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La ramaderia extensiva, una 
activitat clau J!er un Pirineu viu 

JORDI NAVARRA 1 NÚRIA FONTANET 1 ROGER J. PALACÍN 
RAMADER 1 ALCALDE DE SANT ESTEVE DE LA SARGA 1 ENGINYERA 

AGRONOMA 1 VETERINARII REGIDOR A SALAS DE PALLARS 

'Ait Pirineu i Aran i segons les dades del registre 
d'explotacions ramaderes del Departament d'Acció 
Climatica, Alimentació i Agenda rural, hi ha aproxi-

madament 1.900 explotacions ramaderes de boví, equins 

i oví-cabrum. La gran majaría són explotacions extensives 
i semiintensives que fan un aprofitament sostenible deis 
recursos naturals. 
Aquest sistema productiu esta associat a un model d'ex
plotacló tradicional i a una econom1a familiar que fins ara 

s' ha mostrat resilient pero que en aquests moments esta 
amena~at i en perilla la seva continu"ltat per diferents fac
tors, sobretot economics, socials (falta de relleu generaci
onal 1 de reconeixement) i mediambientals (nous reptes 
associats al canvi climatic). És un fet la davallada important 
del número d'explotacions ramaderes que hi ha hagut els 
darrers anys. La dificultat per compatibilitzar la ramaderia 

extensiva amb la fauna salvatge, el grans depredadors, la 
falta de consum de proximitat i els canvis en els habits de 
consum, els baixos preus pagats al ramader i la desvalorit

zació de productes tant tradicionals com la pell o la llana, 
agreugen encara més, la situació crítica que esta vivint el sec
tor. La manca de m a d'obra i la dificultat pera trabar pastors/ 

es 1 l' increment del preu deis pinsos i del combustible, ha es
tat !'última estocada peral sector. No podem permetre que 
morí una activitat que forma part del nostre territori i ADN 

pel que fa a la conservació del patrimoni natural i a la confi
guració 1 manteniment del paisatge. La ramaderia extensiva 
és imprescindible pera una bona gestió del medí, ajudant a 
manten1r un mosaic territorial amb boscos, conreus, prats i 
pastures, a més de proporcionar aliments de qualitat. 
Tal 1 com es diu a la 1ntroducció del Pla Estrategic de la Ra
madena Extensiva a Catalunya 2021-2030 impulsat des del 

Departament d'Acció Climatica, Alimentació i Agenda rural, 

la industrialització de la producció ramadera i la perdua d'ex
plotacions ramaderes tradicionals esta afavorint l'abando

nament de les practiques extensives. Els va lors ambientals 
i socioeconomics aportats tradicionalment pel pasturatge 

s'estan perdent en aspectes tan importants com l'ocupació 
i l'activitat socioeconomica en el medí rural, la qualitat deis 
productes i elllegat cultural tant important pera la seguretat 

i sobirania alimentaria i el desenvolupament del medí rural. 
Tot i ser conscients que és un sector estrategic peral terri
tori, s'ha de treballar més per posar en valor la. producció 
ramadera i garantir una vida digna per als ramaders i rama
deres del Pirineu. Des del Departament d'Acció Climatica, 

Alimentació i Agenda Rural s'ha engegat diferents línies de 
treball: 

-Pia estrategic de l'alimentació de Catalunya (PEAC) 2022-
2026. 
-Dinamització de joves que es vol en instal·lar en sector 

Una Església més petita 
s així com és el present i (l'evolució) de I'Església, amb 
comunitats cada vegada menys nombrases i més peti
tes. Aquesta realitat es veu confirmada per l'últim in

forme de la Direcció General d'Afers Religiosos. Així, segons 
el Mapa Religiós de Catalunya, el nostre país ha perdut 161 
temples catolics en un any. Cal recordar que el Principat té ac
tualment 7.275 centres de culte de les 15 tradicions religioses 
diferents, segons recullla Direcció General d'Afers Religiosos 
de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest recompte, la 
relig1ó católica té 5.795 centres de culte, un 80% del total i és 
la confessió religiosa que més temples ha perdut l'últim any, 
amb 161 centres menys. 
Aquesta disminució deis centres catolics de culte, així com el 
nombre de convents i de monestirs, que també ha disminu"lt, 
1 el nombre de monjas i religioses, menys nombrosos que fa 
uns anys, té diverses causes. De fet, és ben evident que estem 
vivint una reducció de centres de culte i del nombre de comu
nitats religioses. Així, només a Lleida, han marxat les Filies de la 
Caritat -a la imatge-, presents a la capital del Segria des del se
gle XVIII, les Carmelites del P. Pala u i els Franciscans. També han 
marxat d'Aimacelles, els Germans de Sant Joan de Dé u, les Filies 
del Cor de Maria han deixat la Pobla de Segur i els Germans de la 
Salle han marxat de Mollerussa. Amb visió profetica, el jove ca
pella Joseph Ratzinger, el desembre de 1969, ja preveía aquesta 
disminució al si de I'Església. 
L'aleshores jove teoleg Ratzinger, va fer unes conferencies radi
ofoniques que més tard van ser publica des en elllibre Fe i futur. 

Al final del seu llibre, Ratzinger es feia la pregunta: com sera 

I'Església de l'any 2000? 1 Ratzinger es responia a sí mateix així: 

"De la crisi actual emergira una Església que haura perdut molt. 

Esdevindra més petita i haura de recomen~ar gairebé des del 
principi". Ratzinger afegia encara, en relació al futur de I'Esglé

sia: "Ja no sera capa~ d'habitar en molts edificis que havia cons
tru't"t en temps de prosperitat", com podem veure pel que fa a 
la reducció deis centres de culte a Catalunya,"ja que el nombre 

deis seus fidels disminuira" i per aixo "perdra també gran part 

deis privilegis socials". 
Lluny de caure en un cert pessimisme, Ratzinger deia que, "no 

obstant aixo, I'Església trabara de nou i amb tata !'alegria allo 

agrari. Creació de !'oficina del Planter al portal de referencia 
del mon rural cata la RuraiCat, ambla voluntat d'informar, as
sessorar i acompanyar en tot el procés d'instal·lació d'un/a 
jove. 
-Pla estrategic per a la ramaderia extensiva a tatalunya 
2021-2030 amb tot un procés participatiu amb taules de 
treball al territori. S'han creat els següents eixos d'actuació: 
Producció ramadera sostenible, cadena de valor, gestió del 

Territori, participació i governan~a, valoritz.ació, comunica
ció, promoció i generació de coneixement i innovació. 
En definitiva, els reptes són molt grans, el treball continua i 
encara hi ha molt camí per recórrer. Hem de ser conscients 
que notindrem el país i els agromosaics que tenim al Pirineu, 
sense la feina i l¡¡ lluita d'aquests ramaders i ramaderes que 
han mantingut un model arrelat a la terra i sostenible. Així, 

lluitarem i defensarem perque aquest model ramader pugui 
continuar existint. 

JOSEP MIQUEL BAUSSET 
MONJO DE MONTSERRAT 

que li és essencial, allo que sempre ha estat el seu centre: 
la fe en el Déu U i Tri". Ratzinger, el futur cardenal i bisbe de 
Roma, deia l'any 1969, que I'Església, "quan passi la prava, 
es convertira en una Església més simplificada", per tornar"a 
comen~ar de nou en petits grups, a través de moviments i 
d'una minoría que tornara a posar la fe i la pregaria al centre 
de !'experiencia", convertint-se en una Església "pobra", que 
sera "I'Església deis humils". 
R atzinger deia que I'Església en el futur seria "més espiritual", 
i "que no se apropiara un mandat polític, coquetejant ara amb 
!'esquerra, ara ambla dreta", com va passar amb I'Església es
panyola durant el nacionalcatolicisme. Ratzinger deia també 
que els homes "descobriran en el petit ramat de creients, 
com una real itat completament nova, com una esperan~a i 
una resposta per als qui sempre han estat cercant en secret". 
Ratzinger, que va encertar el futur de les comunitats cristia-

nes, com ho podem comprovar actualment, deia que I'Església 
es convertiria "en una Església deis més petits". 1 encara, Ratzin
ger deia que I'Església s'enfrontaria "a temps molt difícils, amb 
convulsions terribles". Pero al final"quedara I'Església de la fe", 
que sera vista "éom la llar de l'home, on sempre es traba .la vida 
i l'esperan~a, més enlla de la mort". Els cristians hem de viure 
el present amb esperan~a i creure que el Regne de Déu, Jesús 
mateix el va comparar a un grade mostassa, la més petita de les 
llavors. No el va comparar amb un roure ni amb un castanyer. 
Per aixo mirem el present i el futur de I'Església amb confian~a, 

sabent que la nostra for~a ens ve del Senyor. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



16 COMARQUES 1 DIMARTS 15 DE NOVEMBRE DE 2022 

FOTO: Consell Segria/lmatge del concert que es va celebrar diumenge 

Soses clou el 'Segrió Corals' 
amb un concert a l'església 
l'esglés1a parroquial de Sant llo
ren~ de Soses va ser l'escenari, 
aquest diumenge, del concert de 
cloenda de Segria Corals 2022, 
un cicle emblematic del Consell 

Comarcal que enguany ha recor
regut deu pobles i en que hi han 
participat 15 formacions corals i 
300 cantaires. Aquesta ha estat 
la 16a edició. 

Mascan.ya entrega el premi 
del concurs de Treballs de 
Recerca de Batxillerat 
El Centre de Recerques del Pla 
d'Urgell Mascan~a va fer entre
ga del premi del concurs de Tre
balls de Recerca de Batxillerat, 
corresponent al curs 2021-2022. 
la guanyadora va ser !'alumna 
de I'INS La Serra de Mollerussa, 
Aina Pujol Merce, amb el treball 
Responsabilitat Social Corpo
rativa de les empreses del Pla 
d'Urgell, tutoritzat per el pro
fessor Josep M. Porta. El treball 

s'estructura en dues parts, en la 
primera es defineix el concepte 
de Responsabilitat Social Cor
porativa, fent un repas a la seva 
historia i les avantatges d'una 
gestió empresarial assentada en 
la vesant económica, social i me
diambiental. la segona és una 
analisi del grau de RSC de les 
empreses de la comarca i deis 
ambits on concentren les seves 
accions o actuacions. 

Preveuen una reducció 
de la producció de la 
tófona de fins a un 30% 
Les onades de calor de l'estiu i la 
falta de pluges perjudiquen el bolet 
Bovera 
J.C. 
la campanya de la tofona 
d'aquest any es preveu complica
da arran de les fortes onades de 
calor que hi va haver a l'estiu i de 
la falta de precipitacions. Així ho 
asseguren productors com Mane! 
Farré, amb finques a Bovera, que 
estima que enguany hi pot haver 
entre un 25 i un 30% menys de 
producció que un any "normal". 
En aquest sentit, matisa que en el 
cas de la tofona silvestre "no pin
ta massa bé, sera un any dolent" 
i en el cas de la tOfona amb reg 
"també minvara una mica". 

No obstant aixo, assegura que, 
quant a la qualitat, sera bona per
qué "amb menys quilos hi pot 
haver un millor calibre". la cam
panya ha arrencat ara i s'allargara 
fins al mes de mar~. Farré recorda 
que la tOfona és un bolet i la seva 
qualitat va !ligada la baixada de 
les temperatures. 

Per aixo, esperen que "baixin 
les temperatures i faci més fred 
del que esta fent ara". Cal ten i r en 
compte que el seu és un cas pio-

FOTO: M.F./ Una de les tafones de la finca de Manel Farré a Bovera 

ner a la comarca de les Garrigues 
en cultivar tbfones. la seva histo
ria comen~a arran d'una herencia 
que va rebre. 

Va heretar una finca amb olive
res centenaries. Aleshores decidir 
reforestar la finca amb planta au
tóctona iva optar per l'alzina, que 
després li permetria ten ir tofona. 
Ara, com a reptes que encara el 

sector, Manel Farré posa de ma
nifest que cal fer una crida als res
tauradors perqué valorin aquest 
producte i hi apostin en els seus 
establiments. 

"les perspectives al món de la 
cuina són molt favorables", expo
sa. Per aixo, anima "a la gent que 
s'hi apunti perdonar un valor afe
git". 

Sorigué sera 
presenta 
l'Smart City 
Expo World 
Co º'r ss 

Els cuiners del Pallars es reivindiquen 
i aposten per productes de KmO 

sional de qualitat a prop de casa 
és un deis aspectes que troben 
a faltar. 'Cuinem talent' és una 
iniciativa deis Ajuntaments de 
Sort i Tremp. En aquesta primera 
edició, hi participen Josep Palau 
(Casa Masover de Buira), Marina 
Pampols (Restaurant Buenos Ai
res), Meritxell Tartera (Hotel Pes
sets) i Jaume Mora (Fonda Farré). 
Tots quatre dirigeixen les cuines 
deis seus establiments i defen
sen activament els productes de· 
la terra. 

l'empresa Sorigué participa per 
primera vegada a I'Smart City 
Expo World Congress, que se 
celebra dellS al17 de novem
bre a Fira Barcelona. El grup 
empresarial presentara un ex
tens programa de conferencies 
sobre les seves solucions inno
vadores i sostenibles per a la 
ciutat. La trobada, que reuneix 
les empreses, administracions 
i organitzacions més innova
dores, suposa l'oportunitat de 
mostrar el coneixement i ex
periencia de Sorigué en els ser
veis urbans per generar noves 
sinergies amb el sector i avan
~ar cap a una ciutat més innova
dora i sostenible. 

Lleida 
MARTA LLUVICH (ACN) 

El seminari 'Cuinem talent' im
partit per cuiners del Pallars va 
servir per reivindicar la feina 
d'aquests professionals. Tots ells 
aposten per productes de tem
porada i proximitat a !'hora de 
l'elaboració de les cartes deis 
seus restaurants. Dolors Echa
lar, tecnica del projecte 'Al teu 
Gust', ha explicat que darrere 
deis "excel· lents productes que 
s'elaboren" a les cuines deis res
taurants pallaresos hi ha "excel
lents cuiners". El seminari va ser
vir per teixir xarxa entre tots ells 
i sumar esfor~os. l'aposta per la 
formació al territori des de pro
grama 'Treball a les comarques' 
ha estat "molt ben acollida" pel 
sector ja que la formació profes-

FOTO: ACN/ lmatge del seminari 'Cuinem Talent' 

Echa lar va explicar que. el semina
ri vol"posar en valor el talent lo
cal" que hi ha a les cuines del Pa
llars i va recordar que el producte 
esta "molt ben valorat" pero 
que cal reivindicar el paper deis 
professionals qué "l'elaboren, el 
cuinen i el defensen" a les car
tes deis seus restaurants. Aquest 
seminari vol donar les eines per 
coneixer els productes de proxi
mitat i la manera d'incorporar-los 
a la cuina. 
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Port Ainé estrena· aquesta 
temporada l'asfaltat d'un 
p<lquing per a 290 vehicles 
L'obra de la plataforma s'ha fet amb tecniques 
de bioenginyeria per respectar al maxim l~entorn 
Rialp 
ACN 

l:'estació d'esquí de Port Ainé, al 
Pallars Sobira, estrena aquesta 
temporada d'hivern 2022-2023 
l'asfaltat de l'aparcament La Ra
basta l:'aparcament, de 9.000 
metres quadrats i amb capacitat 
per a 290 vehicles, compta amb 
un vial d'accés de sentit únic de 
circulació de 6 metres d'amplada 
que permetra el flux de les perso
nes usuaries, segons va informar 
ahir Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), empresa que 
gestiona en aquests moments el 
complex. 

Amb aquesta actuació, que ja 
va comen~ar la temporada passa
da i que acaba ara amb l'asfaltat 
d'aquestes places d'aparcament, 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya millora el confort de 
les persones visitants a l'estació 
de Port Ainé, que compta tam
bé amb tres altres zones d'apar
cament a la cota 2000 que jun
tament amb l'aparcament de la 
cota 1600, sumen un total d'unes 
1.240 places. 

FOTO: FGC / L'asfaltat de l'aparcament ha suposat una reordenació de les places dedica des a vehicles especials 

l:'obra de la plataforma de 
l'aparcament es var dur a terme 
utilitzant tecniques de bioen
ginyeria per tal de respectar al 
maxim l'entorn i assegurar la 
integració paisatgística de l'ac
t uació. La zona consta de dos ni-

vells, fent-lo compatible amb el 
pendent i el desnivell de la mun
tanya. A la part central, es va sal
vaguardar el terreny natural d'ar
bres que separa els dos nivells de 
l'aparcament. 

En aquest espai, també s'hi 
han instal·lat 5 totems tallats en 
fusta amb recreacions de la fauna 

El Pallars inaugura la ruta 
que mostra els refugis 
antiaeris de la Guerra Civil 

Gimeno i Llardén, estudiós de la 
historia contemporania del Pa
llars, passava pels indrets de la 
població on recentment s'han 
col·locat nou panells informatius 
que permeten coneixer més co
ses d'aquest període historie. 

més representativa del Pare Na
tural de I'Ait Pirineu. Obra de !'es
cultor Aaron Pérez Silva, les escul
tures s'han creat amb la voluntat 
d'aprofitar els arbres que no reu
nien els requisits per a ser aproft
tats pera la contenció deis murs o 

· ¡a delimitació de les baranes. 
També s'ha instal·lat una esca-

refugis. 
Aquesta ruta inaugurada és 

autoguiada, ha tingut en eompte 
la sostenibilitat i esta adaptada 
pera persones amb mobilitat re
dui"da i per a invidents. 

La ruta turística vol ensenyar 
eom eren i on estaven aquests 
refugis per a que les noves ge
neracions sapiguin aquest dur 
moment historie que va patir el 
Pallars. 

la que uneix el nivell inferior de 
l'aparcament de La Rabasta amb 
el de Roní. 

A més, les persones esquiado
res o surfistes de neu des de la 
part superior de l'aparcament de 
La Rabasta, podran accedir ja amb 
els esquis cal~ats a la zona de ser
veis de la cota 2000. 

Dissabte 
inauguren la 
nova seu del 
Geoparc 

El proper dissabte 19 de no
vembre, a les 12.30h del mig
dia, es realitzara l'acte d'in
auguració de la .nova seu del 
Geoparc mundial Unesco Orí
gens, sit uada al carrer Soldevila 
3, de Tremp a dmec del presi
dent de la Diputació de Lleida, 
Joan Talarn i Gilabert i Maria Pi
lar Cases i Lopetegui, presiden
ta del Geoparc mundial Unesco 
Orígens. 

El Geoparc Orígens (ante
riorment conegut com Geo
parc Conca de Tremp-Montsec) 
és un geoparc catala, creat el 
2018. És un projecte de desen
volupament sostenible social i 
economic adre~at als habitants 
del territori. 

Rutaapeu 
diumengea 
l~lt Urgell 
per parlar de 
neu al Pirineu 
Aquest diumenge 20 de 
novembre, I'Espai Ermen
goi-Museu de la Ciutat de 
la Seu d'Urgell organitza 
l'última activitat de les 'Ru
tes a peu per I'Ait Urgell', 
cicle anual que organit
za el Consell Comarcal de 
I'Ait Urgell i Turisme Seu. 
Aquesta activitat consisti ra 
en una sortida per parlar 
de neu al Pirineu, a carrec 
d'Aibert de Gracia de Me
teopirineus Catalans, amb 
la col·laboració del Pare Na
tural de I'Ait Pirineu. 

Amb gran assistencia de públic de 
la Pobla de Segur i d'altres pobla
cions del Pallars (més d'un cen
tenar de persones), aquest diu
menge es va dur a terme l'acte 
inaugural de la ruta turística que 
permet coneixer els refugis an
tiaeris edificats durant la Guerra 
civil a la zona, segons va informar 
ahir I'Ajuntament de la Pobla de 
Segur en un comunicat. 

Aquest projecte s'inclou dins 
deis espais de Memoria Demo
eratiea i és la primera fase d'un 
projecte majar que té com a ob
jeetiu fervisitable algun d'aquests 

El projecte forma part de les 
aecions endegades en el mare 
de la Memoria Democratiea i la 
inteneió és ter visitable algun 
d'aquests refugis per a que la 
gent pugui eomprovar l'horror de 
patir una guerra. 

FOTO: Aj. la Pobla/ Cua per veure com era un deis refugis antiaeris 

La ruta, dirigida per en Manel 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202211151

