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Projecte per 
recuperar els 
ecosistemes 
a la Granja 
Els Ajuntaments de Massal
coreig i de la Granja d'Escarp, 
juntament amb el Grup de 
Natura Freixe han formalitzat 
un acord d'agrupació per pre
sentar el projecte a la convo
catoria de subvencions de la 
Fundación Biodiversidad per 
tal de fomentar actuacions de 
restauració fluvial i de reduc
ció del risc d'inundacions a tra
vés de solue~ons basades en la 
natura. L'import sol·licitat per 
l'execució d'aquest pla d'actu
acions ascendeix al 1.100.000 
euros i, en cas d'assoliment del 
finan~ament de la subvenció, el 
projecte s'executara durant els 
proxims tres anys des del mo
ment en que es publiqui la re
solució definitiva. 

Promouen 
l'envelliment 
actiuamb 
tallers al 
Pallars Jussa 
L'Associació Alba del Pallars 
Jussa impulsa tallers en ru
ta per promoure l'envelli
ment actiu a la comarca. 
Arran de la Covid, moltes 
persones han redüit els 
seus espais de socialització 
fet que ha provocat situa
cions de solitud no desit
jada. La gent gran no n'és 
una excepció i ha patit amb 
més mesura aquesta re
ducció de la vida pública. 
Per aquesta raó, des d'Aiba 
Jussa ofereixen activitats 
setmanals o quinzenals. 

La Mancomunitat d'aigües de 
les Garrigues manté, per ara, 
les restriccions als 2 5 pobles 
Avui se sabran els resultats de l'última analítica 
feta ah ir per analitzar els nivells de plaguicides 
Lleida 
J.CASTELLA 

Els 25 municipis abastits per la 
Mancomunitat d'Aigües de les 
Garrigues segueixen sense poder 
beure aigua ni utilitzar-la per cui
nar, després que la setmana pas
sada es detectessin alts nivells de 
plaguicides. 

Segons va confirmar ahir el 
president de la Mancomunitat, 
Francesc Esquerda, ahir es van 
fer unes noves analítiques de la 
planta, perles quals ara cal espe
rar 24 hores per saber-ne els re
sultats. D'aquesta manera, avui al 
migdia se sabra si han baixat els 
nivells deis pesticides i, a partir 
d'aquí, "decidirem el que s'ha de 
fer". De moment, pero, Esquerda 
deixa dar que les restriccions es 
mantenen. 

Cal recordar que dos deis mu
nicipis afectats porten ja cinc di
es afectats. Són I'Aibi i Cervia de 
les Garrigues perque van ser els 
primers en rebre l'avís de Salut 
Pública després de constatar alts 
nivells de plaguic1des arran d'una 
analítica. Un cop constatats, des 
de Salut Pública se'ls va comuni
car que calia restringir el consum 
d'aigua "fins a nou avís". L'ende
ma, la restricció ja es va ampliar 
als altres 23 municipis que s'abas
teixen de la Mancomunitat d'Ai
gúes de les Garngues, deixant un 
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total de 25 municipis sense con
sum d'aigua. La decísió la va pren
dre la Mancomunitat en el mo
ment que va rebre els resultats de 
les analítiques que el djous havia 
fet. Els resultats evidenciaven Me
tolaclor i Terbutilazina per un va
lor superior al límit establert per 
RD140/2003. 

Precisament el divendres, l'al
caldessa de I'Aibi, Anna Feliu, va 
plantejar la possibilitat de deixar 
d'agafar aigua d'Utxesa (des d'on 
s'agafa ara) i poder-la agafar de 
I'Aibagés, tot i que aixo és una de
cisió que s'hauria de plantejar a 
nivell de Mancomunitat. 

Els municipis afectats són I'AI-

bagés, I'Aibi, Alcanó, Aspa, Bella
guarda, Bovera, Cervia, el Cogut, 
I'Espluga Calba, la Floresta, Fu
lleda, la Granadella Granyena, 
Juncosa, Llardecans, Maials, els 
Omellons, la Pobla de Cérvoles, 
Sarroca de Lleida, el Soleras, Tar
rés, els Torms, Torrebesses, el Vi
losetl i Vinaixa. 

Acció Climótica realitza una 
acció de desarrelat biológic 
de pollancres al riu Segre 

comptabilitzaven fins a 3.000 so
ques de pollancre en males condi
cions, es va considerar oportú fer 
servir aquest sistema, que pre
sentava un seguit d'avantatges, 
com la reducció del cost d'exe
cució, la manca de generació de 
residus i evitar el moviment de 
terres que suposaria l'arrencat de 
soques de grans dimensions. 

El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
a través de Forestal Catalana, ha 
finalitzat les tasques de planta
ció d'arbres de ribera als termes 
municipals d'Aitona i de Seras. 
En total s'han plantat uns 10.000 
exemplars de diverses especies, 
en el marc de projecte de res
tauració i mitlora d'habitats a les 
riberes de Lleida. Paral·lelament, 
s'han iniciat trebatls de desarre-

lat biologic en una antiga pollan
creda del terme municipal de la 
Granja d'Escarp on, durant la pro
pera tardor, s'hi plantaran també 
uns 12.000 plan~ons d'arbres de 
ribera. 

El desarrelat biologic consis
teix a inocular fongs autoctons a 
les soques per impedir el rebrot 
i descompondre les soques. En 
una superficie de 15,15 hectare
es de la Granja d'Escarp, on s'hi 

A banda, aquest desarrelat 
afavoreix la biodiversitat fúngica, 
que su posa una mi llora pera l'ha
bitat. de molts invertebrats i, de 
retruc, per a la fauna en general. 
El personal tecnic del Centre de 
Ciencia i Tecnología Forestal de 
Catalunya (CTFC) ha col·laborat 
en el projecte. 
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Tremp recupera el seu passat 
adober, una activitat que es 
remunta fins a la Edat Mitjana 
El Consell rehabilita l'espai on es tractava la pell 

Tremp 
MARTA LLUVICH (ACN) 

A I'Edat Mitjana Tremp va ser un 
deis principals centres adobers 
de Catalunya amb vuit centres 
documentats. La capital del Pa
llars Jussa va concentrar l'activi
tat de transformació de la pell en 
cuir al raval de les Adoberies, on 
el barranc de la Font Vella abastia 
de l'aigua necessaria. A partir del 
segle XIX va comen~ar el seu de
clivi fins a acabar tancant. Ara el 
Consell Comarcal del Pallars Jussa 
n'ha rehabilitat una per donar a 
coneixer aquest espai i aques
ta historia de la ciutat. Les obres 
han consistit en la consolidació 
de l'edifici, fent visitable la plan
ta baixa on es trobaven les bas
ses que s'utilitzaven per tractar 
la pell. 

En aquest espai durant les 
obres van quedar al descobert 
diverses basses més que també 
s'han rehabilita! i que ara forma
ran part del conjunt. Es preveu 
que aquest estiu l'espai ja es pu
gui visitar. 

La ramaderia és una de les ac
tivitats amb més tradició al Pa
llars. A més de la carn, la llet i la 
llana, historicament també s'ha 
aprofitat la pell del bestiar. Les 

Tarrega inicia 
la reparació 
d'una trentena de 
carrers del nucli 
urba de la ciutat 

L'Ajuntament de Tarrega va donar 
inici ahir dilluns a les tasques de 
reparació previstes en una tren
tena de carrers del nucli urba. 
Es tracta d'un projecte dividit en 
tres lots per renovar paviments i 
adequar voreres, llambordes i ra
joles malmeses. Els treballs van 
comen~ar a la Via Lacetania i al 
tram del carrer de Maria Rúbies 
compres entre Via Lacetania i Ro
sa Sensat, on es procedeix a subs
tituir el ferm de la cal~ada amb 
una nova capa asfaltica. Les obres 
s'han adjudicat a !'empresa As
falts i Equips de Vialitat SL per un 
import de 36.298 euros (import 
corresponent al lot 2). És previst 
que avui dimarts els operaris co-
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pells arribaven a l'adoberia en 
cru, directament de l'escorxador, 
pero si venien de lluny estaven 
conservades en sal. Les primeres 
tasques consistien en hidratar les 
pells i treure'ls el pel i les restes 
de carn. Tot seguit, se submergien 
durant mesas amb productes que 
els donaven duresa i resistencia. 
Tots aquests processos exigien 
malta aigua, per aixo es feien a la 
part baixa. 

En pisos superiors (assecadors) 
calia eliminar l'aigua sobrant de 
les pells. Primer s'estenien i des-

prés s'aplanaven i retallaven. 
Finalment, s'engreixaven per 
donar-los Ilustre i impermeabilit
zar-les, i es tenyien si era neces
sari. 

La primera planta d'aquest edi
fici s'ha convertit en un mirador 
que queda connectat a la ciutat 
mitjan~ant un carrer empedrat 
que ha estat també recuperat. 
Els treballs han indos les tasques 
d'investigació i redacció d'un es
tudi historie per part d'arqueolegs 
que han servit de base per a la 
senyalització de l'indret. 

FOIO: Aj. Tarrep / Les obres es van iniciar ah ir 

mencin a treballar als carrers de 
Mossen Nicolau (entre l'avinguda 
de Barcelona i Mestre Güell) i de 
Vilagrassa (entre l'avinguda de Jo
sep Trepat Galceran i el carrer de 
Palafanga). 

Així, el consistori targarí dona 
el tret de sortida als projectes 
d'arranjament d'espais públics 
que presenten un estat deficient, 

obres que es finan~aran mit
jan~ant 150.000 euros provinents 
del romanent de tresoreria, tal 
i com es va aprovar en la sessió 
del Pie celebrada el passat se
tembre. En aquest sentit, també 
s'ha adjudicat ellot 3 per valor de 
23.979 euros mentre que ellot 1 
ha sortit a concurs amb un pres
supost base de 84.719 euros. 

L' Ajuntament de les Borges, 
reconegut per la qualitat 
de la seva comunicació 
L'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha obtingut, per sete any 
consecutiu, el segell lnfopar
ticipa, un guardó que entrega 
anualment el Grup d'lnvestiga
ció Comunicació Sonora, Estra
tégica i Transparencia (ComSET) 
de la Universitat Autonoma de 
Barcelona (UAB), que reconeix 
l'alt grau de qualitat i trans
parencia en la comunicació de la 

gestió pública local. L'alcaldessa 
de les Borges, Núria Palau, va as
sistir ahir a !'entrega de premis 
del certamen, que va ten ir lloc al 
Rectorat de la UAB, i que va ser
vir per reconeixer la gran trans
parencia del consistori borgenc, 
amb una puntuació del 94,23%, 
una de les més altes de la capi
tal garriguenca des que va co
men~ar a rebre la distinció. 

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE CAMP O' ALCARRÁS 1 SECCIÓ 

DE CREDIT, SCCL 

Benvolgut soci, 
Per acord del Consell Rector de data 27 d'abril de 2022, 
em plau convocar-lo a 1' Assemblea General Extraordina
ria de CAMP O' ALCARRÁS i SECCIÓ DE CREDIT, SC
CL, que tindra lloc el proper dia 30 de maig de 2022,a 
les 19:15 hores en primera convocatoria, i a les 19:45 
hores en segona convocatoria, a la seu social, carretera 
de Vallmanya km. 1 d'Aicarras, per tractar el següent ordre 
del dia: 

ODRE DEL OlA 
1. Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i 

1

, 

signatura de l'acta d'aquesta Assemblea. 
2. Procediment per a la determinació del valor del produc
te entregat pels socis, el calendari de liquidació i la se
va comunicació als mateixos, en compliment de l'establert 
en l'article 8, número 1 de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, 
de mesures per millorar el funcionament de la cadena ali
mentaria, després de la nova redacció donada per la Llei 
16/2021, de 14 de desembre. Aprovació si s'escau. 
3. Ratificació deis acords adoptats en I'Assembla General 
Extraordinaria de la Secció Fruita celebrada el 30 de maig 
de 2022. Aprovació si s'escau. 
4. Creació i posada en funcionament en el sí de la coope
rativa d'una Agrupació de Defensa Vegetal. Aprovació si 
s'escau. 
5. Proposta de modificació de l'article 2 (objecte) deis es
tatuts socials de la cooperativa, per incloure el transport, 
transformació i comercialització de les dejeccions rama
deres i, si s'hagués aprovat el punt anterior, les activitats 
propies de I'Agrupació de Defensa Vegetal, i també modi
ficació de l'article 7 (obligacions deis socis) deis estatuts 
socials en relació a les que siguiñ propies de I'Agrupació 
de Defensa Vegetal. Aprovació si s'escau. 
6. Ratificació de la sol·licitud d'ajut peral foment de la mi
llora de la competitivitat de les Cooperatives i altres entitats 
associatives agraries, segons la Resolució ACC/490/2022, 
de 23 de febrer, aprovat pel Consell Rector del passat 23 
de mar9. Aprovació si s'escau. 
7. Informes varis. 
8. Precs i preguntes. 

Us adjuntem un model de representació i un model de de
legació de vot amb aquesta convocatoria. Per agilitzar el 
procés us preguem que, si és el cas, remeteu préviament 
aquesta delegació a la cooperativa o la trameteu per cor
reu electronic a notificacions@campalcarras.com 24 hores 
prévies a l'inici de l'assemblea. 

Es traba a la seva disposició, per a que ho pugui consul
tar, la modificació estatutaria que es propasa en aquesta 
Assemblea. 
Esperant veure'l el dia abans esmentat, rebi una salutació. 

Molt Atentament, 
Benjamí lbars Vítores President 

Alcarras, 6 de maig de 2022 
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