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FOTO: l. M. 1 Un operari treballant en un deis llums en un carrer 

Avan<;a a Seras la instal·lació 
deis llums de tecnología Led 
Seres coninua a bon ritme la subs
titució de les llumeneres de tot el 
municipi per les noves de tecnolo
gía Led, molt més eficient i respec
tuosa amb el medí ambient. El pro-

jecte esta finan~at al 90% pel Pla 
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de Catalunya i suposa una 
inversió de 115.000 euros amb una 
durada aproximada d'un mes 
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GANADO CRUZADO meo DIF 

ojo (hembr¡) 180·240 k o 
E SUPEWTRA 4.34 •0,03 

U [X!RA 4.15 •0.03 

R PRIMERA 3,95 •0,03 

O SEGUNDA 3.51 •0.03 

)241·270 kQ 
[SUPER EXTRA 4.28 •0.03 
U [XJRA 4.09 •0.03 

R PRIMERA 3.89 •003 

O SEGUNDA 3.45 •0,03 

t 1)271 kQ 

E SUPER EXTRA 4.23 
U [X!RA 4,06 •0.03 
R PR!ft(RA 381 •0.03 

O SEGUNDA 3.24 •0.03 

Al o 1 no) • dt 330 kQ 
E SUPER EXTRA 417 

U EXTRA 4.01 

R PRIMERA 3.76 
O SEGUNDA 363 

31·3TOla 
E SUPER EXTRA 4,04 

U EXTRA 3,85 

R PRIMERA 3,69 

3.59 

3,92 

U EXTRA 3.79 
R PRIMERA 3.58 

O SEGUNDA 3.31 

200 KG CANAL SIC 

300 KG CANAL SIC 

350 KG CANAl SIC 

GANADO FRISÓN 

Tern 6 ZOO kQ 
PRIMERA Y SEGUNDA 3.28 

TtrnHOs .. dt 220 ko 
PRIMERA 3.51 
SEGUNDA 3.39 

Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización 

POI CINO 

CERDO SELECTO 

CERDO DE ll[IOA 

CERDO GRASO 

CERDA 

lECHÓN 20 K 

VINO 

CORDERO DE 19 A 23 KG 

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 

CORDERO DE 25.1 A 28 KG 

CORDERO DE 18,1 A 34 KG 

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 

OVEJAS DE VIDA 

DESHECHO PRIMERA 

PIEl FINA DEl PAfS 

PIEl CRUZADA 

GANADO PARA 
CEBO 

MACHO FRISÓN 

50 KILOS 

55 KILOS 

60 KILOS 

HEMBRA FRI ONA 

40-45 KILOS 

45·50 KILOS 

60 KilOS 

MACHO CRUZADO 

55-60 KILOS 

60·65 KilOS 

65-70 KILOS 

HEMBRA CRUZADA 

50·55 KilOS 

55·60 KILOS 

60·65 KilOS 

BRUNO 

(M) 60-65 KILOS 

(M)10 KILOS 

(H) 60-65 KILOS 

(H) 65-70 KILOS 

ló/YIYO 

1,255 ·0.014 

1.243 -0.014 

1231 ·0,014 

0510 -0.020 

2150 

meto 
3,47 

3.37 

3,22 

3.12 +0,05 

3,05 +0,05 

70,00 

0,65 

10.50·11,00 +0,50 

I.SN.OO 

01 GEN ORIGEN ORI&tll 
ESPARA FRANCIA AUIWIA 

110 (-5) 105 (·5) 110 (:) 

130 (·5) 135 (-5) 135 (=) 

ISO (·5) 160 (·5) 160 (=) 

75 (:) 75 (:) 

365 (:) 355 (:) 

405 (:) 405 (:) 

445 (•) 445 (=) 

140 (:) 125 (:) 

170 (:) 175 (:) 

210 (:) 215 (:) 

Prop del 30 per cent dels joves 
del Pallars Jussa no es veuen en 
un futur treballant a la comarca 
Segons les dades d'una enquesta amb 600 participants 

Un treball de diagnosi de 
la realitat del jovent del 
Pallars Jussa d'entre el12 i 
els 30 anys ha conclos que 
el 30% veuen el seu futur 
fora de la comarca. 

TREMP 
REDACCIÓ 

El treball de recerca !'han impulsat 
conjuntament les arees de Joven
tut deis ajuntaments de Tremp, 
la Pobla de Segur, Talarn i lsona i 
Conca Delia i s'ha coordinat a tra
vés de !'Oficina Jove del Consell 
Comarcal del Pallars Jussa, alhora 
que ha comptat amb la coJ.Iabo
ració deis centres d'ensenyament 
secundari de la comarca. 

FOTO: ACN 1 Una de les entrades a Tremp, la capital del Pallars Jussa - ---- ____ , _____ ------

L'enquesta ha permes detectar 
per exemple la preocupació de les 
persones joves respecte a la salut 
mental i emocional o la reivindica
ció per incrementar !'oferta educa
tiva de la comarca amb estudis ar-

tístics de batxillerat, que ara s'han 
de fer tora. Així mateix gairebé un 
30% del jovent enquestat directa
ment no es veu treballant al Pallars 
en un futur. Donat que les neces
sitats i expectatives del jovent van 

canviant en funció de l'edat, s'han 
elaborat dos tipus d'enquesta, una 
dirigida a joves de 12 a 18 anys en 
la qual han participat470 persones 
i una altra per ats de 19 a 30 anys 
que l'ha obtingut 150 respostes. 
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ERE \l ) t PIENSOS Ul.IDAD TIEMPO PRECIO 

Trigo nacional Panificable Disponible Sed lleida 268,00 
Trigo nacional Forrajero Disponible Sed lleida 256,00 
Trigo importación PE 72 forrajero UE Disponible S/Tarr/almacén 263.00 
Tngo importación PE 72 Forrajero Uf Septiembre-diciembre S/ Tarr/almacén 265.00 

Cebada nacional PE 61 Disponible Sed lleida 238,00 

Maíz Nacional Disponible Sed lleida 275,00 
Maíz Importación Disponible S/Tarr/almacén 268,00 
Colza en grano 42% Disponible Sed Tarrega 505,00 
Centeno Disponible t( Tarr/almacén 238.00 
Triticale Disponible S/Tarr/almacén 

Harina de soja Importación 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 408.00 

Harina de girasol lnlegral28o/o Disponible Seo TMrega 200.00 
Harina de girasol lnlegral 28% Disponible S/Tarr/almacén 198.00 
Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/Tarr/almacén 320.00 
Harina de colza 00 Disponible Seo. Tarrega Z95.DO 

. Harina de colza 00 Importación Septiembre-diciembre S/ Tarr/almacén 290,00 
Pulpa de remolacha Importación Disponible S/Tarr/almacén 264.00 
DDG EE.UU. Importación Disponible S/ Tarr/almacén 282,00 
Guisantes Importación Disponible S/ Tarr/almacén 
Grasa animal UEIO·IZ% Disponible Sed lleida I.ODO,OO 
Grasa animal Hacional3-5% Disponible Sed lleida 1.070.00 
Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 1.210.00 
Fosfalo monocálcico Granel Agosto Sed lleida 640.00 
fosfato bicálcico Granel Agosto Sed lleida 530.00 
Salvado de lrigo Hoja/granel Disponible Seo lleida 249.00 
Salvado de trigo Harmilla/granel Disponible Seo lleida 219.00 
Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Seo lleida 208,00 
Euro/tonelada a JO días, (Pl preVIo, (T) tolva,(') contado( .. ) paQo a 15 dfas. Se/Sed/Seo: sobre camión /dest10o/ OfiQen 

FORRAW DLSHIDRATADOS "JI HU NI DAD OIFUINCIA 
Granulado Alfalfa la. 17-18% 10-12% 205,00 

Granulado Alfalfa Za. 15-16% 10·12% 188,00 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 206.00 

Balas deshidratadas la. 17·18% 12-14% 196.00 •3.00 
Balas deshidratadas Za. 15·16% 11·14% 181.00 •3,00 
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones 
referidas a paQo a JO días, en posición fábrica. CRl: reQularización 

FRUTA 

MELOCOTÓN 
Amarillo Calibre B 
Blanco Calibre A 

NECTARINA 
Amarilla Calibre B 
Amarilla Calibre A 

PARAGUAYO 
Paraguayo Calibre B 
Paraguayo CaHbre A 

PAVIA 
Melocotón amarillo Calibre A 

PERA 
frcolini 60• 
limonera 60• 
Williams 60• 
Blanquilla 58• 
Alejandrina 65• 
Oevoe 60• 

MANZANA 
Rojas 10• 
Gala 65• >70% color 
Gala 70• >70% color 
Golden 70• 
Golden 75• 

INDUSTRIA 
Pera 
Manzana 
Albaricoque 
Pavía 
Melocotón/Nectarina/Parag. 

MfN. MÁX. 

60 70 
70 90 

70 90 
90 110 

70 80 
80 lOO 

70 90 

70 90 
60 10 
60 70 

55 65 
65 75 

80 100 
100 IZO 

220 250 
60 80 

los precios de Industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas SeQún el reQiamento de mercado 
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MUR (1) F. GUILLAUMET 

@fransguillaumet 

FOTO: F.G. / La visita al Castell de Mur, una torta lesa del segle XI que explica el Comtat de Pallars, permet recórrer el cos de guardia i contemplar el Montsec i tota la Conca de Tremp 

El castell inexpugnable 
O l COMTAT Al NOBLE ARNAU MIR DE TOST 
El Castell de Mur, una fortaiesa amb una vertical 
que el feia gairebé inexpugnable, va ser domini 
d'Arnau M ir de Tost i del Comte de Pallars Jussa. 

VISITES AMB PERSPECTIVA DE GENERE 
Tant al Castell de Mur coma la Col·legiata de 
Gerri de la Sal i Santa Maria d'Aneu es fa incís 
en el paper de la dona en la historia del país. 

MERLETS MOBILS, LETALS PER L'EN.EMIC 
L:'imaginari dibuixa castells amb merlets com 
a protecció pero a Mur els merlets eren grans 
pedres que es tiraven cap ba ix coma defensa. 

Corria el segle XI i les escaramus
ses al Prepirineu eren constants. 
El Comtat de Pallars, que havia 
quedat dividit entre el Jussa i el 
Sobira pel testament que va fer el 
Comte de Pallars, no s'escapava 
d'aquestes tretes. D'una banda 
hi havia la lluita contra els arabs, 
que Arnau Mir de Tost, que ha
vía tingut el castell sota la seva 
jurisdicció, va fer retrocedir fins 
més avall d'Ager. De l'altra les 
guerres entre uns germans que 
compartien ara dos comtats que 
abans n'havia estat un de sol. És 

en aquest context que s'explica la 
construcció del Castell i la Col·le
giata de Mur, en pie Montsec, un 
imponent conjunt arquitectonic 
des del que es divisa tota la Con
ca de Tremp i que era un lloc es
trategic en temps de bandositats. 

Al castell de Mur s'hi accedeix 
per la carretera que parteix de 
la C-12 i que mena als pobles de 
Guardia de Noguera i Collmorter. 
Just abans d'agafar el trencall cap 
a la via que porta a Sant Esteve 
de la Sarga i ·Mont-rebei la pista 
asfaltada comen~a a remuntar 

cap amunt fins arribar al cap de 
la serra. 

El conjunt arquitectonic es pot 
visitar en diversos horaris amb 
visites guiades que es fan amb 
perspectiva de genere, de ma
nera que la historia s'explica no 
només des d'una vessant andro
centrica sinó també des del paper 
cabdal que van tenir les dones en 
la construcció del passat medi
eval d'aquestes terres. l'experi
encia, segons explica la guia, es 
repeteix al Monestir de Gerri de 
la Sal i a Santa Maria d'Aneu, a 

més d'algun altre monument del 
Sobira. 

Al Castell de Mur, un immens 
bloc de pedres que s'aixeca en 
vertica l cap al cel, s' hi feia vida 
des de fa molts anys. La fortalesa, 
per la idiosincrasia de la propia 
muntanya i del caste ll, era practi
cament inexpugnable. Fins i tot la 
porta era de redu"ides dimensions 
perque si un ariet la rebentava 
poguessin neutralitzar l'atac en 
pocs segons. l'altra sorpresa que 
explica la guia és que el castell no 
tenia merlets. O més ben dit, els 

tenia mobils. 1 és que els soldats 
del cos de guardia es resguarda
ven darrere de pedres immen
ses que no dubtaven en llan~ar 
al buit si l'enemic estava als peus 
del castell. l'estructura també es
tava molt ben definida. A la dreta, 
les sales nobles, amb l'habitació 
on vivia el Comte Ramon V del 
Pallars Jussa, la seva esposa i els 
seus cinc fills. "Eren fills de com
te?", es pregunta la guia mirant 
als visitants. Dones pot ser que sí 
o pot ser que no perque la llei vi
sigoda, la que regia en aquest ter-
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ritori, contemplava l'adulteri con
sentit. D'aquesta manera els fills 
de la comtessa, fossin o no del 
comte, podien heretar el comtat 
mentre que si ell tenia descen
dencia tora del matrimoni els fills 
sempre serien bastards. Dins del 
castell hi havia un immens dipo
sit per recollir l'aigua de la pluja. 
"Creieu que bevien aigua?", es 
torna a preguntar una guia que 
interpel-la el públic amb una mit
ja rialla. Dones no. L'aigua era per 
cuinar i pels animals, per poca co
sa més. La gent de !'epoca només 
bevia vi. Pero calia tenir-la, és ciar, 
com a element indispensable. 

Del castell en destaca també 
la Torre de I'Homenatge, una im
mensa construcció circular que 
s'enlaira fins més amunt de la 
muralla del propi castell i que era 
l'autentic bastió d'aquest lloc. "Si 
queia la torre de l'homenatge", la 
derrota ja era segura, diu la guia 
recordant al públic que a causa 
de les mesures Covid ara no s'hi 
pot accedir. Sí que es pot circular 
per la part alta del castell amb 
una estructura metaHica que re
corre !'interior de la muralla i on 
les vistes al Montsec i la Conca de 
Tremp la converteixen en un lloc 
privilegiat per entendre com era 
la Catalunya medieval. 

FOTO: F. / Tant la muntanya 
com el castell estan formats en 
vertical, de manera que prendre 
la fortalesa era gairebé un 
quimera per qualsevol enemic. 

srMBOL DEL COMTAT 
DEL PALLARS JUSSA 
Situat al capdamunt de la 

serra que domina tota la 

Conca de Tremp, el Castell 

de Mur és el sí m bol del 

Comtat del Pallars Jussa. 

ELS Fl l GITIMS, 
ELS F A COMTESSA 
La llei visigoda permetia 

l'adulten consentit, de 

manera que els fills de 

la comtessa, encara que 

no fossin del comte, eren 

els qui podien heretar. 

Si ell en tenia fora del 

matrimoni eren bastards. 

AR IR 01 OS 
El comte Ramon V va 

Unes estances que comprenen 
des de l'habitació deis comtes 
fins a la sala noble del castell 
Sota !'arcada que es pot veure en aquesta imatge hi havia la cambra del comte. 
Allí hi dormien ell, la seva esposa i els cinc fills. L'habitació estava separada de 
la resta del complex, que també tenia una sala noble, per un gran cortinatge. 

donar la fortalesa a Arnau 

Mir de Tost, casat amb 

la seva filia. Al morir el 

castell va tornar al comtat. 

U A VISITA A CAVALL 
Df DOS ST DAROS 
La visita al Castell de Mur 

inclou el recorregut per 

l'antiga fortalesa i per la 

Col·legiata. Sense un no 

s'enten l'a ltre. 

HORARIS DE LA RUTA 
DURAN l'AGOST 

La 

REPORTATGE 

De dimarts a divendres 

s'hi fan visites a les 18.00 

hores, els dissabtes a les 

11.00, 13.00 i 18.00 hores 

i els diumenges a les 11.00 

i les 13.00 hores. FOTO: F.G./ Abans del Covid també es podía accedir a la Torre de I'Homenatge, !'emblema de qualsevol castell 
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