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FAUNA GRANS DEPREDADORS 

Caçadors troben fins a sis ossos en 
una batuda de senglars a Aran 
Van dir al Conselh Generau que van veure dos femelles amb dos cries cada una 
li L'arn n1st ac· dr es confirma 3 exemplars a l'espera de verificar la resta 

R.R. 
I LLEIDA I Un grup de caçadors que 
participaven diumenge passat 

.en una batuda de senglars al 
Baish Aran van veure passar 
fins a mitja dotzena d'ossos a 
pocs metres de les posicions on 
esperaven amagats, entre Les i 
Bossòst. Van explicar al Con
selh Generau que van veure dos 
femelles amb dos cries cada una. 
Van relatar que aquests animals 
es van allunyar del lloc al sentir 
els primers trets i que, pel que 
sembla, una ossa es va dirigir 
cap al nord amb els seus cadells 
mentre que l'altra s'hauria diri
git amb els seus cap al sud. 

Els caçadors van entregar al 
Conselh Generau un vídeo que 
un participant en la batuda va 
gravar amb el mòbil. L'enregis
trament mostra que dos dels ca
çadors van quedar-se quiets i en 
silenci al seu amagatall mentre 
una ossa seguida dels seus dos 
cadells passava a prop d'ells. La 
filmació dura poc menys d'un 
mmut i s'ha difós a la Val al llarg 
dels últims dies. 

Fotograma del vídeo registrat diumenge passat. 

Presència provada 
El Conselh considera provada 

la presència a la zona d'almenys 
una ossa i dos cadells diumenge 
passat. Tanmateix, creu possible 
que els caçadors es trobessin dos 
vegades amb la mateixa feme
lla i els seus dos cadells en llocs 
i moments diferents, i no amb 

dos osses i quatre cadells com 
van relatar els caçadors. L'ad
ministració aranesa prova de 
determinar quants exemplars 
hi havia a la zona i analitzar si 
segueixen allà, per decidir si cal 
prendre mesures que afectin la 
caça. En principi, el Conselli ho 
considera un albirament sense 
incidents que no requeriria limi
tar les batudes a l'àrea del Cas
teret. Per la seua part, la Funda
ción Oso Pardo, que col·labora 
en la gestió d'aquesta espècie 
al Pirineu, demana controls 
previs a les caceres per preve
nir possibles situacions de risc i 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA CONCA DE TREMP 
Convocatòria de l'Assemblea General 

DIA: Dissabte 1 O de desembre de 2022 
HORA: 11:00 hores en 1 a convocatòria i 11 :30 hores en 2a convocatòria 
LLOC: Epicentre - Passeig del Vall13, 25620 Tremp 

ORDRE DEL DIA: 

Primer.· Benvinguda del president 
Segon.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea de la Comunitat de 
Regants de la Conca de Tremp (en endavant, la "Comunitat") de data 12 de març de 2022. 
Tercer.-lnforme i aprovació, si s'escau, de la gestió de la Junta de Govern de la Comunitat 
i les actuacions de l'exercici 2022. 
Quart- Informe i balanç de la campanya de reg 2022. 
Cinquè.- Informe de la Junta de Govern respecte de la cobrança de les quotes de la 
Comunitat. 
Sisè.- Examen de la memòria general anual; aprovació de pressupostos de despeses i 
ingressos de la Comunitat així com rendició i aprovació, si escau, de l'Estat de Comptes 
Anuals presentat per la Junta de Govern. Renovació i/o ampliació de la pòlissa de crèdit. 
Setè.-lnforme i aclariment de dubtes respecte del cobrament del cànon d'Endesa per part 
de l'organisme autònom de recaptació. 
Vuitè.-lnforme, propostes i consegüent debat sobre l'adquisició de l'immoble situat al C/ 
Magistrat Saura 29, Baixos, 25620 (Tremp), avui seu de la Comunitat i de titularitat de la 
Fundació Montsec. 

desplaçar-les allà on es constati 
la presència de plantígrads. La 
població d'aquesta espècie al 
conjunt del Pirineu s'estima en 
almenys 76 exemplars, després 
del naixement de mitja dotzena 
de nous cadells albirats al llarg 
de l'estiu en municipis francesos 
pròxims a Lleida. 

El vídeo d'un · 
dels caçadors 

,........, 
SEGRE ~plus 
Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 

INVESTIGACIÓ HISTÒRIA 

Identifiquen 
deu camins 
que unien l'Alt 
Urgell i Andorra 
Investigació de 
passos històrics 

La Fundación Oso 
Pardo demana fer 
controls previs i 
desplaçar caceres 
• La Fundación O so Par
do demana que les batu
des a Aran estiguin prece
dides de controls per part 
dels agents del Conselh 
Generau per buscar indi
cis de la presència d'ossos. 
En cas de trobar-los, recla
men desplaçar les caceres 
a altres zones, en especial, 
quan es tracti de femelles 
amb cries. Marc Alonso, 
naturalista i membre de 
l'entitat, va explicar que 
aquestes pràctiques són 
ja habituals a la resta del 
Pirineu. Va citar com a 
exemple Aragó, on agents 
rurals recorren zones en 
què es preveuen batudes 
amb gossos entrenats per 
rastrejar plantígrads. Va 
afegir que les caceres 
s'han interromput en una 
zona d'Alt Àneu on es va 
detectar una ossa amb 
cries. "És necessari evi
tar conflictes", va recalcar 
Alonso. "I especialment 
quan es tracta d'osses que 
acompanyen i protegeixen 
els cadells." 

SEGRE I 
Dijous, 17 de novembre del 2022 

ACTES 

Juneda acull 
avui el tribut a 
Joan Colomines 
1 JUNEDA 1 El Teatre Foment de 
Juneda acollirà avui l'ho
menatge amb motiu dellOO 
aniversari del naixement del 
polític, escriptor i metge Joan 
Colamines. El tribut comp
tarà amb la participació, en
tre d'altres, dels presidents 
Artur Mas, Carles Puigde
mont i Quim Torra; a m és 
de la presidenta suspesa del 
Parlament, Laura Borràs, i 
l'exdiputat de la CUP Pau Ju
villà. L'acte estava previst a 
les Borges, encara que es va 
traslladar a Juneda per des
acords entre ajuntament i 
organització. 

LLENGUA 

Insisteixen en el 
finançament 
baix de l'aranès 
I LLEIDA I El president de l'Insti
tut d'Estudis Aranesos-Aca
dèmia Aranesa de la Llengua 
Occitana, Jèp de Montoya, 
va denunciar a la comissió 
de Cultura del Parlament la 
fragilitat de l'aranès i va de
manar que la Generalitat i el 
Conselh Generau vagin de 
la mà en la promoció de la 
llengua de la Val. Verònica 
Barés, tècnica de política lin
güística del govern aranès, va 
lamentar que només compten 
amb 60.000 € efectius per a 
polítiques lingüístiques i va 
demanar més recursos. 

Novè.· Proposta per donar continuïtat als projectes del regadiu i la concentració 
parceHària de la Conca de Tremp. 

I LES VALLS DEVALIRAI Estudiar com 
era la mobilitat dels veïns que 
vivien en pobles propers a la 
frontera amb Andorra durant 
els segles XVIII i XIX i fins a 
la segona meitat del XX, quan 
l'èxode rural va comportar 
l'abandó d'una part important 
d'aquestes terres. Un dels passos fronterers a l'Alt Urgell. 

Desè.- Torn obert de paraula. 

El que es fa públic per a general coneixement dels interessats. 
Tremp, 1 O de novembre de 2022 

Josep Durany i Vidal 
President de la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp 

NOTA: la present convocatòria es regeix per la llei d'aigües, el reglament de domini públic 
hidràulic d"11 d'abril de 1986 modificat pel decret 606/2003 de 23 de maig, i pels Estatuts 
de la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp de 23 de novembre de 2003. 

Aquest és un dels objectius 
de la investigació del geògraf i 
edil de Cultura i Esports de la 
Seu d'Urgell, Carlos Guardia, 
que ha identificat una desena 
de passos a partir de mapes 
cartogràfics i altres documents 
històrics. Ha elaborat un tre
ball de camp per comprovar en 
quin estat es troben i si hi ha ele
ments originals que es conser-

ven. La idea és analitzar tot ai
xò amb la voluntat de donar-ho 
a conèixer i posar en relleu la 
seua importància. Els camins 
de la vall d'Andorra han tingut 
gran importància en la travessia 
del Pirineu. Així, les hipòtesis 
més recents plantegen que la 
mateixa existència del bisbat 
d'Urgell podria respondre a la 

necessitat d'organitzar aquest 
espai de trànsit en un moment 
de conflicte entre francs i visi-
gots, al segle VI. · 

A l'edat mitjana van tenir un 
paper en el context dels interes
sos estratègics dels comtes de 
Foix que, una vegada convertits 
en vescomtes de Castellbò, es 
van interessar en el seu control. 

cfarre
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SUCCESSOS TRAGÈDIA 

Soses s'aboca amb la família del 
nadó que va morir ennuegat 
Desenes de veïns van participar ahir en el primer dia de recaptació per ajudar en 
la repatriació del nen al Marroc I .U.l '"' t q.v O · b.OOO e os 
R.G. 
1 SOSES I L'ajuntament de Soses 
i els veïns de la localitat a tí
tol particular e¡; van bolcar en 
la jornada d'ahir en la campa
nya de recaptació de fons or
ganitzada per a la repatriació 
al Marroc de les restes mortals 
del nadó de tan sols setze mesos 
Akram, tristament mort a l'en
nuegar-se amb una fruita seca 
dilluns passat, com va avançar 
SEGRE ahir. 

El funeral-repatriació inclo
sa- té un cost aproximat d'en
tre 4.000 i 6.000, un preu molt 
elevat per a aquesta farm1ia. Per 
donar-los un cop de mà, des de 
l'ajuntament s'ha habilitat una 
guardiola que estarà ubicada 
fins demà a l'ajuntament de 10 
h a 14 h, i a les tardes al Centre 
Cívic, de 18 h a 20 h. Durant les 
primeres hores en què aquesta 
guardiola va estar habilitada, 
desenes de veïns van fer ga
la de la seua solidaritat en els 
moments difícils a través de ge
nerosos donatius a fi de poder 
reduir el cost d'aquesta gestió 
a la família. 

Un dels veïns de Soses que van participar ahir en la recaptació de diners per a la família del nen. 

"El poble s'està abocant amb 
la família del petit. La veritat és 
que tots estem molt afectats, són 
una família molt vinculada amb 
Soses i això fa que tot sigui molt 
més dolorós per a tothom. Tot i 
així, des de l'ajuntament no po
dem fer cap altra cosa que donar 
les gràcies a tots els que estan 

mostrant suport als familiars", 
va explicar a SEGRE Sandra 
Marco, alcaldessa de la locali
tat, que va presenciar el tràgic 
succés a la plaça de l'Església. 

La tragèdia va tenir lloc di
lluns passat a la tarda, quan el 
petit Akram va aprofitar una 
distracció del seu avi per in
troduir-se una fruita seca a la 
boca que no aconseguiria em-

Parapentista atrapat en un arbre • Els Bombers van rescatar 
ahir a primera hora de la tarda un parapentista iHès que es va 
quedar atrapat dalt d'un arbre a Esterri d'Àneu. 

passar-se i que se li va quedar 
obturada a la laringe, per la qual 
cosa va començar a donar els 
primers símptomes d'asfíxia. 
Els pares van ·CÓrrer a la plaça 
de l'Església a demanar ajuda, 
on dos veïnes amb formació 
sanitària van intentar fer les 
maniobres pertinents fins que 
va arribar, primer, l'ambulàn
cia d'Alcarràs i quinze minuts 

Destrosses en 
botigues de Tàrrega 
1 TÀRREGA I Els Mossos 
van detenir ahir un 
home a Tàrrega com 
a presumpte autor 
de danys en almenys 
tres botigues del 
centre. Investiguen 
si hi ha un altre im
plicat i si l'objectiu 
era robar o danyar 
els establiments. 

més tard, els efectius del Siste
ma d'Emergències Mèdiques. El 
petit va morir a la mateixa plaça 
i va ser traslladat a l'Institut de 
Medicina Legal de Lleida, on 
ahir se li va practicar l'autòpsia 
que va confirmar l'asfíxia per 
ennuegament com la causa de 
la mort. La família podrà recu
perar les restes d'Akram d'aquí 
a cinc dies. 

SEGRE I 
Dijous, 17 de novembre del2022 

EMERGÈNCIES 

Rescaten sans i 
estalvis els dos 
boletaires d1sona 
1 LLEIDA 1 Els Bombers de la 
Generalitat van localitzar 
sans i estalvis a les 0.45 ho
res d'ahir els dos boletaires 
que s'havien desorientat 
dimarts a Isona (vegeu SE
GRE d'ahir). El dispositiu de 
recerca, amb deu dotacions 
dels bombers -entre les quals 
una unitat canina- , es va ac
tivar després qÚe els serveis 
d'emergència rebessin l'avís 
a les 19.02 hores. 

DROGA 

13 quilos de 'maria' 
a la casa d'Arbeca 
I ARBECA I Els Mossos d'Esqua
dra van trobar 13 quilos de 
marihuana a la casa d'Arbeca 
en la qual van arrestar dos 
homes per un delicte contra 
la salut pública, com va avan
çar SEGRE ahir. L'escorcoll 
es va dur a terme en un pis 
del carrer Abadia. 

ASBOVOCA 

El model de 
Bombers, a debat 
I BARCELONA I Asbovoca, l'asso
ciació de bombers voluntaris, 
va denunciar ahir al Parla
ment les "disfuncions" de 
l'actual model i va recordar 
que en deu anys "s'ha pas
sat de 2.600 a 1.100 bombers 
voluntaris". 

Bolca un tractor 
al Jussà 
I SANT ESTEVE I Un home 
va resultar ferit 
ahir al matí al bol
car el tractor que 
conduïa a Estorm, 
nucli de Sant Esteve 
de la Sarga. Va tenir 
lloc a les 10.49 hores 
i va ser evacuat en 
un helicòpter medi
calitzat a l'hospital 
Arnau de Vilanova. 
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ECONOMIA Els sous de 76.000 lleidatans no 
arriben ni al salari mínim anual. 

Ajuts de 5,6 milions per a centrals 
fructícoles catalanes. 

P-25 www.segre com/econom1a I y · .wS I 
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MACROECONOMIA ANALISI 

El pla de Lleida recuperarà aquest· 
any el nivell del PIB prepandèmia 
Ponent va créixer un 5,8% i el Pirineu un 4,2% l'exercici passat, segons l'Anuari 
del BBVA 11 v 0 ... v 0 t e s incre n sa n1ca q e u 

REDACCIÓ/AGÈNCIES 
I LLEIDA I L'economia del pla de 
Lleida pot recuperar els nivells 
prepandèmia a finals d'aquest 
any, segons les previsions del ca
tedràtic de la UAB Josep Oliver, 
director de l'Anuari Comarcal 
del BBVA. Les Terres de l'Ebre i 
l'àrea metropolitana de Barcelo
na també estan en condicions de 
situar el seu Valor Afegit Brut 
en x1fres anteriors a l'esclat de 
la Covid, una cosa que tardaria 
encara en el cas de les comar
ques de muntanya, que van ser 
un dels territoris més colpejats 
per les conseqüències de la crisi 
sanitària. 

L'Anuari destaca un incre
ment del Valor Afegit Brut 
(VAB) el2021 del5,8% a Ca
talunya, encara que va ser in
suficient per compensar la forta 
caiguda del2020 (del-11,7%), 
cosa que deixava el VAB del 
2021 encara un 6,6% per sota 
del generat el2019. Aquest any 
fregarà la recuperació prepan
dèmia, que Oliver dona per se
gur per al conjunt de Catalunya 
l'any que ve. 

El director de l'Anuari no pre
veu que Catalunya entri en re
cessió el2023, i considera que el 
2021 va ser.un any de transició, 
el2022 de recuperació i que "el 
2023 tornarà a ser un any de 
transició" per a l'economia ca
talana. Vaticina que 1'economia 
catalana es comenci a recupe
rar a l'abril "si la pandèmia no 
reapareix i la guerra a Ucraïna 
no s'endureix". 

Oliver va presentar l'informe 
acompanyat pel director Ter-

ENERGIAUE 

Josep Oliver i José Ballester van presentar ahir l'Anuari Comarcal del BBVA. 

2023, ANY DE TRANSICIÓ 

El BBVA no preveu que 
Cataluny~ entri en recessió 
el 2023 i creu que serà "un 
any de transició" 

ritorial de BBVA a Catalunya, 
José Ballester, i situa els màxims 
creixements l'any passat en els 
eixos que van registrar pitjors 
caigudes durant la pandèmia, i 
més moderats els que van afron-

tar millor la crisi generada pel 
coronavirus. L'augment més 
elevat del VAB es va donar al 
Camp de Tarragona (7,4%), se
guit de l'eix de Girona (6,9%) 
i de les comarques centrals 
(6,7%). Els creixements entorn 
de la mitjana es van donar al pla 
de Lleida (5,8%) i a l'àrea me
tropolitana de Barcelona (5,5%) 
i els avanços menors es concen
tren a les Terres de l'Ebre (5,1 %) 
i a les comarques de muntanya 
(4,2%). Destaca el creixement 
del 8% en el cas del sector ser-

veis al Pirineu, en gran manera 
apuntalat pel turisme. 

Comarques 
Els creixements a les co

marques de Lleida van ser els 
següents: 5,8% a l'Alt Urgell, 
4,6% a l'Alta Ribagorça, 2,1% 
a les Garrigues, 3,5% a la No
guera, -0,3% al Pallars Jussà, 
1,7% al Pallars Sobirà, 4,5% al 
Pla d'Urgell, 6,7% a la Segarra, 
6,6% al Segrià, 5,6% al Solso
nès, 6,2% a l'Urgell i 5,6% a la 
Val d'Aran. 

AGROALIMENTACIÓ POLÍTICA AGRÀRIA 

AJUTS 

Possible límit al 
descompte de 
20 cèntims als 
carburants 
I MADRID I La vicepresidenta 
primera del Govern i minis
tra d'Afers Econòmics, Nadia 
Calviño, va dir ahir que "el 
desitjable" seria que la boni
ficació de 20 cèntims d'euro 
al combustible, si es prorro
ga, "es restringeixi" a l'àmbit 
professional o a determinats 
col·lectius. Va subratllar que 
les incerteses que ha gene
rat la guerra expliquen per 
què el Govern està esperant 
a saber què fa amb aquesta 
bonificació, vigent fins al 
dia 31 de desembre per a to
ta la població, sense fer cap 
distinció. 

ESTUDI 

Els costos del 
vi per fer cava, 
per sota 
de l'euro 
I BARCELONA I El departament 
d'Acció Climàtica estima que 
els costos de produir un litre 
de vi per elaborar cava se si
tuen entre els 86,8 i els 96,6 
cèntims d'euro, depenent.de 
la varietat. Són les dades que 
la Generalitat va presentar 
ahir a la taula del cava a Vi
lafranca del Penedès, mesos 
després d'haver xifrat les 
despeses de producció del 
quilo de raïm. Aquestes da
des evidencien, segons els pa
gesos, que els cellers paguen 
el vi base cava un 20% per 
sota del preu que permetria 
cobrir despeses. _ 

Brussel·les planteja un límit 
al preu del gas d'un any 

Distintiu per acreditar l'origen dels 
aliments i begudes fets a Catalunya 

I BRUSSEL·LES I La Comissió Eu
ropea ha donat a conèixer als 
estats membres de la Unió Eu
ropea (UE) els primers detalls 
del seu esquema per establir 
un mecanisme de correcció del 
mercat del gas que s'activarà 
per capar els preus si aquests 
assoleixen uns nivells màxims 
que hauran d'estar fixats per 
endavant amb l'objectiu de te
nir un efecte "immediat". Se
gons s'extreu del document, la 
proposta de la Comissió, encara 

pendent de ser presentada ofi
cialment, determina que el me
canisme establirà un límit amb 
un mes d'antelació als productes 
del mercat de futurs holandès 
TTF, que s'utilitza com a índex 
de referència per al preu del gas 
a tota la Unió Europea. 

Aquest mecanisme funciona
rà durant un any i podrà suspen
dre's si provoca pertorbacions al 
mercat. Està pendent de conèi
xer-se el preu a partir del qual 
s'aplicarà. · 

I BARCELONA I Els productes ali
mentaris fets a Catalunya tin
dran a disposició un distintiu 
que acreditarà el seu origen. 
El Govern prepara aquesta eti· 
queta amb previsió que es co
menci a distribuïren el primer 
trimestre del2023, segons va 
avançar ahir el secretari d'Ali
mentació, Carmel Mòdol. Va 
apuntar que serà una "mar
ca paraigua" voluntària, que 
empararà tota la producció 
alimentària catalana "de qua-

litat". Es podran diferenciar, 
per exemple, la pera de Lleida, 
la poma de Girona o el cava 
català. El nou distintiu anirà 
acompanyat d'una "campanya 
massiva" perquè els ciutadans 
el reconeguin. 

Ajudes per a la ~enda km O 
D'altra banda, la conselleria 

d'Acció Climàtica, Alimenta
ció i Agenda Rural ha obert el 
període de sol· licituds per als 
ajuts a la promoció i el foment 

de la venda de proximitat. 
Compten amb un pressupost 
inicial d'1,3 milions d'euros i 
el període d'execució de les ac
tuacions va del 2 de setembre 
del2022 a 1'1 de setembre del 
2023, segons va informar ahir 
el Govern. Poden accedir-hi as
sociacions, fundacions i federa
cions amb personalitat jurídica, 
privades i sense ànim de lucre, 
així com les cooperatives amb 
agrobotiga on es realitzi venda 
de productes de proximitat. 
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Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV. 
Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim. acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

Partidpa i guanya: El teu temps, la tardor 

La tardor i la Seu Vella. Les fulles ataronjades decoren la plaça Sant Joan de Lleida, amb la 
Seu Vella presidint des de dalt en una imatge de Pep Manzano. 

Partidpa i guanya: Tocats del bolet 

Tots hi participen. La Tuca es va unir a la recerca de bolets del seu amo, Joan, i junts van 
aconseguir una gran collita a la Pobla de Segur. 

Naturalesa. Els arbres de la plaça la Pau de Lleida en plena tardor, per Pere Serret. 

Les fulles cauen, arriba la boira i comença el fred. Envia'ns 
fotos sobre la tardor a cercle@segre.com o puja-les a la pàgina 
web (fins al9 de desembre) i entraràs al sorteig d'un cap de 
setmana per a dos persones a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Val 
d'Aran). 
El nom del guanyador es publicarà el13 de desembre. 

Bases i imatges a segre.com/cercle. 

lllE! E 

Amb la col·laboració 
de l 'Hotel 
Casa Irene 

Gran collita. En algun dels boscos del Pirineu, el Josué va recollir tres grans cistelles fins a 
dalt de bolets. 

Has anat a plegar bolets? Envia' ns fotos de la cistella i de l'excursió 
al bosc a cercle@segre.com o puja-les al web fins al 25 de novembre. 
Podràs guanyar una fantàstica estada per a dos persones 
a l'Hotel La Pleta by Rafael Hoteles de Baqueira Beret (Val 
d'Aran). 

El guanyador es publicarà el dimarts 29 de novembre. 

/"'---:.. 
rc1fael 

Bases i imatges a segre.com/cercle. 

cfarre
Resaltado
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