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Els decibels del Doctor Music
Festival ‘inundarien’ moltes
espècies fins ‘ofegar-les’

E

ls excessius decibels de la música a un Doctor Music
Festival a ple espai natural, amb tot tipus de sorolls que
provoca un esdeveniment d’aquestes característiques,
dins un gran perímetre al seu voltant, afecta negativament la
conducta de multitud d’animals de la fauna silvestre, tenint
en compte també l’època de cria i període de criança en ple
mes de juliol, es tradueix al mateix temps en danys col·laterals
al ritme natural dels ecosistemes. Una contaminació acústica
d’aquesta envergadura, afecta rigorosament la distribució
i el comportament d’espècies de la fauna, algunes de molt
vulnerables, espantant i provocant a aquests animals un alt
nivell d’estrès, fins al punt que les aus no tornin als nius on tenen
els seus ous o les seves cries, afectant de forma irreversible a la
reproducció de l’espècie i la supervivència de les cries. Un altre
factor molt negatiu en el excés de soroll per a altres espècies
de la fauna, és la incapacitat d’escoltar a les seves preses o bé
als seus depredadors, que depenen principalment de l’oïda per
caçar o no ser caçats..., afectant també així negativament la
capacitat de supervivència d’aquests animals. L’efecte negatiu
als espais naturals llavors seria significatiu, especialment
als hàbitats de ribera com la Mollera d’Escalarre, que està
protegida com a espai del Pla d’Espai d’Interès Natural Alt
Pirineu i com a espai de la Xarxa Natura 2000, que limiten amb
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els espais triats pel citat festival, on es destaca la presència
d’espècies de fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
i espècies de fauna protegides pel Decret Legislatiu 2/2008 de
la Generalitat de Catalunya i que serien afectats de forma molt
important amb els impactes tant acústics, lumínics, i així com
per la contaminació del filtratge d’aigües residuals... En zones
tan valuoses en fauna, que al cap i a la fi és l’habitat natural
d’aquestes espècies, que sempre s’informa als usuaris que es
respecti el silenci entre altres mesures i indicacions. S’ha de ser
respectuós i conscient en saber compartir aquests espais sense
crear molèsties, entre elles i encara que a molts sembla ser no
donar-los molta importància o no voler saber-ho, és evitar entre
d’altres la contaminació acústica!!!
Els promotors del Doctor Music Festival, inclouen adjunt a l’EIA
(Estudi d’Impacte Ambiental), un estudi de l’impacte acústic, que
reconeixen que no podran complir els paràmetres que exigeix la
normativa legal, en aquests cas, dels decibels permesos. Queda
molt simbòlic el cartell del festival, on mostra una vaca frisona
(curiós que no hagin posat una vaca bruna del Pirineu), amb
taps de suros a les orelles, com a clara al·lusió de les molèsties
que poden provocar amb l’excés de soroll als animals.
Les alternatives, que podrien ser diverses, com ara el circuit de
Montmeló –on es farà–, on solen rugir en aquest cas els motors
i no el “llenguatge” de la fauna animal, son els llocs propicis a
poder desenvolupar aquests esdeveniments de gran magnitud
i poder controlar al mateix temps els residus de forma més
eficient, per al bé del Medi Ambient. Per descomptat al Pallars
Sobirà, com altres llocs del territori, necessita i es mereix una
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Arrimadas ignorante ecológica

E

n plena campaña electoral el partido de Ciudadanos ha
irrumpido con promesas ecologistas para convencer
a las mayorías. El problema es que dichos mensajes
denotan una total falta de conocimientos científicos. Arrimadas,
que jamás había hablado de ecologismo, promete que si ella
gobierna se plantarán diez árboles por cada español. Tal
ofrenda electoral peca de una ignorancia plena en temas de
gestión forestal. Como profesor de ciencias ambientales me
asusta que la reforestación de la península devenga la solución
a los problemas medioambientales estatales.
Si uno consulta los últimos trabajos científicos al respecto se
dará cuenta que la masa forestal española se ha quintuplicado
durante el último siglo. El abandono rural, que ahora el Gobierno
dice querer corregir, ha propiciado la expansión forestal sobre
los suelos hoy no cultivados. Y claro está, y con menos cultivos, el
bosque ha crecido sobre ellos. Por eso la península sufre tantos
incendios forestales, como también la plaga de jabalís que llega
a muchos centros urbanos. Pues Arrimadas, ajena a lo científico,
persevera en sus diez árboles a plantar por cada español. Y digo
yo, que tal un poco más de lectura científica y menos promesas
ignorantes. Los peninsulares no somos borregos, a lo más
deseamos políticos doctos, morales y expertos.
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Quatre anys de treball per al bé comú
l maig del 2015, l’agrupació d’electors del Comúdelleida
entrava a la Paeria amb 3.787 vots i 2 regidors de 27.
L’objectiu del Comúdelleida era provocar un canvi en
un govern de la ciutat anquilosat després de 40 anys de PSC.
Ben aviat, tot i el pluralisme que va resultar de les urnes, vam
veure com els “socialistes”, amb la majoria absoluta perduda,
triaven com a socis preferents C’s i PP perquè res no canviés.
Per això, des del Comúdelleida en aquests quatre anys ens hem
centrat en denunciar les polítiques que reforçaven privilegis
i desatenien necessitats, en posar llum sobre les polítiques a
millorar, i en fer propostes que mostressin alternatives viables.
Hem treballat molt en oferir informació a la ciutadania sobre
les coses que no es fan bé, amb especial atenció a com es
gasten els nostres impostos, que estan entre els més alts de
tots els municipis de Catalunya. Hem presentat informes sobre
el malbaratament de recursos amb despeses poc justificables
que, de mica en mica, buiden la pica. I hem denunciat totes
aquelles accions on hem vist indicis de corrupció i tractes de
favor. La nostra acció de control, de denúncia i d’informació
pública, junt amb la d’altres grups de l’oposició, ha fet que es

injecció per potenciar la seva economia, però amb activitats i
esdeveniments que no posin en greu risc o hipotequin la natura,
el seu entorn i el medi ambient.

reduïssin algunes despeses supèrflues i es milloressin alguns
procediments, tot i que queda molt camí a recórrer.
Hem acompanyat sempre la crítica amb propostes, encara
que des de l’equip de govern no se’ns hagi volgut escoltar o no
s’hagi volgut reconèixer. Propostes centrades en la gent, i en
les que hem tingut especial cura de fer plantejaments realistes,
tenint en compte els costos i l’impacte d’allò que hem proposat.
Hem presentat uns pressupostos municipals alternatius en què
plantegem una reforma en profunditat de la fiscalitat municipal
per fer-la més justa, tot garantint els ingressos necessaris.
Lleida no té per què ser la ciutat catalana amb un dels IBI més
alts per a la majoria de la ciutadania, mentre és alhora una de
les que té impostos més baixos per a les grans empreses.
Es pot transformar també com ens gastem aquests diners. Amb
més austeritat en despeses protocol·làries i que beneficien a
uns pocs i amb més rigor en el control de la gestió dels serveis
públics. Hem fet propostes per millorar les condicions de vida
i salut a la ciutat, en l’àmbit del transport, l’urbanisme, el
model comercial o l’atenció a les particularitats i potencialitats
de l’Horta. Hem treballat per incentivar i fer més efectiva
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la participació ciutadana en els assumptes col·lectius. Hem
fet propostes i seguiment de l’acció municipal per transitar
cap a una contractació pública que garanteixi la igualtat
d’oportunitats, també per a les petites i mitjanes empreses. I
que impulsi la necessària transformació econòmica i ecològica
a través de criteris de foment de l’economia cooperativa, social
i solidària, de reducció de la petjada ecològica, de lluita contra
el frau fiscal i l’evasió d’impostos i de garantia de condicions
laborals justes. Hem patejat la ciutat, ens hem trobat amb el
seu teixit associatiu i empresarial, amb els veïns i veïnes, per
escoltar-los i per oferir-los informació sobre la política i la
gestió municipal i com els afecta. Hem après i hem crescut, ens
hem il·lusionat i a voltes també decebut amb les resistències a
acceptar canvis per millorar la vida de la gent comú davant dels
interessos creats i les inèrcies sovint mediocres. En definitiva,
arribem a final del mandat amb satisfacció per la feina feta,
sumant més gent i organitzacions al projecte comú, al que
s’han sumat Podem i Catalunya en Comú. I seguim amb les
ganes intactes de ser més i més fortes per poder transformar la
Paeria en favor d’una Lleida per a la gent comú.
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La cadena Supsa creix
un 6,4% i supera els
160 milions d’euros de
facturació el 2018

La companyia preveu obrir nous
supermercats enguany a Catalunya
Lleida
REDACCIÓ
La cadena de supermercats especialista en productes frescos a les
comarques lleidatanes SUPSA Supermercat Pujol ha tancat l’exercici 2018 amb una facturació de
160.334.690 euros s/IVA, un 6,4%
més que l’any anterior. “Els resultats d’aquest any són molt positius i ens demostren que, un cop
més, els nostres clients confien
en la qualitat dels nostres productes i del nostre servei, quelcom que ens esforcem cada dia

per continuar millorant perquè es
trobin com a casa”, afirma Francisco González, director general
de Plusfresc. Pel que fa a superfície constant, la companyia ha
crescut un 3,3% i continua sent la
cadena líder en superfície de venda a la província de Lleida, on la
seva quota de mercat ascendeix
fins el 20,9%. Durant l’any passat,
la companyia va obrir dues noves
botigues, una a Lleida ciutat i l’altra a Cervera, i va inaugurar un
celler a Lleida, un espai amb més
de 300 referències de vi, caves,

licors i cerveses que consolida la
seva aposta pel món vinícola. A
més, va continuar amb el procés
d’adaptació dels seus locals a la
nova imatge de l’empresa - sota
el lema El súper que t’estima – i
va reforçar el seu compromís amb
el producte de proximitat a través
del llançament del Xai 100% criat
a Lleida i el Conill 100% criat a
Lleida.
Aquest any 2019 la companyia
se centrarà en el seu procés d’expansió a partir de l’obertura de
diverses botigues a Catalunya.

Èxit de la gran
costellada de
corder celebrada
al Pallars

Promoció conjunta
del vi i l’oli produït
a les comarques
de Lleida

Aquest cap de setmana les 15
àrees d’esbarjo dels municipis
del Pallars Jussà habilitades
per coure carn han funcionat
al màxim rendiment en un bon
nombre de casos, acollint les
colles que s’hi han aplegat per
gaudir de la carn de corder a la
brasa. Per tant, èxit de la gran
costellada del Pallars.

La Denominació d’Origen (DO)
Costers del Segre i la DOP Les
Garrigues han decidit col·laborar amb la finalitat de promocionar el vi i l’oli amb Denominació d’Origen. Ambdós
consells reguladors tenen un
objectiu comú: promocionar el
vi i l’oli de qualitat certificada a
les Terres de Lleida.

FOTO: Diputació / La fira es va presentar ahir a la Diputació

Riner organitza la Fira de la
Mel al Santuari del Miracle
El vicepresident quart de la Diputació, Eloi Bergós, va participar ahir en la roda de premsa de
presentació de la Fira de la Mel

FOTO: Núria García / Imatge del grafit que ha pintat la reconeguda grafista

Lily Brik homenatja el món rural
amb un grafit a la Granadella
La Granadella
REDACCIÓ
La reconeguda grafista Lily Brik
il·lustra amb un grafit gegant el
Museu de l’oli de Catalunya de la
Granadella rendint homenatge al
món rural i cooperatiu al voltant
de la cultura de l’oli. Aquesta acció artística contextualitza així
aquest singular equipament de

les Garrigues, que data de l’any
1921, amb la finalitat de consolidar-se com el centre de referència de l’oleoturisme a Catalunya.
En paraules de l’artista: “la idea
és fer un viatge al passat tot recreant la imatge de la família pagesa i donar a conèixer el procés
de l’elaboració l’oli d’una manera
molt detallista i fins i tot melan-

còlica, que busca empatia entre
els mateixos pagesos i els visitants”. El mural representa una
manera d’evocar el passat i situar
al present aquesta activitat centenària que amb l’oleoturisme es
projecta cap al futur. La finalitat
de l’obra també és realçar l’esforç
de tots: Cooperativa, Centre de
l’oli (CCOC) i Ajuntament.

del Santuari del Miracle de Riner, que se celebrarà els dies 6
i 7 d’abril. El certamen compta
amb més de 50 expositors.

