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Els nous trens de la Pobla
abarateixen el bitllet fins a un 60%

www.segre.com/comarques
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Tren per fer els últims tres
quilòmetres fins a l’Artiga de Lin
p.

medi ambient pesca

El Govern rebutja la llicència única de
pesca compartida per set autonomies

Els pescadors catalans la reclamen per atreure turisme basat en aquesta pràctica
esportiva || No incorpora beneficis ni afegeix més permisos, segons Agricultura
segre

r. ramírez/A. Batlle

❘ lleida ❘ La Generalitat descarta
sumar la llicència de pesca esportiva de Catalunya a l’autorització única que ja comparteixen
set comunitats autònomes. Així
ho afirma la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, en
resposta a una pregunta parlamentària de la diputada del PP
per Lleida, Marisa Xandri, en la
qual Serret considera que “no
beneficiaria particularment els
pescadors catalans” sumar-se a
aquesta iniciativa, en la qual ja
participen la Comunitat de Madrid, Aragó, Astúries, Castella
i Lleó, el País Valencià, Extremadura i Galícia, i que defensa
també la Federació Catalana
de Pesca.
“Catalunya ha dit no a aquesta llicència comuna perquè no
incorpora els beneficis ni la varietat de llicències vigents al territori català, i no preveu millores respecte a la situació actual”,
afirma la consellera, que apunta
que la llicència única no preveu
descomptes als pescadors sense
mort ni bonificacions a col·lectius com menors i jubilats.
Així mateix, valora que les
comunitats que comparteixen
autoritzacions “són receptores
de pescadors del sud i el centre de l’Estat” mentre que als
rius i embassaments de Catalunya “pesquen fonamentalment
catalans”.
Això últim és, precisament, el
que critica la Federació Catalana de Pesca, que considera que
quedar al marge de la llicència
compartida suposa un fre a l’hora d’atreure a Catalunya turisme basat en la pesca esportiva,
una cosa que la Diputació pretén potenciar a partir d’aquest

energia

Millores a la
hidroelèctrica
de Tavascan
❘ barcelona ❘ La companyia
elèctrica Endesa va anunciar
ahir que en els propers mesos
millorarà la seguretat i la fiabilitat de la central hidroelèctrica de Tavascan amb un nou
sistema per evitar inundacions en aquest complex, de caverna, ubicat a 500 metres a
l’interior de la muntanya del
pic de Gueron. La mesura,
que suposa una inversió de
100.000 euros, asseguraria,
si puja el nivell d’aigua dels
pous que hi ha a la central,
que les bombes s’accionarien
per si soles i evitarien així el
seu desbordament.

municipis

Tàrrega repararà
camins rurals
durant 10 dies

Imatge d’arxiu de diversos turistes pescant al pantà d’un càmping a Sant Llorenç de Montgai.

diferència de preu

Segons la federació, pagant
el mateix que a Catalunya
es pot pescar en set
comunitats diferents
any (vegeu el desglossament).
Per un preu similar a la llicència
catalana, l’única permet pescar
en set comunitats, així com a la
conca de la Noguera Ribagorçana de Lleida, en aigües compartides entre Catalunya i Aragó.
D’altra banda, Xandri ha

presentat una iniciativa parlamentària que reclama a la Generalitat que s’aculli a la llicència
intercomunitària que ara rebutja i que recolzi el col·lectiu de
pescadors en la seua oposició a
la sentència del Suprem que ha
declarat espècies invasores peixos com la carpa, el silur, la perca americana i la truita irisada.
Aquest fet obliga a matar els
exemplars capturats i impedeix
repoblar vedats intensius. D’altra banda, el 70 per cent dels
pescadors practica la captura
sense mort, segons indica la
federació.

Plantegen impulsar el turisme de pesca
per crear llocs de treball a Lleida
❘ lleida ❘ Un estudi de la Diputació proposa impulsar a Lleida el
turisme basat en la pesca esportiva com a mitjà per crear llocs
de treball directes vinculats a
aquesta pràctica esportiva, com
guies de pesca, guardes fluvials
i en actuacions de manteniment
i restauració del medi fluvial.
Assenyala també opcions de
creixement per a l’hostaleria,
la restauració i el transport.
El patronat de Turisme pren
aquest document com a base
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per iniciar, a partir d’aquest
any, accions per promocionar
aquest esport com a mitjà per
atreure visitants. “La pesca ja
té un cert pes econòmic a Lleida, i el seu impacte seria més
gran amb accions de promoció
i desenvolupament”, conclou el
document, que planteja que els
rius i embassaments de Lleida
presenten zones “de qualitat”
per a la pràctica d’aquest esport,
mentre que d’altres tenen encara un ampli marge per millorar

com a atractiu per als pescadors,
mitjançant treballs de condicionament i repoblacions.
El director del patronat de Turisme, Juli Alegre, va puntualitzar que la Diputació només
incidirà en la promoció, i en canvi no prendrà en consideració
algunes de les idees que criden
més l’atenció de l’informe, com
la que planteja recuperar la pesca al Parc Nacional d’Aigüestortes, on està prohibida des de fa
dècades.

Recullen firmes
per declarar-se
objector davant de
la resolució del TS
n La Federació Catalana
de pesca començarà demà
a la Granja d’Escarp una
recollida de firmes contra
la resolució del Tribunal
Suprem que ordena matar
els exemplars de peixos
d’espècies declarades com
a invasores, com la carpa o el silur. Els signants,
segons va explicar ahir el
president de la federació,
Albert Vidal, es declararan objectors davant de
la decisió judicial emparant-se en la llei de protecció dels animals, ja que rebutgen que “ens obliguin a
matar aquests exemplars”.
Vidal va assegurar que la
campanya es veurà reforçada amb l’alliberament
de diversos silurs pescats
durant la Copa Catalana
de la Pesca del Silur que
entre avui i demà se celebra a la Granja d’Escarp, i
que compta amb el suport
de la diputada del Partit
Pouplar per Lleida Marisa
Xandri.

❘ tàrrega ❘ L’Associació de Propietaris de Finques Rústiques
de Tàrrega va anunciar ahir
que dilluns vinent iniciarà les
obres de reparació dels diferents camins del municipi,
que suposaran una inversió
aproximada de 30.000 euros
que l’associació obté arrendant el vedat a la Societat de
Caçadors.
Segons va explicar a Ràdio
Tàrrega el vocal de l’entitat,
Alejandro Domingo, els treballs duraran uns 10 dies i
s’aprofitaran per fer aportacions de grava als camins més
degradats.

òbit

Mor un
exalcalde de
Salàs de Pallars
❘ salàs de pallars ❘ L’alcalde
de Salàs de Pallars entre el
1991 i el 2003, Josep Maria
Bertran, va morir ahir a casa seua al no poder superar
una llarga malaltia, segons
va confirmar l’actual primer
edil de la localitat, Francesc
Borrell. Bertran tenia 68
anys. L’actual alcalde va
destacar el “bon treball”
de Bertran al capdavant de
l’ajuntament i també al consell comarcal del Pallars Jussà, on també va ser conseller.
Borrell va destacar també
que el seu predecessor “era
una persona molt activa”.
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Montgai

| Fira del sabó

La fira s’obre al públic infantil i pren
la renovada plaça Prat de la Riba
segre

infraestructures ferrocarrils

Viatjar a la Pobla, un 60%
més barat amb el nou tren
Territori acorda horaris i tarifes per als nous combois a partir
del dia 30 || El Pallars Jussà, integrat a l’ATM de Lleida
òscar mirón

h.c.

En el marc de Net, estrenen la marxa popular del Baix Sió.

Montgai vol atraure nous públics a la causa del sabó. Tant és
així que demà estrena uns tallers adreçats als infants per tal
de conscienciar-los sobre la importància de reciclar olis per fer
producte.
Ells, i els adults, es bellugaran
per una remodelada plaça Prat
de la Riba, on s’emplaçaran una
quinzena d’expositors que exhibiran sabons artesans, així
com una trentena de parades
que posaran a la venda des
d’aliments de proximitat fins a
ornaments. Paral·lelament, el
públic descobrirà tot el tradicional procés d’elaboració, des de
l’arribada dels olis i greixos amb
un carro, fins a la bullida
d’aquestes primeres matèries
que donaven lloc a les pastilles.
Gaudirà, a més, d’altres propostes com l’espectacle de bombolles, el repic de campanes i el
debut de la marxa popular del
Baix Sió, que s’integra en el projecte Marxa.cat. Els participants, un màxim de 500, podran escollir entre 3 rutes.

dissabte 23

00.00 Jornades tècniques organitzades per l’AASC. Elaboració de
tintures, extractes i maceracions
aplicades a la cosmètica natural.

diumenge 24

09.00 Marxa popular del Baix Sió.
10.00 Inici de Net, fira del sabó.
10.30 Repic de campanes a càrrec
del campaner major Vicent Ribalta, i mostra artesana d’elaboració
del sabó.
10.45 - 11.45 Bullida del sabó.
12.00 Inauguració de Net, fira del
sabó.
12.00 i 18.00 Arribada dels
morcaires.
12.00 El SaboNet, tallers infantils.
12.45 Tallar la mola.
13.30 Espectacle de bombolles i
mostra artesana d’elaboració del
sabó.
17.00 El SaboNet, tallers infantils.
17.35 - 18.15 Bullida del sabó.
18.00 Arribada dels morcaires.
19.00 Tallar la mola.
20.00 Cloenda de Net, fira del
sabó.

❘ lleida ❘ L’entrada en servei dissabte vinent dels nous trens de
la línia de la Pobla implicarà la
unificació de les tarifes actuals
d’autobús i tren en aquest corredor (Lleida-Esterri d’Àneu)
i comportarà una reducció de
prop d’un 60% en el preu d’alguns bitllets. La conselleria
de Territori ha decidit incloure tota la línia de la Pobla a
l’àrea d’influència de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
(ATM) de Lleida, que inclou
inicialment les sis comarques
del pla, però que ara s’ampliarà
al Pallars Jussà. Això implica
que els usuaris de tot el trajecte podran acollir-se a bonificacions en les tarifes. Les
més importants seran les de la
T-10 (que deixa el format actual
i passarà a T-10/60, amb seixanta dies de vigència), amb la
qual hi haurà rebaixes de fins
a un 60% del cost.
Per exemple, anar de Lleida
a Tremp o a la Pobla de Segur
(tenen el mateix preu), amb
autobús o amb tren, costarà a
partir de dissabte que ve 3,24
euros per trajecte (amb un abonament de deu), davant dels
actuals 5,145; de Lleida a Balaguer seran 1,525 euros, davant
els 2,12 actuals; i de Lleida a
Àger costarà també 1,25 euros davant els 3,35 actuals. De
les disset parades que hi ha al
llarg de la línia de tren, tots

Imatge d’un dels dos trens durant les proves de càrrega.

les claus

Preus
z La T-10 desapareix i la substitueix la T-10/60. De Lleida a
Balaguer costarà 1,525 € el viatge i de Lleida a la Pobla, 3,2.

Freqüències i horaris
z Hi haurà quatre trens per
sentit de Lleida a la Pobla entre les 5.15 i les 21.15.

En servei
z Territori treballa amb la previsió d’estrenar els dos nous
trens el dissabte 30.

els trajectes seran més barats
tret dels d’Alcoletge i Térmens,
amb una mínima pujada. Els
horaris, tal com va avançar SEGRE, connectaran amb quatre
trens d’alta velocitat a Lleida
i tindran sortides de la Pobla
de Segur diàriament a les 7.13;
10.08; 15.30; 19.30. En sentit
contrari, seran a les 5.15; 7.50;
10.45 i les 17.30 hores. Entre
Lleida i Balaguer hi haurà deu
expedicions amb sortides entre les 5.15 i les 21.15 hores i
en sentit contrari seran des de
les 6.58 hores fins a les 21.58
hores. Hi ha horaris pensats
per a estudiants, els divendres
i els diumenges.

medi ambient investigació

Conveni per potenciar la
investigació sobre els boscos
departament d’agricultura

❘ solsona ❘ La consellera d’Agricult ura de la Generalitat,
Meritxell Serret, va presentar ahir el conveni firmat pel
Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya i la Universitat
de Lleida, que permetrà augmentar “en qualitat i quantitat” la massa crítica d’investigadors del centre. L’acord, a
més, permetrà que investigadors del centre puguin portar
a terme tasques docents a la
universitat.

Urbanisme i granges
D’altra banda, la conselleria
de Territori i Sostenibilitat ha
retirat de la seua pàgina web
la ponència de sòl no urbanitzable que fixava nous criteris
per a la construcció de macroexplotacions porcines, com la
prohibició d’ubicar-les a menys
d’un quilòmetre dels principals

La consellera, Meritxell Serret, explicant ahir l’acord.

eixos de mobilitat o les mesures obligatòries per integrar-les
al paisatge. D’aquesta manera ho va anunciar el sindicat
agrari Unió d e Pagesos, que

va valorar que a partir d’ara
s’inicia una nova etapa de diàleg amb la conselleria sobre
la situació del sector ramader
i la fertilització.
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societat

Sant Jordi 2016
òscar mirón
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els altres protagonistes

joan bové

joan bové

joan bové

Carme Sisó

Andrea Giovannoli

Jaume Casals

Anna Bové

mariana Lleida

L’Argonauta balaguer

La Noguera balaguer

l’Arlequí BALAGUER

1.- El que ens afecta no és la
crisi general, sinó la irrupció
de l’ebook i els sistemes digitals. Amb el temps, el paper
desapareixerà.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016; El misteri
del bressol buit (Pagès editors)
de Montse Sanjuan; Historia
de un canalla (Plaza & Janés)
de Julia Navarro i El Cártel de
Don Wislow.

1.- Crec que encara no, que
estem com en qualsevol altre
sector comercial. Potser una
manera de superar la crisi seria
amb nous formats com ara llibreries reconvertides en centres
culturals.
2.- La magia del orden (Aguilar) de Marie Kondo; La filla del
capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi Ramon Llull
2016 i Los besos en el pan (Tusquets) d’Almudena Grandes.

1.- Crec que encara no. Sempre
estem en crisi perquè aquí es
llegeix poc, sobretot en comparació amb altres països com
poden ser Suècia o Dinamarca,
on es llegeix molt més.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016; Aquella porta giratòria (Destino) de Lluís
Foix, Premi Josep Josep Pla; La
vida sense la Sara Amat de Pep
Puig (Proa), Premi Sant Jordi.

1.- Encara no: malgrat que Sant
Jordi és una festa que sempre
va bé pel que fa a les vendes,
una flor no fa estiu. Hi hauria
d’haver més Sant Jordi durant
la resta de l’any.
2.- La nova cuina de Balaguer.
Receptes de Cal Xirricló (Pàges)
de Gabriel Jové i Marc Lorés;
Tot això ho faig perquè tinc molta por d’Empar Moliner (Proa) i
Historia de un canalla (Plaza &
Janés) de Julia Navarro.

joan gómez

Joan Gómez

Joan Gómez

x. santesmasses

Bookcrossing
al Pallars amb
14 espais
‘Bellugallibres’
n El Pallars va iniciar ahir
el projecte Bellugallibres.
El seu objectiu és potenciar una lectura sostenible
i sensibilitzar el valor de
la lectura i els llibres, especialment en nens i joves
a partir dels anomenats
espais Bellugallibres situats en llocs públics de
fàcil identificació. Aquí es
deixaran llibres de segona mà perquè altres lectors tinguin la possibilitat
d’emportar-se’n un per llegir i tornar-lo a qualsevol
dels esmentats llocs.
En definitiva, es tracta
d’una forma de bookcrossing i promociona l’intercanvi de llibres de forma
completament gratuïta i
desinteressada. L’activitat durarà un mes, fins al
22 de maig. En total s’han
habilitat 14 espais Bellugallibres entre Tremp, la
Pobla de Segur, Isona,
Salàs de Pallars, la Vall
Fosca i Capdella.

Argal repartirà
8.000 roses de
pernil a Lleida

Núria Saball

Núria Dalmases

Albert Martí

Roser Vilaginès

SARRi mollerussa

DALMASES MOLLERUSSA

CA L’EDUARDET linyola

issauna Guissona

1.- Encara resulta difícil de valorar, la situació és complicada.
Crec que cal esperar que les coses millorin.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016. També cal
apostar per autors locals com
Imma Monsó que acaba de publicar L’aniversari (Columna) i
Carles Porta amb Li deien pare
(Pòrtic/Península).

1.- Crec que no. Han canviat
els hàbits i ni les famílies ni els
joves tenen els recursos que tenien abans. A part hi ha el llibre
digital, que també afecta.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016; L’aniversari
(Columna) de la lleidatana Imma Monsó i Confessions d’un
culer defectuós (Empúries) de
Sergi Pàmies.

1.- És difícil de vendre llibres.
Però bé, cal enginyar-se-les,
conèixer els clients i guiar-los
perquè comprin aquelles obres
que saps que els agradaran.
2.- Els més venuts crec que seran
L’aniversari (Columna) d’Imma
Monsó; La vida sense la Sara
Amat de Pep Puig (Proa)que
és Premi Sant Jordi, i el thriller
eròtic Maestra (Roca Editorial)
de L. S. Milton.

1.- Potser la crisi afecti més les
ciutats. Als pobles les llibreries venem de tot, no viuríem de
vendre només llibres.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016; Historia de
un canalla (Plaza & Janés) de
Julia Navarro i El regreso del
Catón (Planeta) de Matilde
Asensi. Es venen molt els mediàtics i els llibres de cuina.

c. sans

c. sans

c. sans

segre-tàrrega

n El Grupo Alimentario
Argal repartirà avui 8.000
roses elaborades amb pernil serrà especialment dissenyades per a l’ocasió entre els transeünts de Lleida. Per a això, instal·larà
el seu food truck a la plaça
de la Catedral.
A més, juntament amb
la rosa, Argal regalarà
un punt de llibre i sortejarà cinc packs per a una
escapada en parella. Així mateix, la food truck
Argal comptarà amb un
photocall amb temàtica de
Sant Jordi perquè el públic
pugui fer-s’hi fotos.

Els catalans
adquiriran avui 1,6
milions de llibres
Jordi Salvat

Lluís Obiols

Xavier Purgimon

Núria Sauret

4 fulls la seu d’urgell

Patalín la seu d’urgell

Purgimón La seu d’urgell

Sauret Tàrrega

1.- Penso que encara no. Malgrat
el gran esforç que fan les biblioteques, continua faltant molta
cultura de la lectura. Esperem
que a poc a poc la tendència
canviï.
2.- Allò era una alt ra cosa
(Mesclant) de Carles Dalmau
i Robres; Trossos de Temps de
la Seu de postguerra (Salòria)
d’Amadeu Gallart i Sol Gasch;
i Les Gallines d’Aristot d’Isidre
Domenjó i Carmen Invernon.

1.- No només és la crisi. En un
conjunt de circumstàncies, el
comerç ha canviat i cada vegada
hi ha més venda per internet,
que és una cosa que sí que ens
perjudica i molt.
2.- La f illa del capità Groc
(Planeta) de Víctor Amela; Les
Gallines d’Aristot, d’Isidre Domenjó i Carmen Invernon i La
bíblia andorrana (Columna)
d’Albert Villaró i Premi Prudenci Bertrana.

1.- Encara que la crisi no afecta
el dia de Sant Jordi, sí que es
nota en les vendes de la resta de
l’any. Per Sant Jordi la gent pot
comprar fins a quatre llibres.
2.- Allò era una alt ra cosa
(Mesclant) de Carles Dalmau
i Robres; Trossos de Temps de
la Seu de postguerra (Salòria)
d’Amadeu Gallart i Sol Gasch
i L’sketchbook de la Seu d’Urgell, d’Albert Viladés (Editorial
Andorra).

1.- Les llibreries no han sortit
de la crisi. Encara que per Sant
Jordi i Nadal venem molt són
casos puntuals. Les vendes de
Sant Jordi són més d’un 30%
dels ingressos anuals.
2.- La filla del capità Groc (Planeta) de Víctor Amela i Premi
Ramon Llull 2016; La magia
del orden (Aguilar) de Marie
Kondo i Aquella porta giratòria
(Destino) de Lluís Foix, Premi
Josep Josep Pla.

n Els catalans compraran
avui més d’1,6 milions de
llibres i més de sis milions de roses. Així ho han
previst tant el Gremi de
Llibreters com el Gremi
de Floristes. Cal recordar que durant la Diada
de Sant Jordi del 2015 es
van vendre 1,53 milions
de llibres i la facturació va
ser de 20,35 M€.
A Barcelona s’han previst 860 parades de venda
de llibres, un 4,12% més
que l’any 2015 i 4.642 de
roses, un 3,45% més. A
Lleida hi haurà 190 parades en total.

