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el certamen de la Seu va obrir ahir les portes amb desenes de visitants.

c. sans

La Seu espera vendre 4.000 
quilos de formatges a la fira
El 28 certamen de Formatges Artesans dels Pirineu, amb 48 
formatgeries || Recupera els tiquets de degustació per 9 euros

certàmens alimentació

c. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ La Seu d’Ur-
gell va celebrar ahir la primera 
jornada de la 28 Fira de For-
matges Artesans del Pirineu, 
emmarcada dins de la mil·le-
nària Fira de Sant Ermengol. El 
certamen recupera aquest any 
el tiquet de degustació de for-
matges de les 48 formatgeries 
participants per 9 euros. L’any 
passat no es van expedir per 
restriccions sanitàries arran 
de la Covid.

De les 48 formatgeries ar-
tesanes del Pirineu, 11 són de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya i 23 
de la resta del Pirineu cata-
lana. Hi ha una d’Aragó, nou 
del País Basc i Navarra i tres 
de franceses. Oferiran més de 
150 varietats de formatges. Els 
organitzadors esperen assolir 
les vendes d’anys anteriors a la 
pandèmia, quan es van vendre 
uns 4.000 quilos de formatges 
i productes lactis. Ahir també 
es va estrenar l’Aula de Tast, 

amb activitats relacionades 
amb el formatge artesà com 
tallers, contacontes i degusta-
cions. La inauguració oficial 
anirà a càrrec avui del conse-
ller d’Empresa, Roger Torrent, 
i s’espera la visita de la conse-
llera d’Acció Climàtica, Teresa 
Jordà. Avui també se celebra-
rà el 38 concurs de Formatges 
Artesans i el Premi Amic del 
Formatge. La fira d’artesania 
té 85 parades: 20 d’alimentació 
i 65 d’artesans i oficis.

redacció
❘ lleiDa ❘ La conselleria d’Acció 
Climàtica ja ha posat en mar-
xa el procés per atorgar amb 
agilitat permisos “excepci-
onals” per portar a terme 
cremes agrícoles allà on les 
restes vegetals suposin perill 
d’incendis o de propagació 
de plagues. Aquestes són les 
úniques circumstàncies sota 
les quals permet cremar-les 
la llei estatal de residus, en 
vigor des de l’abril. En anys 
anteriors es podia fer del 
15 d’octubre al 15 de març 
comunicant-ho a la conse-
lleria. Fora d’aquest perío-
de, requeria una autorització 
específica. 

La Generalitat ha habili-
tat al seu web un espai per 
tramitar aquests permisos 
excepcionals, a l’espera de 
normalitzar de nou les cre-
mes agrícoles. Per això va 
demanar a l’Estat derogar 
aquest article de la llei de 
residus o una moratòria, però 
tot va ser rebutjat. 

Tanmateix, una esmena 
del PDeCAT incorporada a 
la futura llei de la PAC pre-
veu eliminar el veto a aques-
tes cremes. Tot i així, la nova 
llei segueix en tràmit i l’apro-
vació no s’espera fins a final 
d’any. Fins aleshores, conti-
nuen vigents les limitacions 
de la norma estatal.

Permisos més àgils per           
a cremes agrícoles en 
espera de normalitzar-les

agricultura legislació

Més de la 
meitat de la 
inversió estatal, 
per a carreteres
Sis de cada 10 € són 
per a despesa social

pressupostos govern espanyol

e. farnell
❘ lleiDa ❘ Dels 80,9 milions que 
preveu el projecte de Pressu-
postos Generals de l’Estat per 
a les comarques de Lleida el 
2023, el 62,28% es destinarà 
a millores a la xarxa de carre-
teres estatals. El subdelegat a 
Lleida, José Crespín, va apun-
tar que aquest percentatge “és 
molt més gran que el d’aquest 
exercici, que és del 58%”. Va 
assegurar que en els últims 4 
anys “s’ha avançat més que en 
l’última dècada”. La partida 
més abundant és la de conser-
vació de la xarxa viària amb 
40,8 milions. Així mateix, es 
preveuen consignacions per a 
l’N-240 entre Lleida i les Bor-

subDelegació Del govern

Visita del subdelegat a la planta de compostatge d’alcarràs.

ges, la variant de l’N-260 a la 
Pobla i la de la Seu. També 
hi ha partides per a l’N-230, 
l’A-14 i l’enllaç de Castell-
dans amb l’AP-2. La majoria 
d’aquests projectes preveuen la 
redacció d’estudis informatius.

Així mateix, Crespín va des-
tacar que, en el seu conjunt, 
els Pressupostos preveuen “la 

despesa social més gran de la 
història” al destinar-hi sis de 
cada 10 euros, i va recordar el 
pla de recuperació i resiliència 
amb una previsió de 54 milions 
per modernitzar regadius. El 
subdelegat va visitar la planta 
de compostatge d’Alcarràs, que 
ha impulsat un projecte de bi-
oenergia i investigació.

Bellpuig reforma les piscines i millora instal·lacions
❘ bellPuig ❘ Bellpuig ha iniciat obres per reformar el recinte de 
les piscines municipals, que preveuen una inversió de 76.900 
euros. Contemplen substituir el paviment que envolta les 
piscines per un altre antilliscant. També es milloraran les 
dutxes i l’enllumenat exterior.

El telefèric de la Vall Fosca rep 22.240 viatgers
❘ la torre De caPDella ❘ El telefèric de la Vall Fosca ha tancat la 
temporada d’estiu superant els 22.240 viatgers. El telefèric 
de l’estany Gento, que dona accés al Parc Nacional d’Aigües-
tortes, ha estat utilitzat aquesta temporada per a un rescat 
de muntanya perquè l’helicòpter no podia volar.

Millores en camins de Riner per accedir a masies
❘ riner ❘ Riner ha finalitzat aquesta setmana obres de millora 
en diversos trams de camins forestals. Tenen com a finalitat 
facilitar la connexió amb masies i explotacions agrícoles, ra-
maderes i forestals, a banda de prevenir focs i poder accedir 
al bosc amb vehicles d’extinció d’incendis.

Nou parc infantil a Benavent de Segrià
❘ benavent ❘ La construcció d’un parc infantil a la zona de 
poliesportiva de Benavent de Segrià, amb un pressupost 
de 20.000 euros, és la proposta guanyadora de la votació 
popular per al segon pressupost participatiu. Aquesta dota-
ció suposa un augment del 33% respecte a la d’aquest any.

Castelldans inverteix 30.000 euros en el cementiri
❘ castellDans ❘ Castelldans porta a terme obres de millora i 
manteniment al cementiri municipal amb un pressupost de 
30.821 euros. S’actua a la coberta de la zona est i s’enderro-
ca un mòdul que es trobava en mal estat, malgrat que s’han 
conservat els nínxols.

a. bellPuig
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