cor Pi
rinenc, de Lluís Calvo. A les 19 h. Al 
Centre Excursionista Lleida. 

DISSABTE 29·1 o-2022 

Fins al 31 d'octubre, oberta la convocatòria per al premi Òscar Ribes Caminada per Vallmanya. Sor
tida de la mateixa casa a les 1 O h. 
Recorregut aprox.: 6 km. Organitza 
Salvem Vallmanya amb el Centre Ex
cursionista de Lleida. Un any més celebrarem en 

el mes d'octubre el Premi de 
Fotografia Digital In Memori
arn del nostre soci Òscar Ribes. 
Serà ja el 34è premi i podeu 
presentar tots els aficionats a 
la fotografia de muntanya les 

vostres fotos a concurs des del 
dia 1 al31 d'octubre al web os
carribes. cat. 

Com cada any, podeu con
cursar en les categories de fo
tografia de muntanya, d'esca
lada, d'activitats d'aigua, d'es-

peleologia i de BTT, i també en 
els premis especials: accèssit 
social a la millor foto presen
tada per un soci del centre i el 
premi Ara Lleida, del Patronat 
de Turisme de la Diputació de 
Lleida, a la millor foto feta a la 

demarcació de Lleida. Tots els 
premis estan dotats amb 300 
euros i el premi especial Ara 
Lleida consisteix en un cap 
de setmana en un allotjament 
del Pirineu lleidatà per a dues 
persones. 

12113·11 ·2022 

27a Diada Camí de Muntanya. Ca
mí de les Torres (Terradets). Festa de 
la Vegueria. Dinar de germanor. 

cfarre
Resaltado


	S202210061

