
Adjudiquen 64.000 tones de fusta 
de boscos públics de Catalunya 
per gairebé tres milions d’euros
El Departament d’Agricultura ho fa a través d’una 
subhasta per defensar la prevenció d’incendis
El Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat va adjudicar 
ahir, mitjançant una 
subhasta, 64.375 tones 
de fusta procedents de 
diversos boscos públics 
d’arreu de Catalunya.

Montferrer i Castellbò
ACN
El seu valor global puja a 
2.935.388 euros i es calcula que 
la gestió de tota aquesta massa 
forestal repercutirà en 645 llocs 
de treball, dels quals 150 seran 
directes al bosc o a la indústria 
fustera. La consellera Teresa Jor-
dà va ressaltar la importància que 
té aquesta acció: “Avui venem 
fusta, però també es compra 
gestió forestal i prevenció d’in-
cendis”. En aquest sentit, Teresa 
Jordà va explicar que l’objectiu 
del Pla Estratègic Forestal que es-
tà ultimant el seu departament 
és el de “posar en valor” aquest 
producte i estendre més el seu ús 

en àmbits com ara el de la cons-
trucció.

A la subhasta es van licitar cin-
quanta-dos lots de fusta davant 
d’una bona representació del 
sector consumidor d’aquest pro-
ducte a Catalunya, a més d’altres 
de possibles de fora del territori. 
Aquest volum implica una gestió 
d’unes 3.000 hectàrees forestals 
de nou comarques i quaranta-dos 
municipis i entitats locals, d’entre 
les quals en destaquen les de l’Alt 
Urgell, el Berguedà, el Pallars So-
birà i la Cerdanya. Els treballs que 
es realitzaran són en gran part 
de millora; sobretot aclarides en 
boscos joves per millorar-ne la 
vitalitat, reduir-hi el risc d’incen-
dis i fer-los més resistents davant 
d’episodis de sequera o plagues.

Per comarques, es van adju-
dicar 19.056 tones de fusta dels 
boscos públics del Berguedà, 
17.966 dels de l’Alt Urgell, 7.525 
dels del Pallars Sobirà, 7.294,75 
dels de la Cerdanya, 6.664 dels 
de l’Alta Ribagorça, 3.264 dels del 
Pallars Jussà, 1.567 dels del Solso-

Solsona iniciarà 
en breu les 
obres per fer un 
nou pas ‘zebra’
L’Ajuntament de Solsona pre-
veu començar en els propers di-
es les obres que han de perme-
tre construir un pas de vianants 
elevat a la plaça del Camp. Cal 
recordar que aquestes obres 
provenen del pressupost par-
ticipatiu, el qual també preveu 
per aquesta tardor la renova-
ció de la graderia del pavelló. 
Aquestes actuacions se sumen 
a la millora de l’enllumenat del 
Camp del Serra, on es van ins-
tal·lar quinze punts de llum de 
tecnologia LED, que s’encenen 
amb un sistema de detecció de 
presència. 

‘Ni dos minuts’, 
la campanya per 
fomentar el civisme 
viari a Solsona
La Policia Local de Solsona posa 
en marxa una primera campa-
nya per fomentar el civisme. En 
aquest cas, es posa el focus en 
els conductors que aparquen 
malament o en una zona on 
no s’hi pot aparcar durant poca 
estona. Porta per nom Ni dos 
minuts i pretén conscienciar la 
ciutadania dels riscos que su-
posa per un vianant haver de 
baixar de la vorera perquè hi 
ha un vehicle mal aparcat. Més 
endavant se centraran en la 
tinença de gossos i el soroll. 
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FOTO: ACN / Imatge del moment en què se celebrava la subhasta

nès, 736 dels del Segrià i 303 dels 
de la Noguera. Del total subhas-
tat, gairebé 8.000 tones provenen 
de boscos que han obtingut el 
certificat de gestió forestal soste-
nible PEFC. 

A més a més, la major part del 
producte procedeix de boscos or-

denats i, en el cas dels espais na-
turals de protecció especial, s’ha 
sotmès a un informe dels corres-
ponents òrgans de gestió amb la 
finalitat d’incorporar les condici-
ons que facin compatible l’aprofi-
tament d’aquests boscos i la con-
servació de la seva biodiversitat.

Formació a la 
Segarra per 
arquitectes 
sobre persones 
discapacitades
El Consell Comarcal de la 
Segarra ofereix formació a 
arquitectes i urbanistes de 
la comarca per treballar 
l’accessibilitat de les per-
sones amb discapacitat en 
els espais i edificis públics. 
L’objectiu del curs és asso-
lir una major accessibilitat 
que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats, una millor 
autonomia personal i la no 
discriminació de les perso-
nes amb discapacitat o al-
tres dificultats d’interacció 
amb l’entorn. La benvingu-
da al curs l’ha va fer la con-
sellera Gemma Martínez.

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS 
CANALS D’URGELL

Es convoquen els senyors vocals de la Junta de Govern d’aquesta 
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, els del seu 
Jurat de Regs i els de les Juntes Rectores de les 21 Col·lectivitats 
de Regants, a la Junta General ordinària que tindrà lloc en el domicili 
social de la Comunitat General (Av. Jaume I, núm. 1 de Mollerussa), 
el diumenge 27 d’octubre pròxim, a les 10.30 hores en primera 
convocatòria, i mitja hora després en segona, si no assisteixen 
representants de la majoria d’hectàrees per a fer-la en primera, 
d’acord amb el següent ordre del dia:

1. Nomenament d’interventors per a l’aprovació de l’acta d’aquesta 
sessió.

2. Aprovació de l’acta de la Junta General ordinària del 24-02-2019.

3. Examen i aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i de 
despeses del 2020, i determinació dels terminis i fraccions per al 
pagament de derrames.

4. Liquidacions d’alta i de baixa d’aprofitaments per al 2020.

5. Sol·licitud a la CHE d’ampliació de la zona concessional, en relació 
amb aquelles autoritzacions atorgades, fins a la data, fora de dita 
zona.

6. Informes de Presidència.

7. Torn obert de paraules.

El president de la Comunitat

Amadeu Ros Farré

Mollerussa, 8 d’octubre de 2019

E D I C T E

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, en sessió ordinària de 3 
d’octubre de 2019, va adoptar els acords següents:

    -Aprovació provisional de modificació de les ordenances següents:

-Ordenança Fiscal núm. 1, taxa per la prestació del servei de 
tractament i eliminació de residus sòlids urbans al dipòsit controlat de 
residus municipals de la Noguera.
-Ordenança Fiscal núm. 3, taxa per la prestació de servei de deixalleria 
de la Noguera.
-Ordenança Fiscal núm. 4, taxa per l’emissió d’informes per l’òrgan 
tècnic ambiental de la comarca de la Noguera.
-Ordenança Fiscal núm. 5, taxa per la prestació del servei d’assistència 
de secretaria, d’intervenció i de tresoreria.
-Ordenança Fiscal núm. 6, taxa per la prestació del servei d’assistència 
tècnica en diversos àmbits a les entitats locals de la comarca de la 
Noguera.
-Ordenança fiscal núm. 7, taxa per la prestació del servei de recollida 
selectiva i transport dels residus municipals de la Noguera.
-Ordenança de Preu Públic núm. 1, de la prestació del servei de 
d’Assistència Social a la comarca de la Noguera
-Ordenança de Preu Públic núm. 2, de la prestació del servei de 
Teleassistència a la comarca de la Noguera
-Ordenança de Preu Públic núm. 3. pel servei d’assistència tècnica en 
diversos àmbits a entitats locals de la comarca de la Noguera.

Aquests expedients es sotmeten a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, conforme a la normativa vigent.

Balaguer, document signat electrònicament.
EL PRESIDENT
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El argentino Lucas 
Masciano lleva sus ‘12 
Lunas’ al ‘Espai Acústics’
En su último disco ha contado con las 
colaboraciones de Marwan o Rozalén
El cantautor argentino, con 
una trayectoria musical 
de casi 20 años, será el 
protagonista mañana en el 
Espai Orfeó (20.30 horas) 
de la segunda cita del ciclo 
de conciertos de pequeño 
formato ‘Espai Acústics’.

Lleida
A. MEGÍAS
Lucas Masciano, que realizó la 
presentación oficial de su nue-
vo disco el pasado martes en 
Madrid, ha contado con una nó-
mina de colaboradores de lujo 
–Rozalén, Marwan, Álex Ubago, 
Funambulista, Muerdo y Luis Ra-
miro– que le han acompañado en 
seis duetos que también tienen 
su videoclip.

El argentino explica a LA MA-
ÑANA que la idea “surgió hace 
un año y medio al coincidir con 
Rozalén en un concierto”. A par-
tir de esa colaboración, decidió 
buscar otras colaboraciones para 
crear este EP de seis canciones, 
tres de ellas ya editadas ante-
riormente y tres inéditas y lo hizo 

FOTO: L.M. / Lucas Masciano estrenó el disco el martes en Madrid

buscando qué canción le quedaba 
mejor a cada cantante. Respecto 
a las antiguas, Lucas opina que “la 
producción de Toni Brunet las ha 
vestido muy bien, han ganado en 
elegancia”.

Con este 12 Lunas, pues, Lucas 
regresa al circuito de cantautores 
del que ha estado alejado en los 
últimos años en los que se ha de-
dicado más a viajar. “Estoy en un 
momento bisagra de mi carrera 

después de esta vuelta”, dice, y 
se  alegra de que “el recibimiento 
ha sido muy bueno, estoy en una 
fase dulce”.

Después de este concierto 
en Lleida “donde he estado va-
rias veces aunque hace años que 
no venía”, Lucas tiene una larga 
agenda de conciertos por toda la 
Península y pasará por Argentina 
y México. “Quiero llevar este dis-
co a Sudamérica”, concluye.

Mañana sábado, desde las 19.00 
horas, la fábrica Ctretze de la 
Pobla de Segur celebra la fiesta 
Oktoberfest, que contará, a par-
tir de las 21.00 horas, con la ac-
tuación musical de la banda de 
Cardona Strombers y del DJ Et-
zsche (20.00 y 22.30 horas), que 
será el encargado de la previa y 
el post concierto.

La ya veterana banda barce-
lonesa, que está celebrando con 

un notable éxito una gira para 
celebrar sus 20 años de histo-
ria, mantiene su propuesta de 
un mestizaje en el que se mez-
clan estilos como el ska, ritmos 
latinos, reggae, rock o country 
siempre con vocación festiva y 
buscando la diversión y que le 
ha llevado a actuar durante es-
tos años en numerosos escena-
rios de Catalunya, España y Eu-
ropa.

La fábrica Ctretze de la 
Pobla celebra la Oktoberfest 
con Strombers y DJ Etzsche

FOTO: Strombers / Strombers está celebrando sus 20 años de historia

LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE BECKY G será la 
presentadora de la ceremonia de entrega de los European Music 
Awards que se celebrarán en Sevilla el próximo 3 de noviembre. 
Estará al frente de una gala en la que Ariana Grande podría con-
vertirse en la gran triunfadora, ya que aspira a premio en siete 
categorías, una por delante de Shawn Mendes, Billie Eilish y Lil 
Nas X y dos por delante del colombiano J Balvin, sin olvidar las 
opciones de Lizzo, Taylor Swift y Rosalía.

La Escuela de Calor de Monzón 
acogerá este sábado el concier-
to deLeif de Leeuw Band, grupo 
que rinde tributo a Allman Bro-
thers y que pasará por la loca-

lidad oscense dentro de su gira 
europea. La banda ha sido pre-
miada en numerosas ocasiones 
desde su fundación en 2014 y en 
2019 se convirtió en quinteto.

Monzón recibe en concierto 
a Leif de Leeuw Band

FOTO: E.C. / La banda rinde tributo a Allman Brothers

El bar La Gramàtica de Lleida 
será el escenario este domingo 
(12.00 horas) del concierto de 
Al ritmo del loco, una formación 
de homenaje al músico Loquillo 

liderada por el cantante barce-
lonés Joel Barbero, que estará 
acompañado por Óscar Ortega y 
Pau a las guitarras y los coros y 
Alberto Vilela al bajo.

La música de Al ritmo del 
Loco, en el pub Gramàtica

FOTO: R.L. / La banda está liderado por el barcelonés Joel Barbero

El saxofonista 
Toni Solà 
presenta ‘Cool 
people’ en el 
pub Fleming
El pub Fleming de Balaguer 
acoge esta noche, a partir de 
las 21.30 horas y con entra-
da gratuita, el concierto del 
saxofonista Toni Solà, que 
presentará las canciones de 
su último trabajo discográ-
fico, Cool people, publicado 
el pasado enero y en el que 
hay dos canciones propias  
varias versiones de Cole Por-
ter o Gene Ammons. En el 
escenario le acompañarán 
Xavi Hinojosa a la batería, Ig-
nasi González al contrabajo y 
Gerard Nieto al piano. El pub 
Fleming recibirá a Mitch Pol-
zak el 2 de noviembre.
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