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EDIToRIAL: Un crit d'alerta que s'ha d'atendre 

E ls Mossos van celebrar ahir a la Seu Vella el Dia de les Esqua
dres, un acte en el que es passa revista a l'actualitat del cos i 
es condecora els agents i la resta d'unitats policials que s'han 

destacat per la seva contribució a la seguretat durant l'any. I va ser 
precisament en aquest acte, on el comissari Jordi Dalmau, cap de 
la Regió Policial de Ponent, va llançar un crit d'alarma pel que fa a 
la proliferació de bandes criminals que s' instal·len a Catalunya i a 
Lleida i que es dediquen al cultiu de marihuana. De fet, fa poc més 
d'un mes un agent dels Mossos de Lleida va resultar ferit en una 
cama quan es va disparar una trampa amb perdigons mentre els 

ERMENGOPOLYS 

agents es disposaven a desmantellar el cultiu de droga prop d'Al
coletge. Durant l'acte, en què també es va atorgar una distinció a 
aquest agent, el comissari Dalmau va demanar la implicació dels 
poders legislatiu i executiu per poder fer front a aquesta nova rea
litat. Quan els comandaments dels Mossos fan aquesta petició és 
perquè ells, que estan a peu de carrer i saben de la realitat que s'hi 
viu, detecten que la situació és preocupant. Per tant, les autoritats 
haurien de recollir el guant que va llançar ahir el cap dels Mossos a 
Ponent. Si no es fa així aquesta problemàtica es pot descontrolar i 
això no serà bo ni per la seguretat ni (tampoc) per la salut pública. 

VILLARUO: "11 rel .Joan Carlealllldeotaven hormonea per rebaixar-lila 
libido perquè el fet que aMI penegulnt doneaera un d'eatat" 

DESTRUIR AMB 
DINER PÚBLIC 

E I patrimoni natural ja està prou 
malmès com perquè les admi
nistracions públiques dediquin 

els nostres impostos a agreujar la 
destrucció del medi ambient. El 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
ha aprovat un projecte per construir 
un mirador de ferro i vidre a la Roca 
Regina. Es tracta d'un cingle de 727 
metres situat al Montsec d'Ares, al 
terme de Castell de Mur, format per 
una paret de pedra rogenca visible 
des del congost de Terradets. El cost 
de l'obra supera els 165.000 euros. 
Els contraris al projecte, que recu
llen firmes al Change.org, es pre
guntem per què cal gastar diners 
públics en construir un mirador en 
un lloc que ja és un mirador. Aques
ta obra absurda malmetrà el pai
satge i pertorbarà l'entorn natural, 
ja que fomenta un tipus de turisme 
insostenible, massificat i poc res
pectuós amb els alts valors ecosis
tèmics de la zona. A més, de la gran 
despesa inicial, que hauria d'anar 
destinada a millorar els serveis de 
la comarca, s'hi hauran d'esmerçar 
més recursos per al manteniment 
de les instal ·lacions. L'arranjament 
de la pista per accedir-hi i els car
tells informatius corresponents 
també requeriran inversions cons
tants. El més necessari és crear san
tuaris per a la natura i evitar nous 
parcs temàtics. 

RATES LBMañana 
Des de fa generacions, la canalla creix entre 
contes protagonitzats per rates i ratolins o 
fins i tot aprèn a llegir amb històries com 
La rateta que escombrava l'escaleta, El 
flautista d'Hamelí o El ratolí Pérez, perso
natge misteriós que col·lecciona dents de 
llet i que desperta un sentiment entre la 
temença i la felicitat. I a la 

va més enllà i acaba criant un hàmster en
gabiat per fer contenta la canalla. Resulta 
curiós, si més no, que s'adopti com a per
sonatge infantil un rosegador que, a la vida 
real, provoca rebuig i fàstic. És el que ex
pressa la gent de Lleida que en les darreres 
setmanes ha vist colònies de rates en dife-

televisió, qui no ha seguit Resulta curiós 
Micky Mouse, la Minnie, ' 

rents punts de la ciutat. 
Tenim un problema. A la 
brutícia habitual dels car
rers se suma ara la pre
sència d'uns animals que 
denigren la imatge de 
la capital. Tampoc no és 

les picabaralles de Tom i que protagonitzin 
Jerry o la història de la Ven-
tafocs amb els seus amics contes infantils 
ratolins? Al cinema hem 
vist Ratatouille, El valent Desperaux, Stu
art Little o Alvin i els esquirols, entre altres. 
I també s'han fet musicals com Geronimo 
Stilton, la banda sonora del qual he sentit 
desenes de vegades al cotxe per entretenir 
les meves filles quan eren petites. Hi ha qui 

estrany, diria. Per exemple, davant de casa 
tenim un solar de propietat municipal ple 
de terra, matolls i runa que l'Ajuntament no 
s'ha dignat a netejar en tres anys malgrat 
les queixes. O hi posen cura o ens haurem 
d'encomanar al flautista d'Hamelí. 

cfarre
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El sector de les fundacions dona 
feina a més de 2.000 persones 
a tota la demarcació de Lleida 
El nombre d'entitats s' ha triplicat des de l'any 1996 

Lleida 
REDACCIO 

Més de 2.000 persones treba
llen en el sector fundacional a les 
comarques de Lleida segons da
des que es van donar a conèixer 
ahir en el marc de la Trobada de 
Fundacions a Lleida que es va ce
lebrar a la Llotja. En aquesta jor
nada es va presentar l'informe 
Les fundacions a les comarques 
de Lleida: importància social i 
econòmica, el qual reflecteix que 
les fundacions de Lleida donen 
feina a 2.120 persones, una xifra 
estable però a l'alça durant els 
darrers anys. 

Cal destacar que el nombre 
de treballadors va créixer un 9% 
durant el període 2016-2019. 
Pel que fa al voluntariat, les fun
dacions de Lleida compten amb 
gairebé 1.000 persones volun
tàries. Segons les dades d'aquest 
informe, el sector fundacional ha 
experimentat en els últims 20 an
ys un gran creixement que, en el 
cas de les comarques de Lleida, 
ha suposat des del 1996 triplicar 
el nombre de fundacions, pas
sant de les 40 entitats el 1996 a 
les 129 al 2020. Concretament, 
el sector fundacional s'ha multi
plicat per 3,2 a Lleida, per sobre 
del 2,6 d'increment que s'ha do-

FOTO: C.C.F. I Ahir es va celebrar la Trobada de Fundacions a la llotja 

nat en el mateix període a tot Ca
talunya. 

Des del punt de vista econò
mic, les fundacions de Lleida ad
ministren un total 137 milions 
d'euros en actius, generen 78 mi
lions en ingressos per les seves ac
tivitats -xifra que s'ha mantingut 
estable al llarg dels darrers qua
tre anys- i han rebut 4,5 milions 
d'euros en donacions, el que re
presenta un 17% d'increment res
pecte al 2016. La jornada d'ahir 
va comptar amb la participació de 
cinquanta entitats del territori. El 
president de la Coordinadora Ca-

talana de Fundacions (CCF), Pere 
Fàbregas, va destacar que "l'evo
lució del món fundacional a Lleida 
ha estat molt positiva i dinàmica 
en els últims anys tal com es des
prèn de les dades, però és impor
tant acostar-se, escoltar i apren
dre "in situ" de la realitat". 

També es van realitzar ponèn
cies i xerrades a càrrec del mateix 
Pere Fàbregas, Eugenia Bieto (vi
cepresidenta de la CCF), Gemma 
Avinyó (directora adjunta de la 
Fundació Sorigué) i Silvina Vaz
quez, analista de l'Observatori de 
Fundacions de la CCF. 

Comença la trashumància a l~lta Ribagorça 
Els ramats d'ovelles, eugues i vaques de l'Alta Ribagorça han començat durant aquests últims dies la 
trashumància de tardor, que els porta de l'alta muntanya a les pastures de les valls i cotes més baixes on 
passaran l'hivern. La majoria del bestiar ho fa en transport rodat (camions) però encara queda algun 
ramat que ho fa a peu, com el de Casa Salvany de Llesp, que és la imatge adjunta. /FOTO: Núria Castells 

FOTO: lncasòl I Imatge de la Casa deth Haro ja rehabilitada 
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Finalitza la rehabilitació de 
la Casa deth Haro a Les 
Les obres de rehabilitació de 
la Casa deth Haro de Les (Val 
d'Aran) han finalitzat aquesta 
setmana. l'edifici serà la seu del 
futur centre d'interpretació de 

El Geoparc 
Orígens facilita 
un pis per a 
la investigació 
El Geoparc Orígens disposa 
d'un pis a Tremp per allotjar 
estudiants en pràctiques i in
vestigadors. El pis, propietat 
de l'Ajuntament de Tremp, ha 
estat cedit per a facilitar que 
investigadors i estudiosos pu
guin desenvolupar estudis, 
recerca i pràctiques. El primer 
a instaf·lar-se ha estat un jove 
de pràctiques de la UAB. 

les Festes deth Haro, incloses 
en les Festes del Foc del Solstici 
d'Estiu als Pirineus. Les obres fi
nançades per Cultura han tingut 
un cost de 295.976 eu ros. 

A la venda els forfets 
de les pistes d'esquí 
de Fe ...... o r ... · s 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) ha posat a la 
venda els forfets de temporada 
de les sis estacions de muntanya 
per a l'hivern, que es podran ad
quirir amb descompte a les boti
gues en línia de les mateixes es
tacions fins al 28 de novembre. 
A més, fes persones usuàries 
gaudiran de descomptes de fins 
al 20%. La previsió és que els 
complexos obrin entre el 26 de 
novembre i el 4 de desembre. 

El Premi Pica d'Estats portarà el nom del 
periodista Antoni Franco com a homenatge 
El premi esp,ecial del 32è Premi Pica d'Estats de Premsa, Ràdio, Te
levisió i lnternet portarà el nom d'Antonio Franco Estadelfa com un 
acte de reconeixement a la figura professional del recentment desa
paregut periodista i pel seu compromís amb el certamen. Fins al 31 
d'octubre, el guardó es troba en fase de recepció de treballs. 

E DICTO 

ENAJENACIÓN PÚBLICA DE TERRENCS SITOS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ZAIDÍN, PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD GENERAL 

DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 

Por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria celebrada de forma 
telematica el día 19 de febrero de 2021 . Se procede a la enajenación 
pública de los terrencs que se describen a continuación: 

- Finca compuesta por un total de 4,34431 hectareas, que corresponden 
a las parcelas 209,210, 211 , 212,213, 214, 215 del polfgono 16, partida 
Arnal, término municipal de Zaidin, de acuerdo con el plano perimetral 
descriptiva que se adjunta como anexo n° 1 al pliego de bases. 

El procedimiento de venta pública se ajustara al pliego de bases que esta 
publicada en la web de la CGRCAC (www.cayc.es) en el apartado Perfil del 
Contratante _.... Licitaciones -+ Públicas. 

En Binéfar a 19 de. octubre de 2021 
Fdo. Alex Fuentes Benedico 
Secretario Comunidad General Regantes del CAC 
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