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Los alumnos de la ESO que estén 
vacunados evitarán cuarentenas 
.... Si hay un contagio en 
las aulas seguirán dando 
clase con normalidad 

Podrán estar en el patio 
sin mascarilla y no se les 
tomará la temperatura 

Registrados 33 nuevos 
positivos, menos que a 
final de juniO TEMA DEL OlA 1 PAG.3-6 

El transporte 
pesado se 
tendrá que 
desviar por 
la autopista 
El director de Territori i Mobili
tat de la Generalitat, €!lerida
no lsidre Gavín, anunció ayer 

. el desvío obligatorio del tráfi
co pesado entre Soses y Mont
blanc en la AP-2 a partir del 1 
de septiembre. 

OMARQUES J PÁG.15 

Jornada 

FOTO: l. Campos / la reducción de recogida de leche a un día por semana hipoteca la histórica explotación de Manel Olsina COMARQUES 1 PÁG.16 

en la Uotja 
sobre los 
fondos Next 
Generation 

EIICG For<;a 
Lleida empieza 
a entrenar con 
caras nuevas y 
sin tener pívots 
El nuevo ICG For~a Lleida de Ge
rard Encuentra arrancó ayer los 
entrenamientos con muchas ca
ras nuevas, aunque sin pívots, y 
con un "largo trabajo por delante 
para construir nuestro modelo de 
juego". Tan solo Michael Carrera 
sigue respecto a la pasada tem-
porada. 1 • 

FOTO: Selena Garcfa 1 Primera foto de 'familia~ deiiCG For~a Lleida, con muchas caras nuevas 

La ciudad de Lleida acogerá el 
viernes el primer congreso de 
todo el Estado dedicado a ex
plorar las posibilidades de los 
nuevos fondos europeos para 
los municipios de menos de 
5.000 habitantes. 

LOCAL 1 PÁG.U 

Rifirrafe entre 
el Consell de la 
Noguera y CCOO 
por el transporte 
para los escolares 

COMARQUES 1 PÁG.17 
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L'últim vaquer del Pallars Jussa 
busca ajuda per poder col·locar 
la se va producció de llet ·de vaca 
La reducció de la recollida a un sol dia posa en risc l'explotació ~ 
de Maiiel Olsina, ·una historica granja bovina a tocar de Tremp 
Tremp 
F. GUILLAUMET 

"Jo ja em conformava amb dos 
recollides a la setmana pero ja 
no me la pleguen". Amb aquesta 
frase resumeix Mane! Olsina la si
tuació que viu. Amb més de mig 
segle d'ofici ara es troba amb el 
handicap de no poder col·locar la 
producció de llet de la seva his
torica explotació ramadera. És 
l'últim productor de llet de vaca 
del Pallars Jussa i treballa colze a 
colze amb el seu amic lvan Cam
po per trobar una solució al pro
blema i continuar fent una feina 
que a casa seva han fet diverses 
generacions. 

El problema ve de lluny. Al tan
car Copirineu, que és la firma de 
la Pobla que recollia la llet que 
es produia a la zona sense co
brar-los el transport, van poder 
trobar una sortida amb una lactia 
de Binefar. Aquesta empresa ana
va dos cops per setmana a buscar 
la llet que produeix l'explotació 
de Mane! Olsina. Ara en són 300 
litres al dia perque el gairebé mig 
centenar de vaques que té estan 
embarassades pero si no fos així 
serien 400 litres al dia els que pro
duiria. La firma de Binéfar recollia 
la llet de Mane! Olsina i la d'una 
altra explotació de la Vall Fosca 
que ara ha tancat. Amb aquesta 
merma de la producció a !'empre
sa no 1i és rentable anar a buscar 
la llet de Mane! Olsina dos cops 
per setmana i ara la recullen una 
vegada cada set dies quan van a 
carregar la llet d'un altre rama
der del Pallars Sobira. El Manel 
Olsina és plenament conscient 
que amb aquests circumst~mcies 
a !'empresa no li sigui rentable 
que el camió hi vagidos cops per 
setmana. El problema és que la 
llet no es pot guardar tants di es. 1 
més amb una producció que es fa 
de manera totalment tradicional, 
comes feia abans. El propi Manel 
Olsina alimenta les vaques amb el 
blat de moro en verd, alfals, palla, 
flor de cibada, remolatxa i naps. 
"lota l'alimentació és de casa, 

FOTO: l. Campos 1 Les vaques s'alimenten amb blat de moro, palla i cibada produ'ida a prop de la granja 

Una alimentació 
amb productes 
que planta el 
mateix ramader 

"Avui he portat una carreta
da de blat de moro en verd", 
explica Mane! Olsina, que 
alimenta tot el seu bestiar 
amb productes que ell ma
teix planta i cull a les seves 
terres. És un "cicle tancat" 
que reverteix en una produc
ció lletera de 300 litres al dia. 
Segons lvan Campos és "po
ca perla indústria" i "massa" 
per fer formatges. 

FOTO: I.Campo 1 La producció lletera ronda ara els 300 litres al dia 

que és el que jo cullo a la terra", 
explica Mane! Olsina, conscient 
que la solució passa per trobar 
algú que es faci ó.trrec de la pro
ducció de la resta de litres de llet 
a la que no pot donar sortida amb 
només un dia de recollida. 

Tot aquest cicle tancat, en 
el que el Manel Olsina gasta el 
menjar que ell mateix produeix 
als seus trossos, li serveix per ti
rar endavant. "Jo sego, rampillo 
i si no guanyo tant guanyo men
ys", explica el ramader de Tremp, 
que afegeix pero que la llum, la 
maquinaria i el manteniment de 
tota l'explotació és cara. La situa
ció er.a molt dife"rent no fa tants 
anys. Llavors eren diversos els 
productors de llet al Pallars Jussa 
i als seus pobles limítrofs. N'hi ha
vi a a Salas de Pallars, Moncortés i 
Bretui. "Féiem un munt de lit res 
de llet", afirma Mane! Olsina amb 
certa recanc;:a. 

Ara, amb l'ajuda d'lvan Cam
pos, fuster de Talarn, intenta 
t robar sortides al seu proble
ma. D'entrada, aquesta setmana 
tenen una reunió amb una su
perficie comercial per mirar de 
trobar solucions fent iogourts i 
venten-los a les seves botigues. 
D'altra banda, Olsina també ex
plica que intentara parlar amb 
Guissona o baixar la llet fins a Va
llfogona per poder donar-li sorti
da. En paral-lel, lvan Campos ex
plica que després de cinc anys ha 
aconseguit donar d'alta un obra
dor per fer formatges de llet de 
cabra. Com a amic que és de Ma
ne! Olsina també intentaría fer-ne 
de llet de vaca pero la llei di u que 
perque sigui així s'hauria de fer 
carrec d'una part de l'explotació 
ramadera. És a dir, que hauria de 
disposar de part del ramat per fer 
formatges. Fet i fet, es fa una pre
gunta: "Com pot ser que Catalun
ya sigui deificitaria en producció 
de llet de vaca i els preus estiguin 
per sota de producció? Ara per 
ara, pero, centraran els seus es
forc;:os per salvar el futur del da
rrer ramader del Jussa. 

rcolomina
Resaltado
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El Consell de la Noguera 
nega l'acusació d'a posta r pel 
transport escolar 'low cost' 
Lleida 
A.M. 

CCOO denunciava ahir que I'Ad
ministració aposta per un ser
vei de transport escolar de baix 
cost a la Noguera, després de la 
recent publicació de la licitació 
del servei que inclou un vehicle 
de fins a 9 places entre les po
blacions de Ponts i Ribelles, amb 
un preu mitja, deien, que abona 
l'administració de 18,74 euros, el 
que representava 0,36 euros per 
quilometre, lluny deis 45 a so que 
segons els seus estudis indicaven 
per un servei d'aquest ti pus. FOTO: ACN 1 La licitació ja ha rebut !'oferta de dues empreses 

Des de Consell Comarcal de 
la Noguera, pero, van explicar 
que les xifres oferides pel sindi
cat eren "una errada" i que ha
vien tingut una confusió, ja que 
el preu del quilometre sortia a 
0.70 euros. De fet, aclarien que 
el preu d'aquest servei de taxis 
ja ve establert pel Departament 
d'Educació, que a la vegada el 
treu del Departament de Territo-

ri. "Nosaltres no podem fer res en 
aixo, ja esta marcat pel Govern", 
deien. Així, ambla tarifa deis 0,70 
euros per quilometre, el preu del 
servei de matí i tarda és de 40,72 
euros sense IVA i el preu del ser
vei del migdia és de 28,58 sense 
IVA. També lamentaven des del 
Consell Comarcal que els titulars 

La davallada en la collita de 
fruita seca a les comarques 
de Lleida pot arribar al 70% 
Unió de Pagesos valora que les 
collites d'ametlla, d'avellana i de 
garrofa a les diferents zones de 
Catalunya, les campanyes de les 
quals han comen¡;at fa uns dies, 
seran reduides, for¡;a inferiors a 
les mitjanes, com a· conseqüen
cia, sobretot, de diferents adver
sitats climatiques, mals quallats 

o poHinitzacions, i de determina
des malalties. En el cas de l'amet
lla, les gelades de mitjan de mar¡;, 
sobretot a les zones fondes i es
pecialment a les comarques de la 
Plana de Lleida, i alguns proble
mes de quallat a la resta, compor
taran una davallada de producció 
molt acusada; en determinats 

de les noticies aparegudes deixes
sin en mallloc a la Noguera, "tant 
perque les xifres no són correctes, 
com perque els preus són els ma
teixos en totes les comarques". A 
més, remarcaven que la licitació 
ja ha rebut dues ofertes per part 
d'empreses que, fins i tot "han 
abaixat una mica el preu". 

casos, la pitjor collita deis da
rrers 10 anys. A les comarques 
de lleida, la davallada pot ser del 
70%, i a tot Catalunya, del 50%. 
Pel que fa a !'avellana, la collita 
també tornara a ser baixa com a 
conseqüencia de la mala pol·linit
zació i la humitat elevada, i amb 
la nova afectació al cultiu de la 
malaltia de la cendrosa, gens ha
bitual en avellaner, que també 
tara minvar la producció. Quant 
a la garrofa, estima una reduc
ció d'un 45% de mitjana, inferior 
al Camp de Tarragona i una mica 
per sobre a les Terres de I'Ebre. 

'Bootcamp' 
formatiu per a 
emprenedors 
a la Val d'Aran 
El Hub d'innovació en zones 
rurals de muntanya del Con
selh Generau d'Aran (HePic) 
ha organitzat, durant els dies 
26 de setembre i 3 d'octubre, 
un bootcamp (curs de forma
ció) a la Val d'Aran pera perso
nes innovadores i emprenedo
res, perque puguin descobrir 
la capacitat d'emprenedoria 
deis territoris de muntanya. 

Exit del projecte 
'lnterpiscines' als 
pobles de la Noguera 

El projecte lnterpiscines, una ini
ciativa de !'Oficina Jove del Con
sell Comarcal de la Noguera que· 
ha arribat a la seva novena edi
ció, va fina litzar amb un notable 
exit de participació en les 31 pis
cines municipals de la comarca 
que s'han adherit. El nou format 
de 1'/nterpiscines d'enguany ha 
mantingut l'activitat esportiva 
aquatica gratuita que oferia, en 
una sessió d'aquafitness durant 
el juliol i l'agost. 

Tarrega cedeix l'ús de nous · 
terrenys municipals al Club de 
Tennis per a la seva ampliació 
L'Ajuntament de Tarrega i el 
Club Tennis Tarrega van signar 
ahir l'acord de cessió gratuita 
de l'ús deis nous terrenys muni
cipals, per ampliar les instaHa
cions de l'entitat esportiva a la 
zona on antigament hi havia les 
piscines municipals. D'aquesta 
manera, el Club Tennis Tarrega 
podra augmentar la seva ofer
ta esportiva amb la construcció 

de quatre pistes exteriors de pa
del, dues de les quals ja podrien 
estar a punt el proxim any. La 
cessió d'ús tindra una vigencia 
de 20 anys i relleva l'acord que 
ja hi havia entre les dues parts 
des del 1974, quan es va signar 
la cessió deis actuals terrenys 
amb una durada de 50 anys. La 
superficie cedida al CT Tarrega 
sera de 5.013 metres quadrats. 

Tremp posa en marxa la nova 
oficina d'atenció a la ciutadania 
a la planta baixa de l~juntament 
L'Ajuntament de Tremp va po
sar en marxa ah ir la nova oficina 
d'atenció a la ciutadania, situada 
a la p lanta beixa del consistori, 
queja acull el Faciet i la Bepeta, 
gegants de Tremp; la Cremablat, 
bestia de la Colla de Diables Lo 
Peirot i els capgrossos de la ciu
tat. L'espai d'atenció tindra capa-

citat per atendre a tres usuaris 
per realitzar tramits especialit
zats. L'horari d'obertura presen
cial és de 9.00 a 14.00 hores 
amb cita previa, i es poden fer 
els tramits habituals, com la pre
sentació de soHicituds diverses, 
de certificats o els tramits d'em
padronament. 

rcolomina
Resaltado
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FOTO: Mossos d'Esquadra 1 Pla de detall del vehicle circulant a més del doble de la velocitat permesa 
·----···--------- ---·· --

'Ca<;at' a 125 km/h en 
un tram de 50 a Alguaire 
Els fets van tenir lloc 
dimecres passat a la tarda 
al quilometre 15 de la 
carretera N-230 i l'home 
esta acusat d'un delicte 
contra la seguretat viaria. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos d' Esquadra van de
nunciar ahir penalment un con
ductor de 47 anys, de nacionalitat 
espanyola i veí d'Aifarras (Segria), 

després de detectar que circulava 
amb un vehicle a 125 km/h per 
!'interior del nucli urba d'Aiguaire 
(Segria), en un tram on la veloci
tat esta limitada a 50 km/h. 

Els fets van tenir lloc dimecres 
passat a la tarda al quilometre 
15 de la carretera N-230, on els 
efectius policials van muntar un 
control. L'home esta acusat d'un 
delicte contra la seguretat viaria 
per conduir a una velocitat pe
nalment punible i haura de com-

pareixer davant del jutjat d'ins
trucció en funcions de guardia de 
Lleida quan sigui requerit. 

El passat 9 d'agost, els Mossos 
van denunciar penalment un ha
me de 53 anys i veí d'Andorra per 
circular ambla seva motocicleta a 
199 km/h en un tram de carretera 
on la velocitat maxima permesa 
és de 90 km/h. Els fets van tenir 
!loe al quilometre 232 de I'N-260, 
al terme municipal de Montferrer 
i Castellbo (Ait Urgell). 

Detingut un home de 64 anys per 
robar adobs i productes fitosanitaris 
en un magatzem situat a Sudanell 
Els Mossos d'Esquadra van de- un menor de 17 anys coma pre-
tenir diumenge un veí de Lleida, Dos arrestats a sumptes autors de dos robatoris 
de 64 anys i de nacionalitat es- amb fort;a en una finca de la capi-
panyola, per robar adobs i pro- Mollerussa per tal de la comarca. 
ductes fitosanitaris en un ma- Les detencions van tenir !loe 
gatzem de Sudanell, al Segria. El robar dos cops arran d'una investigació oberta 
propietari del mateix magatzem 

en una finca 
durant el mes de maig després de 

va sorprendre al suposat !ladre tenir coneixement que havia tin-
in fraganti i amb l'ajuda d'altres gut !loe un robatori en una finca 
ve'lns va aconseguir retenir-lo al situada al camí de Belianes. Uns 
lloc fins que va arribar la patrulla delicte de robatori amb fort;a. El individus es van emportar uns 
policial. El detingut havia trencat detingut va quedar en llibertat ocells fringíl·lids, entre els que 
el cadenat de la porta del magat - amb carrecs després de declarar hi havia S canaris, 2 passerells i 2 
zem, tipus container metal·lic. En a comissaria amb l'obligatorietat pinsans, així com menjar. El pas-
va robar 10 sacs d'adob i produc- de presentar-se davant del jutge sat 12 d'agost hi va haver un se-
tes fitosanitaris. El material va ser quan sigui requerit. gon robatori a la mateixa finca i 
retornat i depositat novament al Per una altra banda, la poli- del mateix tipus d'ocells. Els dos 
magatzem i l'home va quedar de- cia catalana va detenir la setma- detinguts van quedar en llibertat 
tingut com a suposat autor d'un na passada un jove de 19 anys i després de declarar. 

Arrestat un segon jove de 
19 anys pels aldarulls del 
cap de setmana a la Seu 
després d'un botellot 
Els Mossos d'Esquadra van dete
nir ahir una segona persona, un 
jove de la Seu d'Urgell de 19 an
ys, pels disturbis que hi va haver 
durant dues nits consecutives 
en botellots amb enfrontaments 
ambla policia. Es tracta de la se
gana detenció per aquests alda
rulls que van·coment;ar la mati
nada del 28 d'agost a la capital 
de I'Ait Urgell, on aquests dies se 
celebra la Festa Majar. 

El segon detingut esta acusat 
d'atemptat contra els agents de 
l'autoritat. Els Mossos ja van de
tenir ahir per diumenge un par
ticipant en el botellot. A més, un 
agent va resultar ferit i una dot
zena de persones, moltes d'elles 
menors d'edat, van ser denun
ciades. L'aldarull es va . produir 
igual que el de dissabte a la 
matinada, centre historie, on al 
voltant d'unes tres-centes per
sones es van concentrar sobre la 
mitjanit en un botellot a la plat;a 
del Carme. El soroll i les moles
ties van provocar les queixes 

Els Mossos 
van desallotjar 
300 persones 
al case antic 

deis ve'lns. L'Ajuntament va fer 
diumenge una crida al "civisme" 
i a respectar les restriccions de
cretades per la pandemia delco
ronavirus. 

El consistori va llent;ar el mis
satge que "la violencia no té ca
buda a la testa majar" i que "cal 
evitar situacions que afavoreixin 
els contagis". Tot i que els actes 
de la Festa Major es van acabar 
a les 00.30 de la nit, aixo, no va 
impedir que grups de joves que 
es van reunir passada la mitjanit 
per beure al carrer s'acabessin 
enfrontant als agents que els vo
lien desallotjar. 

Evacuat a l~rnau després 
de caure d'una escala· a 
Alguaire mentre treballava 
Una persona va resultar feri
da ahir en caure d'una escala a 
Alguaire mentre estava treba
llant. Els serveis d'emergencia 
va rebre l'avís ,¡ les 13.13 ha
res i segons van explicar fonts 
deis Bombers, quan van arribar 
al !loe deis fets l'home estava 
conscient i es podia maure. No 
obstant aixo, va ser evacuat a 
!'Hospital Arnau de Vilanova per 
a una millar valoració. Per una 

Rescaten dos 
excursionistes 
amb lesions a 
Espot i Alins 
Els Bombers van rescatar dos 
excursionistes amb lesions a 
Espot i Alins. Diumenge a les 
21.10, van ser alertats que un 
home s'havia fet mal al genoll 
i no podia accedir al camping 
on s'allotjava, a Espot. Ahir, es 
va activar un helicopter per 
rescatar una persona que tam-
bé es va fer mal al genoll men-
tre feia una ruta a Alins. 

altra banda, a Artesa de Segre es 
va produir un altre accident la
boral. En aquest cas, un operari 
de telefonia va ca u re d'una esca
la a una altura de tres metres i 
es va fer mal al genoll. l'avís es 
va donar a les 15.31 hores al nú
mero 10 del carrer de la M are de 
Déu del Pla i fins al !loe deis fets 
es va activar una dotació deis 
Bombers, tot i que no va ser ne
cessari un trasllat a !'hospital. 

Un 1ncendi crema 
10 metres quadrats 
de matolls a Tremp 

Un incendi de vegetació agrí-
cola va cremar ahir 10 metres 
quadrats de matolls a Tremp. 
Els fets van tenir !loe diumenge 
a les 20.39 hores a la zona del 
Barranc de Riucós. Fins al lloc on 
es va originar el foc es van des-
plat;ar dues dotacions deis Bom-
bers de la Generalitat, que van 
extingir l'incendi pocs minuts 
després d'arribar. No es van ha-
ver de lamentar danys al voltant 
derivats de l'incendi. 
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