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CAÇA PROJECTES 

Projecten a la Pobla de Segur un escorxador 
per a la carn de caça de Lleida i Osca 
Estudien fer-lo al costat de l'escorxador municipal en una parcel·la cedida per l'ajuntament li Promogut 
per d socie ar Pallars Actiu, que 1 ulsa ambé la e eactó d una malteria familiar al Pallars 

M. CODINA S I C. SANS 
I LA POBLA DE SEGUR I El sector de 
la caça reclama des de fa anys 
un centre de processament de 
la carn cinegètica a Lleida que 
finalment podria habilitar-se 
a la Pobla de Segur i que do
naria servei a Lleida i a Osca, 
segons va avançar ahir la ge
rent de Pallars Actiu, Eva Fiter. 
Actualment, la carn de caça es 
trasllada a un centre de recepció 
a Sort i s'exporta a altres comu
nitats autònomes. 

El projecte contempla la cons
trucció d'aquest centre en una 
parcel·la que cediria l'ajunta
ment de la Pobla. Actualment, 
s'estudien dos ubicacions, una 
de les quals molt a prop de l'es
corxador municipal, la qual 
cosa suposaria abaratir cos
tos de transport, entre altres 
avantatges. 

.I 
"Els enginyers estan estudi

ant la normativa per determi
nar quin és el lloc més adequat", 
va explicar Fiter, que, d'altra 
banda, va afegir que "estem 
adaptant el projecte a la rea
litat econòmica actual, ja que 
algunes partides pressuposta
des ja no són vàlides a causa de 
l'augment de costos energètics 
i de materials". 

L'escorxador de Sort, on es recepciona la carn de caça per portar-la a altres autonomies. 

Pallars Actiu va començar a 
explorar la viabilitat d'un cen
tre com a escorxador de carn 
cinegètica de les comarques del 
Pallars l'estiu del 2018 gràci
es a una ajuda de la Diputació. 
La societat, composta per socis 
públics i privats, s'encarregarà · 
també ara de buscar la inversió 
necessària perquè el projecte es 

COMERÇ ESTABLIMENTS 

DOS UBICACIONS 

L'ajuntament de la Pobla 
ofereix dos terrenys per 
fer el centre, un molt a prop 
de l'escorxador 

porti a terme. En aquest sen
tit, demanarà al departament 
d'Indústria una subvenció per 
desenvolupar projectes agroa
limentaris a fi de materialitzar 

el document executiu. El cen
tre permetria posar en relleu 
el producte de la carn de caça 
amb l'objectiu de transformar-la 
i comercialitzar-la. Suposaria 
també la creació de nous llocs 
de treball, oferir als restaura
dors del territori la possibilitat 
d'elaborar una carta incorpo
rant aquest producte autòcton 
i contribuiria també al control 
d'espècies d'animals que proli
feren en massa. 

En un altre ordre, la socie-

Les tindrà sis estancs després 
d'adjudicar l'Estat 411it:ències més 
Els beneficiaris han d'obrir-los en el transcurs del2023 
MAR fA MOLINA 
I LES I El ministeri d'Hisenda ha 
adjudicat quatre llicències per 
obrir quatre estancs a la pobla
ció aranesa de Les. S'afegiran 
als dos que ja hi ha, de manera 
que el municipi fronterer pas
sarà a comptar amb sis establi
ments de venda de tabac, que 
suposa un per cada 160 habi
tants. Segons va indicar l'al-

calde, Andreu Cortés, hauran 
d'obrir durant l'exercici d'aquest 
any si els titulars no volen per
dre aquesta autorització, que 
passaria al següent candidat 
de la llista dels presentats a re
gentar un d'aquests locals que 
han complert les clàusula de 
condicions. 

A més a més, han d'aportar 
una fiança que perdrien en cas 

de renúncia o d'obrir fora de ter
mini. Cortés va explicar que la 
decisió de l'Estat per subhas
tar-los en poblacions frontereres 
com Les i la Jonquera, a Giro
na, que passarà a tenir-ne deu, 
es justifica per l'alt volum de 
vendes, ja que el tabac costa el 
doble a França. "Un paquet de 
tabac ros que a Espanya costa 
5,30 euros a França es paga a 

tat Pallars Actiu està negoci
ant l'adquisició de maquinària 
cervesera de segona mà amb la 
malteria italiana Monferrato, 
ubicada a la regió de Crocetta. 
El mes de desembre passat la 
va visitar per conèixer el seu 
funcionament, a fi de desen
volupar l'elaboració de malt al 
Pallars. "Hem fet proves amb 
cervesers artesans del territori 
amb molt bons resultats, per la 
qual cosa el projecte és viable", 
va afirmar. 

10, per la qual cosa és normal 
veure cues de persones del país 
veí en aquests establiments." 
L'alcalde va remarcar que la se
ua obertura beneficiarà el muni
cipi,ja que "els francesos aprofi
ten el viatge per comprar en al
tres botigues on troben articles 
més barats i també per menjar, 
ja que els restaurants ofereixen 
preus més econòmics". 

Diversificar comerços 
Tanmateix, alguns veïns 

consideren que sis estancs són 
massa per a una població que té 
970 habitants i que necessitaria 
altres comerços per no centralit
zar l'activitat en una cosa com 
el tabac, que és una article per
judicial per a la salut. 

Vedat Pirineus 
aparca el centre 
que planejava 
obrira Sort 
• Vedat Pirineus S.L. va 
obrir portes a Sort el2018 
com a primer punt logístic 
autoritzat per a la recolli
da i tractament de la carn 
de caça de les comarques 
del Pirineu i amb la volun
tat de convertir-se també 
en un dels primers punts 
de venda de carn silvestre 
de tot Catalunya. 

Fonts de la societat han 
explicat que l 'empresa 
ha deixat "en stand by" 
el projecte en el vessant 
d'escorxador i punt de 
venda com a conseqüèn
cia de l'elevada inversió 
que es necessita, que su
posaria "triplicar l'espai 
actual" de l'escorxador 
municipal de Sort, i per 
les traves burocràtiques. 
Sí que actua com a centre 
d'acolliment. 

D'altra banda, els caça
dors han comptat aquesta 
temporada amb més faci
litats per entregar la carn 
abatuda en cada cacera · 
gràcies a un camió frigorí
fic de Vedat Pirineus que 
cada cap de setmana fa el 
recorregut des de Bellver 
fins a Solsona, parant en 
diversos punts de l'Alt 
Urgell. 

LES CLAUS 

Condicions 
I Els estancs han d'estar a una 
distància de més de 50 metres 
un de l'altre i allunyats d'escoles 
i instituts. 

Oposició 
I Alguns veïns consideren que 
sis estancs són massa i que cal
dria diversificar l'activitat co
mercial i no centralitzar-la en el 
tabac. 

Iniciativa privada 
I L'alcalde assegura que el 
consistori no entra en aquesta 
qüestió i no pot resoldre-la ja 
que ha de ser la iniciativa priva
da la que obri comerços. 
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TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

Perd la vida un jove de Guissona 
al xocar dos vehicles a Tàrrega 
La víctima, de 27 anys, es va quedar atrapat a l'interior del cotxe li L'accident es va 
p ... a I arre a L-310 a seu pas pel nuch e a iguerosa 

LAIA PEDRÓS/REDACCIÓ 
I TÀRREGA I Un jove de 27 anys, 
Àngel Ramírez Pena, veí de 
Guissona encara que havia 
viscut durant anys a Torà, va 
morir ahir a primera hora de la 
tarda en un accident de trànsit 
a l 'L-310 al seu pas per la Figue
rosa, a Tàrrega. Per causes que 
es desconeixen i s'investiguen, 
un turisme va xocar frontal
ment contra un camió i a con
seqüència del fort impacte, el 
conductor del turisme va perdre 
la vida. El vehicle va caure per 
un terraplè d'uns dos metres i 
va quedar reduït a ferralla. La 
víctima mortal s'hi va quedar 
atrapat i els serveis d'emergèn-· 
cies no van poder fer res per 
salvar-li la vida. 

Els serveis d'emergències van 
rebre l'avís de l'accident a les 

- 15.28 hores. El sinistre va tenir 
lloc al punt quilomètric 5, entre 
Tàrrega i la Figuerosa, gairebé 
arribant a aquest nucli agregat 
de la capital de l'Urgell. Fins al 
lloc es van desplaçar cinc dotaci
ons dels Bombers de la Genera
litat, dos ambulàncies del SEM i 
cinc patrulles dels Mossos d'Es
quadra. A conseqüència de l'ac
cident, la carretera va quedar 
completament tallada al trànsit 
entre Tàrrega i els Plans de Sió 
durant més de quatre hores (no 
es va reobrir fins a les 20.00 h 
aproximadament) mentre van 
treballar-hi els serveis d'emer-

Els serveis d'emergències ahir després de la col·lisió a la carretera L-310 al seu pas per la Figuerosa. 

gència, es van retirar els vehi
cles i es va netejar la calçada. 
A més, a causa de la col·lisió, es 
va produir una fuita de gasoil al 
dipòsit del camió, la conductora 
del qual va resultar il·lesa. 

Es tracta de la primera víc
tima mortal a les carreteres 
lleidatanes d'aquest 2023. La 
demarcació va tancar l'any pas
sat amb un total de 19 persones 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Quatre detinguts per 
l'apunyalament d'un 
jove a Balaguer 
Dos dels acusats són menors d'edat 

REDACCIÓ 
I BALAGUER I Els Mossos d'Esqua
d ra van detenir ahir quatre 
persones, dos d'elles menors 
d 'edat, acusades de l'apunya
lament a un jove a Balaguer el 
31 de desembre a la matinada. 
L'agressió es va produir sobre 
la 1 de la matinada a l'exterior 
de la zona d'oci nocturn que 
hi ha al passeig de l'Estació. El 
ferit, de 28 anys, va ser evacuat 
a l'hospital Arnau de Vilano
va. Presentava ferides al tors, 
coll i esquena i es trobava fora 
de perill. Els Mossos acusen els 
detinguts d 'un delicte de temp
tativa d'homicidi. Un company 
de l'home que va ser apunyalat 
també va resultar ferit a conse
qüència de cops. Després dels 

fets, es va obrir una investigació 
i els Mossos ja tenien identificats 
els presumptes responsables. Fi
nalment, van ser detinguts ahir 
a la tarda. 

L'any passat, entre els mesos 
de gener i setembre, es van re
gistrar sis casos de temptativa 
d'homicidi a les comarques de 
Lleida, cinc menys que en el ma
teix període de l'any anterior, 
xifra que suposa un descens 

ZONA D'OCI NOCTURN 

Els fets van tenir lloc la 
matinada del 31 de 
desembre després d'una 
baralla a la sortida d'un pub 

mortes en accidents de trànsit, 
una de les xifres més baixes dels 
últims anys i 18 menys que el 
2021. L'últim accident mortal 
de l'any es va produir a l'N-230 
a Sopeira, en el qual van perdre 
la vida tres membres de la ma
teixa fann1ia, un matrimoni i el 
seu fill, veïns de Les i Vielha, 
en una coHisió frontal entre el 
seu turisme i un camió. Dos dels 

ocupants van morir a l'acte i el 
tercer, dies després a l'hospi
tal. S'ha de recordar que el2 de 
gener un agricultor de 69 anys 
de Bovera va morir al bolcar el 
tractor que conduïa i quedar-se 
atrapat. Del total de víctimes 
mortals l'any passat a la demar
cació, el36% eren de col·lectius 
vulnerables: dos ciclistes, dos 
vianants i tres motoristes. 

Un vehicle dels Mossos, al costat dels jutjats de Balaguer. 

del45,5%, segons el Balanç de 
Criminalitat del ministeri de 
l'Interior. En canvi, els delictes 
de lesions i baralles tumultuà
ries van augmentar un 51,6%. 
Concretament, van passar dels 
155 casos dels primers mesos 
del 2021 als 235 casos entre el 
gener i el setembre del2022, la 
qual cosa representa una mit
jana de gairebé un al dia. Són 
dades aportades pels diferents 

cossos policials. Segons el ba
lanç dels Mossos d'Esquadra, 
entre els mesos de gener i se
tembre de l'any passat es van 
fer un total de 14 arrestos per 
delictes d'intent d'homicidi a 
les comarques lleidatanes. Així 
mateix, es van instruir 1.200 
denúncies més per delictes de 
lesions, amb prop de 300 de
tinguts a les regions de Ponent 
i del Pirineu. 
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TRÀNSIT 

Lliure amb 
càrrecs l'acusat 
d'atropellar un 
ciclista a Lleida 
A l'LL-11, on va fugir 
del lloc de l'accident 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El jutjat d'inst ruc
ció de Lleida en funcions de 
guàrdia va decretar ahir la 
llibertat amb càrrecs per al 
conductor de 46 anys detin
gut dimarts acusat d 'at ro
pellar un ciclista i fugir a 
l'LL-11. La causa judicial està 
oberta per un delicte contra 
la seguretat viària i un altre 
d'omissió del deure de so
cors. Segons van informar 
els Mossos, els fets van tenir 
lloc cap a les 10.00 hores a 
l'LL-11 a Lleida. 

El responsable del xoc va 
fugir del lloc de l'accident i el 
ciclista va patir lesions de di
versa consideració. Els agents 
van fer diverses comprova
cions i van poder localitzar 
la furgoneta que va causar 
l'accident en una empresa 
situada a la carretera N-Il 
a Bell-lloc d'Urgell. Segons 
van informar els Mossos, el 
vehicle presentava danys 
que coincidien amb els indi
cis recollits al lloc dels fets, 
per la qual cosa van arrestar 
el conductor. 

TRIBUNALS 

Absolta d'agredir la 
seua exparella en 
una casa al Jussà 
I LLEIDA I L'Audiència de Llei
da absol una jove acusada 
~'agredir la seua exparella 
en una casa a Isona, al Jus
sà, i la condemna a deu me
sos de presó per trencament 
de condemna per haver in
complert l'ordre d'allunya
ment. Veu contradiccions en 
el testimoni de la v íctima, 
que va negar els fets al judi
ci, i rebutja acusar-lo de fals 
testimoni. 

INCENDIS 

Contenidors 
cremats a fUrgell 
i el Segrià 
I VILANOVA DE LA BARCA I Els Bom
bers de la Generalitat van 
treballar ahir en sengles in
cendis de contenidors a Vila
nova de la Barca i a Tàrrega. 
En el primer, l'actuació va te
nir lloc a la 1.47 hores i es va 
activar una dotació. D'altra 
banda, a les 4.26 hores, es va 
rebre un avís per un altre in
cendi de contenidor entre els 
carrers Sant Joan i Capellans 
de Tàrrega. 
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LLEURE COMMEMORACIONS 

El saló del S us hi Zheng Restaurant es va omplir ahir per celebrar l'arribada de l'any del Conill. 

El nou any xinès arriba a Lleida 
Prop de 200 persones es van citar ahir per celebrar l'arribada de l'any del Conill li La 
cap1 " l. 5na compta amb me de 1.000 empadronats del país asiàtic 

R.GASQUE 
I LLEIDA I La comunitat xinesa de 
Lleida, que compta amb més de 
1.000 persones empadronades, 
va donar ahir la benvinguda a 
l'Any Nou, que en aquesta oca
sió se celebra sota el signe del 
Conill, símbol de longevitat i 
amabilitat. L'Associació de Pai
sans de la Xina a Lleida va orga
nitzar el sopar de Cap d'Any al 

SOLIDARITAT NADAL 

Sushi Zheng Restaurant després 
de dos anys sense reunir-se per 
la Covid. A la vetllada va assis
tir el cònsol xinès a Barcelona, 
Zhu Jinhyang, acompanyat de 
representants de la comunitat 
xinesa a la ciutat i d'autoritats 
lleidatanes. El sopar va cons
tar de 20 plats de marisc, carn i 
peix. No van faltar tampoc els 
fideus d'arròs que, segons va ex-

plicar el responsable del restau
rant Lin Zheng, "tenen un signi
ficat d'unió de cara a l'any nou". 
Abans del sopar, les autoritats 
locals es van reunir en un saló 
privat dellocai, on el cònsol va 
regalar un llibre del president de 
la República Popular China, Xi 
Jinping, i un informe de l'últim 
congrés del partit Comunista 
de la Xina. L'esdeveniment va 

SALUT INVESTIGACIÓ 

començar amb un espectacle de 
ball a càrrec del grup infantil de 
l'associació. L'alcalde Miquel 
Pueyo es va adreçar als més de 
200 assistents expressant la se
ua admiració per la capacitat 
de combinar la tradició i la in
novació de la societat xinesa. 
Per la seua part, el subdelegat 
del Govern, José Crespín, va 
felicitar l'any nou als assistents. 
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SALUT 

Sanitat retira 
del·mercat unes 
lents oculars 
I MADRID I L'Agència Espanyola 
del Medicament va anunciar 
ahir la retirada del mercat 
d'unes lents oculars després 
de detectar risc d'hipertensió 
ocular. L'alerta sanitària no 
afecta uns productes a l'ús, 
sinó que es tracta d'unes 
lents intraoculars del model 
EyeCee One precarregades 
i l'EyeCee One Crystal pre
carregades. Són uns implants 
òptics que serveixen per 
substituir el cristaHí humà 
fabricades al Japó per l'em
presa Nidek i distribuïdes a 
Espanya per la firma Bausch 
& Lomb. 

SALUT 

Nou avenç en 
el tractament 
de la leucèmia 
I BARCELONA I Científics del 
Grup d'Investigació en Cèl
lules Mare i Càncer de l'Ins
titut Hospital del Mar han 
descobert que inhibir una 
proteïna clau fa superar la 
resistència al tractament en 
pacients amb leucèmia limfo
blàstica aguda de cèl-lules T. 
La investigació, que publica 
la revista EMBO Molecu
lar Medicine, demostra que 
combinar la quimioteràpia 
amb un inhibidor d'aquesta 
proteïna serveix per eliminar 
la resistència al tractament 
en ratolins. 

El límit dels bisbats marca 
el perfil genètic al Pirineu 

Una voluntària organitzant els joguets recaptats. 

Creu Roja reparteix joguets entre 
1.900 nens i nenes de Lleida 
I LLEIDA I Creu Roja Joventut de 
Lleida ha repartit 4.630 jo
guets entre un total de 1.914 
nens i nenes de les comarques 
lleidatanes que es troben en 
nsc de vulnerabilitat, en el 
marc de la campanya Els seus 
drets en joc. Hi han col·laborat 

65 voluntaris de les diferents 
assemblees que té l'entitat, que 
han permès repartir joguets 
entre una trentena de muni
cipis lleidatans. Aquest any, 
més de cinquanta empreses i 
entitats s'han sumat a la cam
panya solidària. 

Afegit a l'abrupta orografia de muntanya en aquesta zona 
I LLEIDA I Els límits administrati
voreligiosos de la zona del Pi
rineu, determinats a partir de 
l'orografia i perpetuats de for
ma inalterable durant segles, 
sumats a la rígida estructura 
social imposada per l'església 
catòlica durant llargs períodes 
de temps, han configurat l'es
tructura genètica de la seua po
blació. Aquesta és la conclusió 
d'un estudi multidisciplinari de 
la Univeristat de Lleida (U dL), 
l'Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida (IRBLleida), el Consell 
Superior d'Investigacions Cien
tífiques (CSIC) i la Universitat 
de Barcelona, que s'ha publi
cat recentment a la prestigiosa 
revista científica Frontiers in 
Genetics. La investigació posa 
de manifest que les poblacions 
rurals del Pirineu presenten una 

diferenciació genètica singu
lar, on els límits establerts pels 
bisbats i l'orografia han estat 
barreres socials i físiques en la 
determinació dels seus perfils 
genètics. "La distància geogrà-

MOSTRA D'ESTUDI 

L'estudi, amb participació 
de la Udl i de I'IRBLieida, 
ha analitzat 397 perfils 
genètics d'aquest territori 

fica és un factor determinant en 
la diferenciació genètica entre 
poblacions, la qual cosa con
firma la diferència que podem 
observar en poblacions distants 
com l'asiàtica i l'africana. Tot i 
així, poblacions properes poden 

presentar diferències, si exis
teixen barreres geogràfiques o 
socioculturals entre aquestes", 
explica el professor de la Uni
versitat de Lleida i responsable 
del grup d'investigació Genètica 
de malalties complexes de l'IRB
Lleida, Joan Fibla. L'estudi, ini
ciat el2010, ha analitzat l'ADN 
de 397 persones del Pirineu, que 
no estaven emparentades entre 
elles i els pares i avis de les quals 
també havien nascut en aquesta 
mateixa zona. 

D'altra banda, l'anàlisi 
d'aquests perfils indica que 
les poblacions de l'oest (Riba
gorça-Pallars-Urgell) mostren 
marcades diferències amb les 
de l'est (Ripollès-Garrotxa) i va
lors de diferenciació interme
dis amb les del Pirineu central 
(Berguedà-Solsonès). 
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