
Joan Perelada acorda deixar 
l’alcaldia després de 24 anys
En els seus mandats, la Vall de Boí ha aconseguit 
dues declaracions de Patrimoni de la Unesco

Un dels alcaldes més emblemà-
tics i mediàtics del Pirineu, el 
de la Vall de Boí, Joan Perelada, 
va confirmar ahir a LA MAÑANA 
que després de 24 anys ininte-
rrumputs d’estar al capdavant de 
l’Ajuntament no optarà el proper 
maig a la reelecció.

Perelada insisteix en que en 
tots aquests anys mai s’ha fet el 
carnet de cap partit polític i que 
sempre s’ha mantingut indepen-
dent en llistes de diferents forma-
cions. Així ha estat alcalde molts 
anys amb llistes de CiU, després 
del PSC i ara darrerament amb 

llista independent pròpia. “Al-
guns em diuen que m’he canviat 
de camisa i no és cert, el que he 
fet tots aquests anys és canviar 
de paraigua per interessos pura-
ment de la Vall”, deia ahir.

ESGLÉSIES I FALLES

Fent balanç de tots aquests 
anys, reconeix que amb la tasca 
d’alcalde s’ho ha passat molt bé 
i que ha gaudit. S’enorgulleix de 
deixar l’empremta d’haver aju-
dat a aconseguir i impulsar la 
declaració de Patrimoni Mundial 
de l’UNESCO per a les esglésies 
romàniques de la Vall i més tard 
de les falles. 

DESTINACIÓ STARLIGHT

També per impulsar que el 
Parc Nacional d’Aigüestortes as-

solís la certificació de Destinació 
Starlight i  avança que aquest any 
també s’assolirà que el Parc sigui 
Reserva de la Biosfera. 

Amb Perelada la Vall de Boí ha 
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El 2018 ha estat un any càlid i ex-
traordinàriament plujós segons 
es desprèn de les dades del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya. 
Un 65% del territori ha recollit 
entre un 120% i un 150% de la 
seva precipitació mitjana, i a prop 
d’un 25% del país s’ha superat el 
150%, assolint en alguns casos va-

lors que gairebé arriben al 190%, 
com ara a Vilanova de Meià (No-
guera) i Borgonyà (Osona). Tam-
bé s’ha superat el 175% de la pre-
cipitació mitjana climàtica anual 
a punts del Barcelonès, Vallès 
Oriental, Baix Penedès, Baix Llo-
bregat, Cerdanya, Berguedà i Pa-
llars Sobirà. D’aquesta manera, el 
2018 no ha presentat trets de se-
quedat enlloc, essent menys d’un 

1% del territori (només punts del 
Montsià, Baix Ebre i del Baix Em-
pordà) on no s’ha assolit com a 
mínim el valor de la seva mitjana 
climàtica de referència del perío-
de 1961-1990.  Les precipitacions 
han afectat especialment zones 
d’alta muntanya del Pirineu. En 
termes absoluts, s’han asso-
lit valors de gairebé 400 mm als 
indrets climàticament més secs 

Vilanova de Meià, un dels 
municipis catalans amb més pluja

del país, com és el cas dels valors 
més baixos del 2018 registrats a 
Seròs amb 391.8 mm i a Aitona 
amb 420 mm, tots dos al Segrià. 
A l’altre extrem, s’han recollit 
valors cinc vegades superiors a 
estacions de l’alta muntanya del 
Pirineu occidental. És el cas dels 
valors mesurats de més de 1.800 
mm a Cadí Nord (2.143 m) - Prat 
d’Aguiló, a la Cerdanya, o de més 
de 2.000 mm a Espot (2.519 m), 
al Pallars Sobirà. El gruix mitjà de 
neu al Pirineu ha estat excepcio-
nalment elevat, resultat d’una 
elevada innivació durant l’hivern 
2017-2018.

Solsona treu 
a concurs 
una plaça de 
tècnic per a 
Secretaria
L’Ajuntament de Solsona ha 
tret a concurs una plaça de 
tècnic/a d’Administració Gene-
ral (TAG) per a l’àrea de Secre-
taria amb caràcter de funcio-
nari interí. L’objectiu principal 
d’aquest lloc de treball és el 
de donar suport a la secretària 
municipal en la implementació 
de la Llei 9/2017 de contractes 
del sector públic, en vigor des 
del març passat, i en matèria 
de protecció de dades. Les per-
sones aspirants a aquesta plaça 
han de tenir la llicenciatura en 
Dret o el títol de grau correspo-
nent.

L’escriptor alturgellenc Joan 
Obiols va presentar ahir a l’Ofi-
cina de Turisme del Pallars So-
birà la seva darrera obra, el 
volum sisè, El Pallars Sobirà: 
Aigües braves i sort, entre la 
Pica d’Estats i la sal de l’Exposi-
ció Universal, del projecte edi-
torial Viatge universal per l’Alt 
Pirineu, una iniciativa editorial 
conjunta d’Editorial Andorra i 
Edicions Salòria que ja ha vist 
la publicació dels volums dedi-
cats a Andorra, l’Alta Cerdanya, 
la Baixa Cerdanya, l’Alt Ripollès, 
l’Alt Berguedà, l’Alt Solsonès, 
l’Alta Noguera i el Pallars Jussà.

Presenten a 
Sort un llibre 
que tracta els 
atractius sobre 
el Pallars Sobirà

FOTO: Joan Perelada diu que ser 
alcalde ha estat molt gratificant

rebut una pluja de milions en els 
darrers anys. 

PLA D’EXCEL·LÈNCIA 
TURÍSTICA

Amb el Pla d’Excel·lència Tu-
rística, el 1996, i que fou el pri-
mer de Catalunya (500 milions de 
pessetes) i també amb el Pla de 
la Ribagorça romànica pel perío-
de 2007-2012, que van permetre 
que a la zona arribessin 20 mi-
lions d’euros de fons públics.

GERENT AL BALNEARI DE 
CALDES DE BOÍ

Agent forestal de professió, en 
aquests moments combina la fei-
na d’alcalde amb la de gerent del 
Balneari de Caldes de Boí, feina a 
la que es dedicarà plenament a 
partir dels propers mesos.
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Demanaran prorrogar 
la presó provisional per 
l’acusat del crim d’Aspa
Lleida
REDACCIÓ
L’advocat de l’acusació particular, 
Pau Simarro, demanarà dimecres 
que es prorrogui la presó provisi-
onal per l’acusat del crim d’Aspa, 
en el que van morir dos agents 
rurals. Simarro argumenta que el 
21 (dia d’inici del judici) es com-
pliran dos anys del crim i que, per 
tant, la defensa de l’acusat podria 
demanar la llibertat fins que es 
dictés sentència.

El lletrat de les famílies dels 
dos agents rurals va demanar fa 
uns dies a l’Audiència de Lleida 
que se celebrés aquesta compa-
reixença, prevista pel dia 21, per 
demanar aquesta mesura. I és 
que explica que la presó provisi-
onal està prevista per un màxim 
de dos anys, prorrogable en algu-
nes circumstàncies. I que preci-
sament el dia que començarà el 
judici (el 21) és la data en la que 

FOTO: ACN / L’acusat, el dia de la reconstrucció dels fets a Aspa
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es compleixen dos anys del crim 
d’Aspa.

Prèviament, el dia 18 de ge-
ner, està prevista l’elecció del ju-
rat popular mentre que tres dies 
després començarà la vista oral a 
l’Audiència de Lleida. Fiscalia de-
mana 48 anys de presó per l’acu-

sat dels fets mentre que l’acusa-
ció particular eleva la pena a 51 
anys. El ministeri públic qualifica 
el doble crim d’assassinat i a més 
dels 48 anys de presó també sol·
licita que indemnitzi als familiars 
de les víctimes amb més d’un mi-
lió d’euros. 

La Guàrdia Civil va retirar dijous 
passat dues granades de mà 
de l’interior d’un habitatge en 
runes d’Abella de la Conca, al Pa-
llars Jussà. Un veí de la localitat 
va alertar de la troballa i van ser 
membres del Grup d’Especialis-
tes en Desactivació d’Artefactes 
Explosius els que es van despla-
çar a Abella i posteriorment van 
retirar les granades, aparent-

ment de la Guerra Civil espanyo-
la. Ara, els agents estudiaran els 
artefactes per procedir poste-
riorment a destruir·los. 

La Guàrdia Civil recomana 
no tocar ni moure aparells que 
puguin ser sospitosos de ser un 
artefacte explosiu, incendiari o 
pirotècnic. La localització exacta 
de l’aparell és molt important, 
segons els agents. 

La Guàrdia Civil retira dos 
granades d’una casa en 
runes d’Abella de la Conca

FOTO: G.C. / Les granades eren suposadament de la Guerra Civil
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Ivan Caelles, productor de l’oli 
Erm, a la Vall de Barcedana, al 
Pallars Jussà, reivindica aquest 
territori com a productor d’oli 
d’oliva de qualitat. La seva par-
ticularitat és que aposta per 
collir l’oliva en verd, en un lloc 
on tradicionalment s’ha fet oli 
madur.  Caelles explica que 
d’aquesta manera aconsegueix 
un oli extra verd d’una altíssi-
ma qualitat. Aquesta campanya 
ha posat a la venda les primeres 

150 ampolles elaborades amb 
olives de varietats centenàries i 
autòctones de la Vall de Barce-
dana. La limitació en què s’ha 
trobat Caelles és que dels tres 
molins que hi ha a la comarca, 
cap compleix amb els requi-
sits per envasar oli verge extra. 
D’aquí la crida que fa a unir-se 
els productors i les administra-
cions per poder disposar d’un 
molí adaptat al Jussà per poder 
embotellar aquest tipus d’oli.

MELOCOTONES
ROJO
61-67 - -
67-73 - -
73+ - -
PAVIA
73+ - -
AMARILLO EMBOLSADO
-73 - -

AMARILLO 
-73 - -
73+ - -
Cal. AA - -
BLANCO - -
61-67 Color 60% - -
67-73 Color 60% - -
73+ Color 60% - -
PARAGUAYO
55-65 - -
65-75 - -
75+ - -

NECTARINAS
BLANCA
61-67 Calibre B - -
67-73 Calibre A y + - -
73+ - -
AMARILLA
61-67 Calibre B - -
67-73 Calibre A y + - -
73+ - -
CIRUELA NEGRA
50+ - -

PERAS
LIMONERA
60+ 0,40 0,50
ERCOLINI
50+ 0,70 0,80
GENERAL LECRERC
70+ - -
CHAMPION
65+ - -
WILLIAMS
60+ conserva - -
WILIAMS/INDUSTRIA - -
BLANQUILLA
60+ 0,50 0,60
CONFERENCE
60+ 0,65 0,75
COMICE
70+ - -
FLOR HIVERN
70+ 0,35 0,45
ALEXANDRINA
60+ 0,35 0,45

MANZANAS
GALES -
70-90  - -
FUJI
75+ 0,45 0,50
GOLDEN
75+ 0,40 0,45
GOLDEN SUPREME
75+ 0,20 0,30
ROJA AMERICANA
70+ - -
70-90 0,35 0,45
75-80 - -
80-90 - -
GRANY SMITH
70+ 0,30 0,40
70-75 - -
75-80 - -
BROOKFIELD
70+ (Color 75%) - -
65-70 (Color 80%) - -
GRUPO GALA
65+ (Color 50%) 0,35 0,45
70+ (Color 50%) 0,45 0,55

SECCIÓN INDUSTRIA
Manzana concentrado - -
Pera concentrado - -
Nectarinas - -
Melocotón rojo  - -
Mel. Amarillo Crem. - -
Mel. Amarillo Crem. - -

SECCIÓN AVÍCOLA PRECIO DIF.

HUEVOS (TIP. EUROPEA)
Blancos XL (+73) 1,36 0,00
Blancos L (73 a 63 gr) 0,85 0,00
Blancos M (63 a 53 gr) 0,75 0,00
Blancos S (53 a - gr) 0,56 0,00

POLLO
Broiler Blanco* 0,91 0,00
Broiler Amarillo* 0,99 0,00
Broiler Blanco** 1,56 0,00
Broiler Amarillo** 1,52 0,00
*VIVOS, SOBRE GRANJA.  
**SACRIFICADO, CANAL, CAT. A TIPO 2 S./MATADERO

GALLINA
Ligera 0,06 0,00
Semi de 1.900 a 2.100 0,24 0,00
Semi de 2.100 a 2.300 0,26 0,00
Semi de 2.300 a 2.500 0,27 0,00
Pesada 0,52 0,00
Gallo 0,05 0,00
Pavo - -

AVESTRUZ
Vivo - -
Huevo fértil

CUNICULTURA - -

CONEJO - -
De 1,900 a 2,125 kg 1,81 -0,15
+ de 2,125 kg 1,73 -0,10

SECCIÓN OVINA
CORDERO
De 19 a 23 kgs 3,55 0,00
De 23 a 25 kgs 3,25 0,00
De 25 a 27 kgs 3,05 0,00
De 27 a 29 kgs 2,80 0,00
De 29 a + kgs 2,55 0,00
OVEJA CARNE
De primera 0,55 0,00
De segunda 0,35 0,00
De tercera S/C 0,00

SECCIÓN PORCINA  

PORCINO DE ENGORDE
Selecto 1,048 -0,002
Normal 1,036 -0,002
Cerdo graso 1,024 -0,001
CANAL
E de 55 a + % de carne m. - =
U de 55 a 50% de carne m. - =
R de 50 a 45% de carne m. - =
O de 45 a 40% de carne m. - =
P de 40 a - % de carne m. - =

LECHÓN 20 KG
Blancos de Lleida 38,50 +0,50
Razas mejoradas -
*PRECIOS SOBRE GRANJA O MATADERO

CARNE ECOLÓGICA
BOVINO
Clase E 200-240 kg - =
Clase E +240 kg - =
Clase U 200-240 kg - =
Clase U +240 kg - =
Clase R 200-240 kg - =
Clase R +240 kg - =

EQUINO
Clase E 200-240 kg - =
Clase E +240 kg - =
Clase U 200-240 kg - =
Clase U +240 kg - =
Clase R 200-240 kg - =
Clase R +240 kg - =

OVINO
20-22 kg - =
22-24 kg - =
24 kg y + - =

CEBOLLA
Figueres S/C -
Figueres (cámara) S/C -
Recas (cámara) S/C -

ACEITE A GRANEL KG S/C -

SECCIÓN CARACOL 
CRIANZA NATURAL
Bover (Posició comerç) 8,50 0,00
Bover (Posició origen granja) 4,25 0,00
DE RECOGIDA
Bover - -

LONJA DE BELLPUIG  SEMANA DEL 7 AL 13 DE ENERO DE 2019

TELÉFONO: 973 32 02 00 - 902 103 031 · FAX: 973 32 06 67

El Pallars Jussà es reivindica 
com a productor d’oli de qualitat

Caelles ha obtingut un oli 
de categoria superior que ha 
aconseguit puntuacions molt 
altes en el panell de tast. La 
qualitat de l’oli aconseguit per-
metrà presentar-lo al concurs 
dels 500 millors olis del món 
que se celebrarà a Itàlia.

Aquest productor destaca 
l’indret on es troben les olive-
res, a uns 1.000 metres d’alti-
tud. Per Caelles, que acaba de 
comprar més terrenys per am-
pliar la producció d’oli, és igual 
d’important el producte com 
l’indret on es cultiven les olive-
res.
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