
Chacón afirma que Boí-Taüll 
serà de Ferrocarrils el 2020 
al marge del pla de viabilitat
La consellera confirma la continuïtat de l’estació  
i els seus llocs de treball durant la visita oficial
La consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels 
Chacón, va manifestar ahir 
que l’estació d’esquí de Boí-
Taüll passarà a formar part 
de FGC l’any 2020 al marge 
dels resultats del pla de 
viabilitat que s’ha posat en 
marxa aquest any. 

Vall de Boí
NÚRIA CASTELLS/ACN
Chacón, que va visitar l’estació 
un dia abans de la seva obertura 
de la temporada acompanyada 
dels alcaldes de l’Alta Ribagorça 
i altres representants polítics i 
de Boí-Taüll, va declarar que les 
conclusions del pla de viabilitat 
no seran determinants perquè 
l’estació passi a formar part de 
FGC i que l’important és donar 
continuitat a la gestió de les pis-
tes i dels seus llocs de treball. 
En aquest sentit, va destacar els 
2,5 milions d’euros que la Gene-
ralitat ha invertit aquest any per 
posar en marxa l’estació; els 10,8 
milions d’euros anuals d’impacte 
econòmic que generen les pistes, 
així com el 17,6 per cent de llocs 
de treball directes i indirectes 
(135 i fins a 279). La consellera va 
assenyalar també que cada euro 
ingressat en forma de forfait en 
genera 7,8 en forma de valor afe-
git brut. Chacón va explicar que el 

FOTO: Núria Castells/ La consellera d’Empresa i Coneixement durant la seva visita a l’estació de Boí-Taüll

pla de viabilitat serà transversal i 
atendrà aspectes estratègics, tant 
turístics com de sostenibilitat, per 
poder millorar la gestió de l’esta-
ció i donar-li continuïtat. 

Durant la jornada d’ahir, la con-
sellera d’Empresa i Coneixement 
va agrair l’esforç i la col.laboració 
de les administracions i els treba-

lladors i va afegir que les relacions 
amb Esquiades.com, nou propie-
tari del resort, són bones per tre-
ballar conjuntament. Aprofitant 
la visita que va fer a les pistes, la 
consellera Chacón va pujar amb 
telecadira i va compartir amb la 
resta d’assistents les vistes de l’es-
tació i el premi rebut recentment 

per Boí-Taüll com a millor estació 
de l’Estat, per segon any consecu-
tiu, el World Ski Award 2019, on 
es premien les millors estacions 
d’esquí del món en l’àmbit global, 
que va guanyar Val Thorens (Fran-
ça). Per països, Boí Taüll va ser la 
millor a Espanya i Vallnord a An-
dorra.

Compromís 
vol revocar 
la pujada de 
l’11’11% de 
l’IBI a Tremp
Compromís per Tremp va regis-
trar ahir les al·legacions contra 
l’ordenança fiscal de l’impost 
sobre Béns i Immobles, apro-
vada per l’equip de Govern de 
l’Ajuntament de Tremp al mes 
d’octubre. Sílvia Romero, por-
taveu de Compromís, dema-
na “que s’anul·li la pujada de 
l’11’11% de la contribució d’ur-
bana, perquè afecta greument 
la renda dels ciutadans en un 
moment d’estancament econò-
mic i precarietat laboral”. Afir-
men que la pujada d’impostos 
situa Tremp a un nivell més alt 
que el de Barcelona. 

Els veïns d’Éller 
no volen més 
cases a l’accés 
al poble
L’Associació de Veïns d’Éller, nu-
cli que pertany al municipi de 
Bellver de Cerdanya, es va mos-
trar ahir contrària a la possibili-
tat de fer noves cases a l’entra-
da del poble, en uns terrenys 
qualificats com a urbans i que 
estan inclosos des de fa més de 
tres dècades al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. És per 
aquest motiu que, aprofitant el 
procés de tramitació del Pla Di-
rector Urbanístic de revisió de 
sòls no sostenibles de l’Alt Pi-
rineu, hi han presentat al·lega-
cions per demanar que s’impe-
deixi edificar en aquesta àrea, 
fora que quedi plenament jus-
tificat.
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Un any i tres mesos de 
presó per intentar abusar 
de dues nenes a les 
piscines de Fondarella
A una de les menors, de només 8 anys, 
l’home li va dir “toca que no passa res”
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
ha condemnat a un any i tres 
mesos de presó l’home acusat 
d’intentar abusar sexualment de 
dues nenes de 8 i 9 anys als ves-
tidors de les piscines de Fondare-
lla. La sentència considera provat 
que el 22 de juliol de 2017 l’ho-
me, que en aquell moment tenia 
43 anys va entrar als vestidors 
i els hi va dir a les menors que 
volia veure com es canviaven. Al 
mateix temps, va fer el gest d’es-
tirar el braç cap a una d’elles, que 
en veure que l’intentava tocar 
es va tirar cap endarrere, es va 
ferir i va sortir corrents. En aquell 
moment, es va abaixar els panta-
lons i a l’altre nena li va dir que 
el “toqués” que “no passava res”. 
La nena que havia fugit, però, va 
tornar amb els familiars de les 
menors que van interrompre l’ac-
ció. Paral·lelament, la Sala també 
li prohibeix apropar-se a les me-
nors a menys de 100 metres du-
rant tres anys i l’imposa dos anys 
de llibertat vigilada.

Cal recordar que la Fiscalia de-
manava un any i mig de presó per 
un delicte d’abús sexual en grau 
de temptativa, mentre que la de-

fensa va sol·licitar l’absolució. Du-
rant el judici, que es va dur a ter-
me el dijous 7 de novembre, es va 
reproduir l’entrevista a les nenes 
gravada pels psicòlegs de l’Equip 
d’Atenció a la Víctima (EATAV). La 
nena de 8 anys va explicar que 
“es va abaixar el banyador i em va 
ensenyar el penis. Em va dir toca, 
toca que no passar res, però no 
ho vaig fer. Se’l va pujar i va anar 
a canviar-se. Abans volia veu-

re com ens canviàvem i va insis-
tir una mica”. L’altre menor, que 
va fugir, va manifestar que “vaig 
treure el forrellat, i nosaltres no 
l’havíem posat perquè no ens 
volíem quedar tancades. El va po-
sar ell”. L’acusat va negar els fets 
dient “rotundament no” i en el 
seu torn a l’última paraula va afe-
gir que “jo no sóc d’aquest tipus 
de persones” i que “mig poble 
s’ha muntat una pel·lícula”.

FOTO: Óscar Buetas / El judici es va celebrar a l’Audiència de Lleida
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Deu professional del sector del 
vi van participar el dimecres i el 
dijous en unes jornades del sec-
tor vitivinícola del Pallars a la co-
marca del Priorat, en el marc del 
programa que organitza l’Ajun-
tament de Tremp a través d’‘Al 
teu gust, aliments del Pallars’. 
En aquest sentit, ho van fer amb 
la visita i tastos a set cellers, 
tant de la DOQ Priorat com de 
la DO Montsant, així com d’una 
presentació de la Denominació 
d’Origen Montsant conduïda 

per responsables de la matei-
xa. En aquest sentit, segons van 
explicar des del consistori de 
Tremp, l’objectiu d’aquest pro-
grama és contribuir a millorar 
les competències dels empresa-
ris i professionals del sector del 
vi mitjançant el coneixement 
d’experiències de desenvolupa-
ment en un territori de tradició 
vitivinícola i també amb dues 
DO consolidades, així com po-
tenciar la transferència de co-
neixements al Pallars.

Deu vinaters del Pallars visiten 
cellers del Priorat i Montsant

FOTO: Aj. Tremp / Moment de la visita a un dels cellers

Crespín ofereix 
a la Xina 
intercanvi i 
cooperació
El subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespín, va man-
tenir ahir una trobada amb 
la cònsol general de la Xina a 
Barcelona, Lin Nan. En aquest 
sentit, li va oferir la col·labo-
ració de la Subdelegació en 
totes aquelles qüestions que 
permetin promoure l’inter-
canvi i la cooperació entre Ca-
talunya i la Xina.

Una pared d’una casa abando-
nada situada al carrer Font de 
Caps de Talarn va caure ahir i 
cal destacar que no van haver-hi 
ferits. En aquest sentit, els ser-
veis d’emergències van ser aler-
tats de la incidència a les 15.30 
hores i ràpidament es va acti-
var el corresponent protocol. 
D’aquesta manera, fins a la cita-
da via on es troba l’habitatge es 
van desplaçar els efectius del cos 
de Bombers de la Generalitat

Cau una pared 
d’una casa que està 
abandonada a Talarn

Telèfon: 
973 001 140

www.lamanyana.cat

CONVOCATÒRIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 

DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Es convoquen a tots els membres de la Junta General a la reunió ordinària que es rea-
litzarà a la seu de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues a l’Av. 
Generalitat, 48, baixos, de Tàrrega el dissabte, dia 14 de desembre a les 10.30 h. en 
primera convocatòria i a les 11.00 h. en segona convocatòria.

La reunió tindrà el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior corresponent a l’ordinària de data 13 
d’abril de 2019.
2. Aprovació, si escau, del Pressupost de la Comunitat General de Regants per 
a l’exercici 2020.
3. Informes del President.
4. Torn obert de paraules.

Tàrrega, 26 de novembre de 2019.

Josep Maria Jové i Aresté
President de la Comunitat General.
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16 DENOMINACIÓ D’ORIGEN
COSTERS DEL SEGRE

La DO qualifica d’“excel·lent i 
equilibrada” la verema del 2019
L’associació de territoris fa 26 anys que divulga la seva qualitat
Els viticultors i cellerers es 
mostren molt satisfets per 
la qualitat del raïm.

La DO Costers del Segre qualifi-
quen d’excel·lent i amb un molt 
bon equilibri de sucres i acidesa 
la ja finalitzada verema d’aquest 
any. Pel que fa a l’estat fitosani-
tari, afirmen que es tracta d’una 
collita de sanitat perfecta, desta-
cant l’absència gairebé total de 
malalties al raïm. Respecte a les 
varietats collites, l’Ull de Llebre 
torna a tenir un pes important a 
la collita entrada a la DO Costers 
del Segre, amb un 22% del total, 
seguida del Cabernet Sauvignon 
(16%), el Syrah (13%), la Garnatxa 
negra i el Macabeu, amb un 9 i un 
7% respectivament.

Al mateix temps, la DO afirma 
que s’han complert les previsions 
que parlaven d’una reducció de 
la producció respecte a la mitjana 
dels anys anteriors, apropant-se 
als 18 milions de quilos veremats, 
el que suposaria una baixada 
d’entre el 10 i el 20% depenent 
de la zona de producció. Assegu-
ren que la falta de pluges en les 
zones de secà al llarg de l’any, les 
gelades del mes de maig i l’onada 
de calor del mes de juny són els 
principals motius a l’hora d’ex-
plicar aquesta baixada de la pro-

ducció que ha afectat de manera 
desigual a les diferents zones de 
producció que conformen la DO.

PARTICULARITATS I OBJECTIU 
DE LA DO

La Denominació d’Origen Cos-
ters del Segre és un mosaic for-
mat per set territoris repartits al 
llarg de tota la conca del riu Segre 
i del Pirineu lleidatà amb l’objec-
tiu d’agrupar i dotar d’entitat prò-
pia la vitivinicultura de la provín-

cia de Lleida.
Compta amb unes característi-

ques pròpies i ben definides que 
la fan diferent i tenir particulari-
tats respecte a les altres, com la 
nostra eficaç situació de sòls amb 
composició calcària i un clima 
mediterrani marcat, que presen-
ta unes fortes oscil·lacions tèr-
miques estacionals i diàries, fets 
que el fan ideal per al cultiu de la 
vinya.

Afirmen que donar a conèixer 

la cultura del vi de la zona és la 
millor manera de  promoure la 
valoració de les províncies lleida-
tanes i les seves terres.

LA SEVA HISTÒRIA

El caràcter interior, allunyat 
del mar, ha fet que durant segles 
l’àrea estigués allunyada de les 
vies de comercialització, resul-
tant uns vins amb trets propis i 
característics. Innovacions en les 
varietats de raïm i en els mètodes 

de producció. Va ser el primer lloc 
de Catalunya on es van introduir 
les varietats de cabernet sauvig-
non, merlot i chardonnay, al cos-
tat de les varietats autòctones, i 
es van adoptar les tècniques cali-
fornianes de vinificació.

L’any 1983: en Jaume Siurana, 
director de l’Incavi, i en Manuel 
Raventós Artes, director general 
de Codorniu i del Celler de Rai-
mat, varen considerar que l’ex-
cel·lent qualitat vitivinícola de les  
comarques lleidatanes i la tradi-
ció de zona calia que fos vetllada 
per un consell regulador a la ve-
gada que liderés la promoció de 
la regió aprofitant el gran èxit ma-
nifest dels vins de Raimat.

Arran d’aquestes converses es 
van reunir al Casal de la Caixa a 
Tàrrega: Miquel Cabestany, Ber-
nat de l’Albi, Santacreu d’Artesa, 
en Pujol d’Extensió Agrària i gent 
de les Garrigues, les valls de Riu-
corb, Artesa i Raimat. Allí es van 
anar donant forma i es va confi-
gurar el que és l’actual Consell 
Regulador.

Finalment, la Denominació 
d’Origen va ésser constituïda per 
Ordre del 28 - 5 - 86 (DOGC núm. 
701 de 17 - 6 - 86) i ratificada per 
Ordre del 11 - 5 - 88 (BOE núm. 
118 de 17 - 5 - 88) delimitant els 
pobles de les quatre subzones 
esmentades. Posteriorment mi-
tjançant la Ordre de 3 - 12 - 98 
(DOGC núm. 2.783 de 10 - 12 - 98) 
es va ampliar l’àmbit geogràfic de 
la Denominació d’Origen Costers 
del Segre amb dos subzones més: 
Pallars Jussà i Segrià. Actualment 
segons l’Ordre 297/2005 de 20 de 
juny de 2005 (DOGC núm.4417 
de 1 - 07 - 05) l’àmbit geogràfic 
queda definit amb set subzones: 
Artesa de Segre, Urgell, Garri-
gues, Pallars Jussà, Raimat, Segrià 
i Valls del Riu Corb. 

La finalitat del Consell Regu-
lador de la Denominació d’Ori-
gen Costers del Segre és vetllar 
per aquesta tradició vitivinícola 
i garantir l’excel·lent qualitat dels 
vins produïts als cellers que hi 
són inscrits.
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