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El Govern revisa el urbanismo
de 24 municipios del Pirineu
►El plan director quiere
acotar las “barbaridades
urbanísticas” existentes

►Afecta al Pallars Jussà
y Sobirà, l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça y la Cerdanya

FOTO: Comú d’Andorra la Vella (Tony Lara) / La capital andorrana acogió la gala de inauguración

Espectacular inauguración
de los Special Olympics

La undécima edición de los Special
Olympics arrancó ayer en Andorra
la Vella, que será la sede junto con
| PÁG. 30
la Seu d’Urgell.

►Son fruto de modelos
municipales antiguos que
se ven insostenibles PÁGINA 12

El rifirrafe por
la delegación
de votos de
JxCat retrasa el
pleno al martes

Francia libera
otra osa cerca
de Aragón en
plena polémica
por ‘Goiat’

Cs, PPC y PSC presentan una
petición de reconsideración
contra la decisión, mientras la
sesión del Parlament se reanudará el martes.
| PÁG. 21

El gobierno francés liberó ayer
una nueva osa eslovena en el
valle de Aspe cuando todavía
colea la polémica por los ataques de Goiat.
| PÁG. 16

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Maquinaria trabajando en el Pla d’Urgell

Perspectivas optimistas para el maíz
en las comarcas de Ponent
| PÁG. 18
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Urbanisme revisarà les àrees
urbanitzables de 24 municipis
del Pirineu per posar ordre
El Govern redactarà un pla que vol posar fi a les “barbaritats
urbanístiques” del passat i se centrarà en sòls no sostenibles
El nou Pla Director
Urbanístic (PDU) persegueix
revisar i analitzar tots els
sectors de sòl classificats
com a urbanitzable des
de fa molt de temps però
que no s’han arribat a
desenvolupar o només ho
han fet en part.
Tremp
REDACCIÓ
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, reunida ahir a
Tremp, va aprovar l’avanç del futur Pla Director Urbanístic (PDU)
de revisió de sectors no sostenibles de l’Alt Pirineu. Es tracta d’un
Pla que abastarà tot Catalunya
però que atensa la complexitat
s’anirà tramitant per àmbits territorials, començant per l’Alt Pirineu. El secretari d’Hàbitat Urbà
i Territori, Agustí Serra va explicar
que aquest Pla servirà per posar
fi a ‘’barbaritats urbanístiques’’
que s’havien fet fa anys.
El nou Pla persegueix revisar
i analitzar tots els sectors de sòl
classificats com a urbanitzable
des de fa molt de temps però que
no s’han arribat a desenvolupar
o només ho han fet en part. Tots
són fruit de planejaments municipals molt antics i tots es consideren insostenibles per diversos
motius: estan situats en terrenys
amb forta pendent o inundables
o que no respecten els límits de
creixement que han fixat les lleis i
instruments de planejament més
modern.
Arran d’aquest nou Pla a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran es revisaran 120 sectors de 24 municipis.
A partir d’ara, durant la redacció
del Pla, es concretarà quin tractament es dona a cadascun: reducció de l’àmbit, modificació,
extinció i, potser, en algun cas no
es pot fer cap tractament. De moment, s’analitzaran tots i a més
d’entrada ja es suspen la tramitació de llicències en 73 d’aquests
120 sectors, perquè es consideren especialment insostenibles.

S’acorda la
suspensió
de diverses
llicències per
insostenibles

FOTO: TES / La Comissió Territorial d’Urbanisme es va reunir ahir a Tremp, al Pallars Jussà

El Departament de Territori i
Sostenibilitat revisarà els creixements previstos en el planejament general de 24 municipis
de l’Alt Pirineu per evitar o redimensionar la urbanització de
120 sectors de sòl urbanitzable
que no s’han arribat a desenvolupar. Aquests sectors sumen una
superfície de 592 hectàrees i no
s’ajusten als criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i territorial de l’actual legislació urbanística.
L’anàlisi de cada sector urbanitzable tindrà en compte el compliment de tres tipus de criteris:
en primer lloc, criteris territorials:
si respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell municipi el Pla territorial parcial de
l’Alt Pirineu i Aran. En segon lloc,
criteris urbanístics: si se situa a
continuació del nucli urbà o si el
terreny té pendent. I en tercer
lloc, criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció am-

ALGUNS SECTORS QUE S’ANALITZARAN
l Municipi de Sort, nucli de Llessui: sector Pla ParcialLlessui, amb un 95% de l’àmbit situat en pendents
superiors al 20%
l Municipi de la Vall de Cardós, nucli Ainet de Cardós:
sector SAU-1 Ainet de Cardós. El 47% de la superfície
del sector es troba en zona inundable
l Municipi de Salàs de Pallars: el Pla territorial
parcial de l’Alt Pirineu i Aran li assigna un creixement
màxim del 30%, però el planejament vigent preveu un
creixement del 188%

La revisió afecta les comarques
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça,
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i la Cerdanya

Tot i que s’examinaran tots els
sectors, n’hi ha 73, situats en
20 municipis pirinencs, que
es consideren especialment
insostenibles per factors com
el risc d’inundabilitat, estar
situats en terrenys de fort
pendent o incomplir el planejament territorial. En aquests
73 sectors, doncs, el futur Pla
Director Urbanístic (PDU) suspèn la tramitació de planejament derivat i de llicències
d’edificació fins que finalitzi la
seva redacció.
Ahir a Tremp es va aprovar
el document avanç, on s’identifiquen els sectors a revisar i
ara es redactarà el pla.
biental i de riscos naturals o tecnològics.
El Futur Pla analitzarà 120 sectors urbanitzables dels següents
24 municipis pirinencs: Arsèguel,
Josa i Tuixén i la Seu d’Urgell (comarca de l’Alt Urgell); el Pont de
Suert i la Vall de Boí (Alta Ribagorça); Alp, Bellver de Cerdanya,
Llívia i Puigcerdà (la Cerdanya);
Conca de Dalt, la Pobla de Segur,
la Torre de Cabdella, Llimiana,
Salàs de Pallars, Sarroca Bellera
i Talarn (Pallars Jussà); Alt Àneu,
Espot, Lladorre, Llavorsí, Rialp,
Sort, Tírvia i la Vall de Cardós (Pallars Sobirà).
L’objectiu del Pla serà analitzar
cadascun dels sectors classificats
com a urbanitzables i proposar,
si cal, l’estratègia més adequada,
que pot passar per la seva desclassificació, per la reducció de
l’àmbit a urbanitzar o pel canvi
de model. Cada estratègia es traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els
municipis hauran de complir.
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FIRA RAMADERA

LA POBLETA DE BELLVEÍ

VIERNES 5
DE OCTUBRE DE 2018

Torna la fira de la Pobleta, la
fira ramadera per excel•lència
La Fira Ramadera de la
Pobleta de Bellveí de la
Vall Fosca, que se celebra
aquest cap de setmana, és
de les poques on encara es
poden trobar en un mateix
esdeveniment vaques,
cavalls i ovelles.
El tret de sortida de la fira fou,
com en les dues edicions anteriors, la jornada de transferència
sobre l’ovella xisqueta, organitzada per l’Escola Agrària, i que
va tenir lloc el dijous 4 d’octubre.
En aquesta jornada es va parlar
de les característiques de la raça

dissabte, 6 d’octubre
07.30 Entrada d’animals, a la
Carpa Principal.
09.00 Esmorzar popular de Fira.
El preu és de 7 euros. Tindrà lloc
a la Carpa Principal, fins a les
12.00 hores.
10.30 Demostració d’oficis
artesans: escloper, cadiraire,
ferrador.
10.30 Demostració i taller
d’iniciació de l’Associació de
Puntaires de la Vall Fosca.
10.30 Demostració de fer mitja
amb 4/5 agulles.
10.30 Demostració d’elaboració
de sabó de casa, tast de mostillo
i freginat dels veïns i veïnes de la
Pobleta.

xisqueta, propietats nutricionals,
i es van fer propostes sobre com
cuinar-la amb el xef David Gil,
de la Fundació Alícia. La jornada, oberta a tothom, va finalitzar
amb un tast de plats elaborats a
base de corder.
Demà, dissabte 6 d’octubre,
se celebrarà la 5a edició del Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc
Català (CPC), amb més de 30 animals, procedents d’una desena
d’explotacions del Pallars Jussà.
El concurs comarcal és també un
esdeveniment molt esperat dins
dels actes de la fira, ja que esdevé un espectacle per al públic, on

10.30 Exposició ‘A bodes em
convides. Museu Hidroelèctric de
Capdella’. Tindrà lloc a la Casa de
la Vila.
10.30 La Fireta. Espai de jocs
i de tallers per als més petits:
construcció de vaixells amb
materials naturals i elaboració de
titelles d’animals. Tindrà lloc a la
plaça Major.
11.00 Espai xisqueta amb mostra
de corders, al prat del bestiar.
11.00 Inauguració de la Fira,
5è Concurs Comarcal de Cavall
Pirinenc Català i lliurament de
premis.
11.30 Taller infantil de ceràmica,
a la plaça del Portal.
12.00 Tast de vins del Pallars, al
carrer principal. Fins a les 13.30
hores.

els ramaders passegen per una
pista circular els cavalls, perquè
els jutges en puguin valorar les
qualitats. Els animals premiats
dins d’aquest concurs comarcal
de cavall, són els que després podran participar al concurs nacional de Cavall Pirinenc Català, que
enguany se celebra a Puigcerdà al
novembre.
I el diumenge 7 d’octubre tindrà lloc el 21è Concurs d’Animals
de Raça Bruna dels Pirineus, amb
més de 50 vaques de diferents
races, d’una quinzena d’explotacions, la majoria del municipi. El
mateix dia també s’exposen al-

17.00 Sortida dels animals del
recinte firal, al prat del bestiar.
17.00 Taller d’elaboració de sabó
corporal amb Josep Pedrós, a la
plaça del Portal.
18.30 Concert amb la Coral de
la Vall Fosca, la Coral Verge de
Ribera i la Coral Jove de la
Pobla de Segur. I a continuació,
concert de les Diadones, Dones
acordionistes i percussionistes
del Pirineu. Tindrà lloc a la Carpa
Principal.
21.00 Sopar de Fira, a la carpa.
23.00 Ball de fira.
Durant tot el cap de setmana,
música pels carrers amb el grup la
Catxinbanda.

FOTO: Turisme Vall Fosca / Una de les activitats de l’any passat a la Fira

tres races de vaca com són la xarolesa o la salers.
Durant els dos dies, els més
petits trobaran un espai pensat i
dissenyat especialment per a ells,

diumenge, 7 d’octubre
07.30 Entrada d’animals, a la
Carpa Principal.
10.00 21è Concurs de Vaca Bruna
dels Pirineus, Mostra i mercat
d’altres races (vaques de raça
bruna dels Pirineus, llemosina,
salers, flevick) i Mostra d’ovella
xisqueta. Tindrà lloc a la Carpa
Principal.
10.30 Demostració d’oficis
artesans: escloper, ferrador,
cisteller.
10.30 Demostració i taller
d’iniciació de l’Associació de
Puntaires de la Vall Fosca.
10.30 Demostració de fer mitja
amb 4/5 agulles.
10.30 Demostració d’elaboració
de sabó de casa, tast de mostillo i

la Fireta, que s’ubicarà a la plaça
major de la Pobleta. A la Fireta,
els nens i les nenes podran jugar
i participar en els diferents tallers
que s’hi organitzaran.

actes

freginat dels veïns i veïnes.

10.30 Exposició ‘A bodes em
convides. Museu Hidroelèctric de
Capdella’, a la Casa de la Vila.
10.30 La Fireta. Espai de jocs per
als més petits, a la plaça Major.
11.00 Espai xisqueta amb mostra
de corders, al prat del bestiar.
12.30 Lliurament de premis
del Concurs de Vaca Bruna. Fi
de festa amb la música de la
Catxinbanda, al Bestiar.

notes
- Fira de productes artesans
durant tot el cap de setmana.
- Els restaurants del poble
oferiran el menú de Fira a base
de girella, cap i pota de corder i
postres de músic.
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Futbol 11

Es dona el tret de sortida a les
diferents primeres divisions
Es van iniciar les competicions en Infantil, Cadet i Juvenil
El passat cap de setmana
es van iniciar les primeres
divisions de les categories
Infantil, Cadet i Cuvenil,
que ens van deixar com a
primers líders l’Andorra,
el Baix Segrià i l’Escola F.
Tàrrega, respectivament.
Lleida
Redacció
El passat cap de setmana es va
donar el tret de sortida a les primeres divisions de les categories
Infantil, Cadet i Juvenil.
En la primera jornada de la categoria, el primer líder és l’Andorra, que va protagonitzar la golejada de la setmana derrotant per
1-12 l’Escola de Futbol Intercomarcal.
Igual que l’Andorra, també van
guanyar els seus primers partits
l’Escola F. Tàrrega, el Mollerussa, el FIF Lleida, el Baix Segrià, el
Balàfia i el Lleida Esportiu.
En la categoria Cadet, el primer líder és el Baix Segrià, que va
derrotar a l’Escola F. Tremp per 7
gols a 2. L’Andorra es va quedar a
només un gol d’obtenir el lideratge en aquesta primera jornada, ja

FOTO: UE Bordeta (Facebook) / Imatges de l’Infantil B del Bordeta durant un partit de pretemporada

que va derrotar a l’Escola F. Cervera per 1-6. També van guanyar els
seus partits el Bordeta, l’Escola F.
Tàrrega, l’Atlètic Segre, l’AEM i el
FIF Lleida que, per tant, es situen

amb 3 punts.
Els únics dos conjunts que no
van jugar van ser el Linyola i el
Magraners, que van desplaçar el
seu partit fins al dijous vinent.

Per altra banda, en la categoria
Juvenil, la primera jornada ens va
deixar a l’Escola F. Tàrrega com a
primer líder del grup 9, ja que va
derrotar a l’Artesa de Segre per

3-0. Els altres equips que també van sumar els primers punts
de l’any van ser Andorra, Escola
de Futbol Intercomarcal, Alpicat,
Mollerussa i Pardinyes.

futbol 7

Aquest cap de setmana serà el primer en
que totes les categories estaran en marxa
Lleida
redacció
Poc a poc van començant les diferents categories de futbol base
i, després que fa dos setmanes ja
comencessin algunes categories,
aquest passat cap de setmana es
va donar el tret de sortida a algunes categories que encara no havien començat de Futbol 7. Tot i
això, hi ha algunes divisions que
no s’iniciaran fins aquest proper
cap de setmana.
Com és habitual en aquestes
edats, els partits ens van deixar
molts gols i golejades. En la categoria Aleví, el primer líder va
ser l’Atlètic Segre, ja que va acabar el partit que va jugar contra

El passat cap
de setmana va
començar la
Primera Aleví
el Tremp amb 15 gols a favor.
També van guanyar FIF Lleida,
Mollerussa, Guissona, Cervera,
Tàrrega i Balàfia. El Bordeta va ser
el primer equip en descansar.
En la divisió preferent, la segona jornada ens va deixar a FIF
Lleida i a Mollerussa com a únics

FOTO: UE Bordeta / L’Aleví Preferent del Bordeta durant un amistós

equips que han guanyat els dos
primers partits.
Els conjunts que van guanyar
els seus partits en aquesta categoria en la jornada 2 van ser Andorra, Bordeta, AEM, Baix Segrià,
Mollerussa, FIF Lleida i Segre.
L’equip que va descansar en
aquesta segona jornada va ser
l’Escola F. Cervera.
En la categoria Benjamí, la
primera divisió encara no va començar i l’única competició que
ja està en marxa és la preferent.
En aquest sentit, els únics que
han estat capaços de guanyar els
dos partits van ser l’Atlètic Segre,
el FIF Lleida, el Balaguer i el Bordeta, que van derrotar en l’última
jornada a AEM, Tàrrega, Cervera i
al Solsona, respectivament.
En Prebenjamí, tots els equips
començaran les seves respectives
lligues aquest proper cap de setmana.
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Hollow Cry llevarán al
BenRock el ‘metal core’
de su álbum de debut

Steinbock y Hard Buds
ofrecen un doble concierto
de hard-rock en La Boîte

La banda de Tremp fue finalista del XIV
Pepe Marín Rock como Winter Shades
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Hollow Cry es una banda nacida
en Tremp que fue finalista del
XIV Pepe Marín Rock con el nombre de Winter Shades lo que hizo
posible que sea una de las cinco
que forman parte del cartel del
festival BenRock Xtrem, que se
desarrollará el próximo día 27 en
Benavent de Segrià.
El quinteto firmó un contrato
el año pasado con la agencia Metal Music Bookings logrando publicar el pasado mes de septiembre su álbum de debut, ‘From
ashes to flames’, graando en Nomad Studio, del que se ha extraído el videoclip ‘Last call’.
Las influencias de esta formación van desde clásicos como
Metallica hasta grupos de metal
más actuales como Trivium. Pese
a que su patrón musical más mar-

FOTO: HBAM / Hard Buds es una banda procedente de Girona

FOTO: M.M.B. / Hollow Cry acaban de estrenar el videoclip ‘Last call’

cado es el metal-core, defienden
que “es difícil catalogar un grupo
con un solo estilo, ya que para
dar más versatilidad y riqueza se
deben incorporar elementos de
otros géneros musicales”.

‘Last call’ (último aviso) surgió
en el momento más estresante
que ha experimentado este grupo con 11 años de trayectoria y
con cambios tanto de sus miembros como de concepto musical.

La Boîte recibe en concierto esta noche (22.00 horas. 10 euros) a dos conocidas
bandas de hard-rock
dispuestas a mostrar
su evolución en esta
nueva aparición pública.
Steinbock, banda
ganadora del XI Pepe Marín Rock, está a punto de lanzar
su primer ‘larga duración’, tras cuatro
entregas maqueteras, y en este
bolo el cuarteto leridana tiene
intención de estrenar algunos
de los temas nuevos en vivo.

MELO-MALO
Ganges abre el bolo
del Cafè del Teatre y
Metallica Waskifiar!...
Marion Harper lo cierra

El grupo gerundense Hard
Buds se embarca en una nueva
gira con la filosofía
que le caracteriza al
cuarteto: “disfrutar
de la música y hacer
sentir al público esta
misma pasión”, ya
que de hecho el proyecto está pensado y
basado en las actuaciones en directo.
Con su álbum autoproducido, ‘Play
or die’, Hard Buds ya ha visitado
tierras leridanas en otras ocasiones causando muy buena impresión con su propuesta.

Andrés Rodríguez/ andresrodriguez@lamanyana.es

El Cafè del Teatre ha programado
para esta noche (21.30 horas. 12
euros) un doble concierto protagonizado básicamente por dos
mujeres. Ganges, proyecto madrileño de Tere Gutiérrez, se presenta por primera vez en Lleida
con la estela de la reciente olea-

da de pop electrónico intimista
y taciturno. Marion Harper, por
su parte, regresa a Lleida con su
segundo álbum, ‘Hydrangea’, que
llega dos años después de su debut con el disco ‘Cotton Candy’,
con el que recogió el Premi Descobertes 2016 en el Strenes Fest.

FOTO: Luup Records / Marion Harper regresa ahora con su segundo CD

L

a música le pone color a la
vida y seguro que todos tenemos nuestra propia banda sonora. El ser humano escucha
música desde que está en el vientre de su madre. Si es buena música, mejor para el nuevo terrícola y
si no, ya se sabe lo que pasa después. En el deambular por nuestra existencia las muescas van surgiendo como los surcos de los vinilos, por eso hay canciones que
marcan. Mis primeros pasos musicales fueron con cantos gregorianos y música clásica. Luego me
asomé a ritmos más modernos
con unos impuestos Beatles que
jamás me hicieron mella. Una vez
liberado de las sogas del aprendizaje radical o a punto de hacerlo,
el ‘Satisfaction’ de ‘sus majestades’ los Rolling Stones me hicieron
ver que lo que me estaban vendiendo como ‘chicos monos’ no

me servía, que lo mío era lo que
se escapaba de las reglas. Más tarde, ya libre de extramuros cuando escuché el ‘riff’ del ‘Smoke on
the water’ de Deep Purple no pude más que gritar: “Mamá, mamá: soy rockero”. El tiempo más
que corre, vuela y ciertamente
ha habido muchas canciones que
me han marcado, especialmente del rock español, desde Triana y Burning a El Último de la Fila y Los Suaves, pasando por Leño, Ilegales, Siniestro Total, Golpes
Bajos y hasta los Angelus Apatrida. Ahora bien, si ha habido alguna banda que me haya impactado como ninguna esa es Metallica. Al principio escuchaba algunos
temas de esos californianos, pero
no me hacían peso, hasta que fui
a ver a AC/DC a Barna en la Mercé
de 1991 donde estaban de teloneros. La descarga fue tan brutal

que me dejaron atónito y con los
‘plomillos fundidos’, por eso desde entonces mi color es el negro.
Ese poderío se adueñó de mi incredulidad viendo a cuatro ‘salvajes’ músicos ataviados de riguroso negro, melenas al viento, dando un alarde de buen hacer con
los decibelios a todo meter. ‘Enter
Sadman’ fue la primera pieza que
me sedujo de entrada pero luego
fueron todas las canciones del álbum ‘Black’ las que me cambiaron
las maneras de vivir. Desde entonces estoy enganchado a los ‘Four
Horsemen’ por más bagatelas que
hayan experimentado. El pasado
mes de febrero vibré con el concierto número 13 que les he visto
en directo y ya tengo las entradas
prestas para disfrutarlos de nuevo en mayo del próximo año, metallicamente hablando. A lo dicho:
Metallica Waskifiar!... Oh yeah!

