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UP reclama a la Generalitat que 
activi r emergència cinegètica 

La fira de 
formatges artesans 
de Ponent, al Palau 
d'Anglesola 

La localitat del Palau d'Angle
sola, al Pla d'Urgell, celebrarà 
el proper 20 de novembre la 
vuitena mostra de formatges 
artesans de Ponent. La cita es 
desenvoluparà al pavelló polis
portiu de la població. l'entra
da al certamen serà gratuïta i 
es podran comprar formatges, 
fer degustacions i tastos, mari
datges de proximitat i també hi 
haurà concursos. 

El sindicat sol·licita que s'apliqui a la Plana de 
Lleida per reduir la població de fauna salvatge 
lleida 
REDACCIÓ 

Unió de Pagesos va insistir ahir 
en una reunió mantinguda amb 
el responsable de Serveis Territo
rials d'Acció Climàtica, Alimenta
ció i Agenda Rural a Lleida, Ferran 
de Noguera, a demanar l'activa
ció de l'emergència cinegètica 
quan sigui necessari, a les zones 
on hi hagi problemes de plagues, 
a causa de la important població 
de conills, senglars i cabirols a la 
Plana de Lleida i dels greus pro
blemes que causa als conreus. 

El sindicat va demanar al res
ponsable del Departament que el 
Govern faciliti les actuacions per 
fer front als danys i que les socie
tats de caçadors tinguin capacitat 
per traslladar el màxim de caça
dors voluntaris a una determina
da zona quan sigui necessari. En 
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aquest sentit, considera que cal 
fer les actuacions com més aviat 
millor per evitar que els animals 
es reprodueixin a final d'any i aug-

menti encara més la població. 
Unió de Pagesos també va de

manar, i insistirà a fer-ho, que es 
faci efectiu tot el pressupost pre-

Acció Climàtica contractarà 
ramats per efectuar prevenció 
d'incendis en zones d'alt risc 
, 
Es una mesura del nou pla de ramaderia extensiva 

Les llosses 
L. CASADEMONT (ACN) 

La consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, va presentar ahir 
el Pla de Ramaderia Extensiva de 
Catalunya, que inclou 69 accions 
a desenvolupar fins al 2030. Una 
de les mesures destacades és el 
finançament de ramats que pas
turin al bosc i facin, d'una banda, 
tasques de prevenció d'incendis 
i, de l'altra, contribueixin a man
tenir els ecosistemes i afavorir 
al biodiversitat. Aquestes feines 
substituiran treballs que, fins ara, 
es feien de forma mecànica. Jor
dà va destacar que aquesta acció 
permetrà "fixar gent al territori, 
que els ramaders puguin guan
yar-se la vida i mantenir una bio
diversitat viva i activa". Les bases 
de la convocatòria han d'estar 
llestes abans de la propera cam
panya de prevenció d'incendis. 

Fomentar models per poten-
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ciar els serveis ambientals. que 
genera la ramaderia extensiva és 
un dels objectius que persegueix 
el Pla Estratègic de la Ramaderia 
Extensiva a Catalunya que es va 
presentar ahir a les Llosses. La 

consellera Teresa Jordà va posar 
en valor els beneficis territorials i 
de sostenibi litat ambiental que té 
la ramaderia extensiva i va asse
gurar que té un "paper extrema
dament significatiu". 

vist amb les propostes acordades 
a la taula del conill per fer front 
als danys en aquestes comar
ques, arran de la proposta de la 
directora general d'Ecosistemes 
Forestals, Anna Sahitjas. 

El sindicat, que participarà a 
les taules de debat per desen
volupar una nova llei de caça 
que ofereixi solucions eficients 
als problemes actuals, considera 
que mentre no estigui aprovada 
aquesta llei cal trobar solucions 
urgents entre tots els agents im
plicats per fer baixa r la densitat 
de les poblacions de fauna sal
vatge. En aquest sentit, també 
apel·la, a més de a l'Administra
ció, als responsables de les àrees 
privades de caça perquè demanin 
ajuda al Departament i als agents 
rura ls en els casos que sigui ne
cessari. 

Guardonen a 
l'empresa Torrons i 

. Mel Alemany d'Os 
de Balaguer 
Torrons i Mel Alemany ha ob
tingut el premi a la Innovació en 
la VIl edició de la Nit del Gour
met Català. Aquesta compan
yia familiar d'Os de Balaguer 
va rebre el guardó de mans del 
conseller delegat d'Acció, Joan 
Romero, en un acte al Museu 
Marítim de Barcelona amb la 
presència de la consellera d'Ac
ció Climàtica, Teresa Jordà. 
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Tremp celebrarà aquest 
cap de setmana la 21 a 
tradicional Fira del Codony 
Aquest cap de setmana, Tremp 
es guarneix per celebrar una no
va edició de la seva emblemàtica 
Fira del Codony. La cita és el dis
sabte 29 d'octubre i les activitats 
complementàries s'allarguen tot 
el cap de setmana. Trempolines i 
visitants tindran una nova opor
t unitat de gaudir de la millor 
gastronomia i '-artesania pallare
sa a l'entorn del centre històric 
de la ciutat de Tremp. 

La plaça 'Capdevila acollirà 
parades de productes agroali
mentaris de proximitat, que van 
des dels embotits fins a l'oli d'oli
va verge extra, passant per mel
melades, fru ita seca i productes 
de pastisseria. La peculia ritat de 
la fira és la sorprenent mostra 
d'elaboracions que incorporen 
el codony. Els tastaolletes des
cobriran múltiples versions de 
codonyat. 
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Continuen buscant 
amb l'helicòpter 
el veí de Sort 
desaparegut 

Fins a set dotacions dels Bom
bers i diverses patrulles dels 
Mossos d'Esquadra van conti
nuar buscant ahir, sense èxit, 
també amb l'ajut d'un helicòp
ter, Josep Català, el veí de Sort 
desaparegut dimarts al matí. 
L'home, de 60 anys, va marxar 
del seu domicili cap a les 9 del 
matí amb un totterreny de co
lor gris i, a la tarda, la seva dona 
en va denunciar la desaparició. 

Investiguen la contaminació 
de l'aigua del pantà d'Utxesa 
La Fiscalia estudia si uns herbicides van deixar 
sense subministrament a més de 20 poblaéions 

Una víctima 
d'estafa a Lleida en 
la compravenda 
d'objectes 'on line' 

la Guàrdia Civil ha desarticulat 
a Manresa un grup de ciberde
linqüents que suposadament 
haurien estafat a 11 empre
ses de diferents províncies mi
tjançant el mètode conegut 
com a 'BEC' (Business Email 
Compromise) i a altres set 
usuaris de webs dedicades a la 
compravenda d'objectes entre 
particulars, un d'ells de Lleida. 

lleida 
ACN 

la Fiscalia de Lleida ha iniciat una 
investigació penal pels episodis 
de contaminació registrats els 
passats mesos de maig i funy i que 
van deixar sense poder beure ni 
cuinar amb aigua de l'aixeta una 
vintena de poblacions de les Ga
rrigues i el Segrià i una de la Con
ca de Barberà, que es proveeixen 
de l'embassament d'Utxesa a tra
vés de la Mancomunitat d'Aigües 
de les Garrigues. 

La Fiscalia ha decidit investigar 
els fets arran de la denúncia pre
sentada per Ecologistes en Acció, 
segons va assenyalar ahir aques
ta entitat. la principal hipòtesi és 
que es tractaria de "contaminació 
difusa causada per l'ús dels dos 
herbicides als voltants d'Utxesa", 
cosa que "podria constituir un 
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Queixes per tenir gossos 
tancats en mal estat en un 
camp d'Artesa.de Segre 
Dues veïnes d'Artesa de Segre 
han denunciat a l'ajuntament de 
la localitat l'abandó de dos gos
sos tancats en mal estat de salt 
en una finca d'Artesa de Segre. 
Segons les denunciants, es van 
topar amb els gossos el passat 
dissabte mentre anaven passe
jant per la llera del riu prop del 
santuari de la Mare de Déu del 
Salgar. Segons les denunciants, 
els animals estaven tancats en 

cel·les sense espai per caminar i 
presentaven una imatge de des
nutrició. Una de les denunciants 
va explicar que la seva intenció 
és que es pugui rescatar els ani
mals d'aquestes males condi
cions, per exemple, portant-los 
a una protectora de gossos. la 
mateixa font va afegir que sos
piten que en aquesta finca hi ha 
més gossos en aquestes condi
cions. 

delicte contra els recursos natu
rals i el medi ambient", segons els 
ecologistes. 

L'entitat mediambiental assen
yala que la contaminació podria 
ser deguèla a la detecció de dos 
herbicides, el metolaclor i la ter
buti.lazina, que s'haurien utilitzat 
per a usos agrícoles a l'entorn 
de l'embassament d'Utxesa, que 
subministra l'aigua de boca als 

. municipis que integren la Man
comunitat d'Aigües de les Garri
gues. Des d'Ecologistes en Acció 
van remarcar que "el metolaclor 
és un herbicida no autoritzat a la 
Unió Europea des del 2002" i "es
tà classificat com a possible car
cinogen en humans per l'Agèn
cia de Protecció Ambiental dels 
Estats Units". "la terbutilazina sí 
que està autoritzada, cosa que no 
impedeix que sigui tòxica per al 
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medi aquàtic i de toxicitat aguda 
per a la salut humana", van afegir. 

Segons els ecologistes, en el 
cas que s'acabés constatant que 
es tracta d'episodis de contami-

nació difusa per l'ús d'aquests 
herbicides als voltants de l'em
bassament, "podria constituir un 
delicte contra els recursos natu
rals i el medi ambient". 

Denuncien que una companyia 
talla el subministrament 
elèctric a veïns de la Vall Fosca 
La CUP diu que Endesa els reclama 'un deute il·legítim' 

La CUP va denunciar ahir que la 
companyia elèctrica Endesa ha 
tallat el suministrament de llum 
a veïnes de la Vall Fosca de for
ma irregular a parer seu. Segons 
un comunicat difós ahir per la 
CUP, aquestes famílies són bene
ficiàries del Contracte de 1927, i 
se'ls ha tallat el subministrament 
"com a mesura de pressió per 
obligar-los a pagar un deute il·le
gítim que l'empresa els reclama i 
que té relació amb els tributs de 
la facturació i amb l'intent d'eli
minació d'un contracte històric 
signat entre ambdues parts". 

"Des de fa setmanes que l'em
presa ha reiniciat aquesta pràc
tica de talls de subministrament 
elèctric i avui -per ahir- ha deixat 
sense servei a una família més 
sense llum, amb l'agreujant de te
nir una nena petita que s'ha po
sat malalta", diu la formació. 

Unes veïnes de la Vall Fosca fa 
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anys estan lluitant pels drets que 
els seus avantpassats van recollir 
al Contracte de 1927, on es fixava 
un preu pactat del kw/h a canvi 
de construir la central hidroelèc
trica de Capdella en terrenys co-

munals i que l'empresa vol vola
tilitzar, segons denuncia la CUP, 
que afegeix que aquestes veïnes 
mai han deixat de pagar la llum, 
sinó que ho fan segons el què el 
Contracte de 1927 estableix. 
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Els Ondas premien Jordi 
Basté pel seu matinal i la 
trajectòria de Francino 
Els guardons també reconeixen 
a Buenafuente i 'Saber y Ganar' 
Barcelona 
ACN 

El món a Racl, conduït pel pe
riodista Jordi Basté a la cadena 
Racl, va guanyar ahir el premi 
Ondas al millor programa de 
ràdio. Els guardons es van fer 
públics a la Cadena Ser, orga
nitzadora de les distincions. El 
periodista Carles Francino es va 
endur I'Ondas a la trajectòria o 
millor labor professional, men
tre que l'humorista Andreu Bue
nafuente va ser considerat el mi
llor presentador. 

El programa Joc de Cartes, de 
TV3, va ser el millor programa de 
cadenes no nacionals i el Festival 
Porta Ferrada va rebre una men
ció especial del jurat en l'àmbt 
dels premis nacionals de mú
sica. Saber y ganar, el concurs 
conduït per Jordi Hurtado, va ser 
considerat el millor programa 
d'entreteniment. 

Dins l'àmbit de la televisió, 
van ser per a 800 metros, la sèrie 
de Netflix que narra els atemp
tas del17 d'agost del2017 a Bar
celona i Cambrils, com a millor 

El Canal33 
estrena 'Salut 
i muntanyes~ 
presentat per 
EvaClausó 
El Canal 33 estrena el pròxim di
vendres 4 de novembre Salut i 
muntanyes, un programa dirigit i 
presentat per la periodista de la 
Seu d'Urgell Eva Clausó, que do
na visibilitat als pobles de mun
tanya del Pirineu a través dels 
quals els identifica. Cada capítol 
del programa - n'hi haurà un to
tal de sis-, vol acostar l'especta
dor a una població dels Pirineus 
catalans i al seu entorn d'una 
manera original i diferent. 

Ho fa a través d'elements ca
racterístics de cada poble, com la 
gastronomia, la ramaderia, l'es
port o els seus habitants caris
màtics, però també des de la mi-
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documental o sèrie documental; 
per a la cobertura de la guerra 
d'Ucraïna de RTVE com a millor 
programa d'actualitat o cobertu
ra especial; per a La que se ave
cina, de Telecinco com a millor 
sèrie de comèdia; per a Javier 
Ca mara a Vota Juan, Va mos Juan 
i Venga Juan, d'HBO Max, com a 
millor intèrpret masculí en ficció, 

i per a Elena Rivera a Los herede
ros de la Tierra i Sequía de RTVE 
com a millor intèrpret femenina 
en ficció. 

Pel que fa als premis de músi
ca, es va distingit la trajectòria de 
Luz Casal; Dani Fernandez com 
a fenomen musical de l'any, i el 
concert de clausura de la gira La 
Cruz del Mapa. 
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rada dels que s'hi han instal·lat 
per fer-hi tallers de moda, d'art, 
o de manufactures de comple
ments, per exemple. 

El programa visitarà sis po
bles de muntanya: Peramola (a 
l'Alt Urgell), Vilamur, Llessuí, Ca
regue, Salàs de Pallars (al Pallars 
Sobirà) i Prullans (a la Cerdanya). 

En el primer capítol, Eva Clausó 
descobrirà algunes curiositats 
del poble de Peramola. L'espec
tador veurà el procés de pro
ducció de les moles, uns donuts 
artesanals fets al forn, i també 
descobrirà de la mà de la repor
tera un petit taller de motxilles i 
bosses veganes. 

na I 
:e olreremos nformac()l1 a ostru:as lOdOs 

ALOGRANOE LOS DOMINGOS 

Lafimañana ~ 
la revista mas leída en España 
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