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COMAD jQUES Els Mossos avorten tres festes Guissona projecta 5 km d~ carri l bici 
~ il·legals al Pla i aixequen 29 actes. per anar a treba llar a BonArea. 

www.segre.com/comarques I i-·}8 I . P· 20 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

INSTITUCIONS CÀRRECS 

Marià Vergés, tercera síndica d'Aran, 
assumeix el repte d'assolir el ple autogovern 
Relleva Francés Boya, que segueix com a conselhèr, i descarta una reestructuració del govern li Prioritza 
donar suport a la llengua i la cultura occitanes i tenir capacitat de decidir en sanitat i medi ambient 

MAR fA MOLINA 
1 VIELHA I Maria Vergés es va con
vertir ahir en la tercera dona al 
capdavant del Conselli Generau 
d'Aran des que es va recuperar 
la figura del síndic, al rellevar 
en el càrrec Francés Boya (UA), 
nou secretari general per al Rep
te Demogràfic, un nomenament 
incompatible amb la sindicatura 
(vegeu SEGRE del 27 i 28). No 
obstant, Boya mantindrà el seu 
lloc com a conselhèr (vegeu el 
desglossament). 

LES FRASES 

«Treballaré per la 
llengua i la cultura 
araneses, sobretot» 

MARIA VERG~S 
SfNDICA D'ARAN 

«Tot el meu suport 
per aconseguir 
noves metes» 

FRANctS BOVA 
SECRT. GRAL. REPTE DEMOGRÀFIC 

Suporten 
emergències i 
tecnologies 

Després del ple extraordi
nari celebrat ahir, Vergés, fins 
ara vicesíndica primera, pren 
el testimoni de les seues prede
cessores, Pilar Busquets (COA), 
primera síndica després de re
cuperar l'autogovern el1991, 
fins al1993; i Amparo Serrano 
(UA), que la va rellevar arran 
d'una moció de cesura i ho va 
ser durant els dos anys següents. 
Per a Vergés és un "orgull i res
ponsabilitat", ser-ne la successo
ra. Mantindrà les seues funcions 
al capdavant de Salut i Serveis 
Socials i compartirà les de Llen
gua i Cultura. 

Francés Boya i Maria Vergés se saluden amb el colze després del relleu al Conselh. 
• Boya conserva el seu 
compromís amb el Con
selli Generau donant su
port en els àmbits que han 
depès d'ell aquests anys, 
Pompièrs i Emergències i 
Noves Tecnologies i Inno
vació. Va assenyalar que 
"l'organisme comptarà 
amb tot el meu suport en 
el seguiment als projec
tes plantejats i també as
sessorament des del meu 
nou càrrec". Precisament, 
Boya es va estrenar en el 
seu nou càrrec com a se
cretari general per al Rep
te Demogràfic en la XXXI 
Trobada Empresarial del 
Pirineu (més informació a 
la pàgina 23). 

"No hi haurà cap reestructu
ració del govern, només petits 

ajustaments." El seu principal 
objectiu és desplegar l'ambi
ciosa llei d'Aran aprovada el 
2010 per aconseguir el màxim 
autogovern a la Val, sobretot 
respecte a cultura i llengua, 

La Dolceta ro{ereix la 
seva millor carta per 
uns dies especials. 

Són moments d'estar 

a casa amb la família. 
Dedica temps a gaudir 

l d'ells i no a cuinar. J 

10€ de suplement 
per servei a domicili. 

Tomata 
Patata al caliu 

I 
Truita de patates 
Cargols 
Pollastre cuixa o petxuga 
Conill cuixa o espatlla 
Llonganissa 
Cuixetes de guatlla 
Filet 
Entrecot 
Escalivada 
Peus de porc 
Mongetes a la brasa 
Ventresca de bonítol 
Anxoves 
Pop a la brasa 
Blanc i Negre 

2,80€ 
2,80€ 

10€ 
13€ 
7€ 
8€ 
8€ 

11€ 
20€ 
24€ 
6€ 

11€ 
6€ 

.11€ 
12€ 
15€ 
11€ 

Pernil (Sanchez Romero 1:.1rva¡al SJ) 22€ 
Chuletón Gallego 54€/Kg 

Reserva el teu dinar i menja-te'l a casa! 
Divendres, Dissabte i Diumenge. Truca al 973.23.13.64 

"que travessen moments molt 
crítics", va assenyalar. 

"També volem ser decisius 
en Sanitat i Medi Ambient i no 
simples· gestors del que marqui 
la Generalitat." 

Amb el Govern català vol una 
relació bilateral d'igual a igual 
en el tema del finançament. 
Prosseguirà amb els principals 
projectes marcats pel seu pre
decessor, "com és el cas de la 
candidatura de la Val d'Aran a 
Reserva de la Biosfera, el pro
jecte de sostenibilitat turística 
dotat pel Govern de l'Estat amb 
2,5 milions d'euros, l'estratègia 
de gestió forestal que s'espera 

ENERGIES DEBAT 

implementar el 2021, el cen
tre d'innovació en territoris de 
muntanya", que aviat obrirà, i 
"tot el treball efectuat en l'àm
bit sanitari en aquests moments 
de Covid, i que ja estan encami
nats respecte a millorar serveis 
a l'Espitau de Vielha i aconse
guir ampliar l'àrea d'urgències". 

CONTINUÏTAT 

Dóna suport als projectes 
de la candidatura a Reserva 
de la Biosfera o el de 
sostenibilitat turística 

Alcaldes· del Jussà demanen regular 
la superfície dels macroparcs solars 
E. FARNELL 
1 TREMP I El consell d'alcaldes del 
Jussà va debatre dimecres la ne
cessitat de regular la superfície 
dels grans parcs solars i es va 
mostrar favorable a la implanta
ció de projectes més petits. Així 
mateix, el director general de 
Polítiques de Muntanya, Albert 
Alins, va informar els alcaldes 
que actuahnent hi ha quatre ex
pedients presentats a la comar
ca. En total sumen unes 22 hec
tàrees. El més gran s'ha projec-

tat al terme de Tremp amb una 
superfície d'11,6 hectàrees. Els 
tres restants ocupen entre 1,5 i 3 
hectàrees. Un dels projectes de 
Talam, de més de 2 hectàrees, ja 
ha estat aprovat definitivament 
i un dels de Tremp està aprovat 
provisionalment. El més gran 
dels projectes (11,6 hectàrees 
a Tremp) i un altre de tot just 
una hectàrea es troben en fase 
d'iniciar els tràmits. 

Per la seua part, el president 
del consell d'alcaldes, Jordi Na-

varra, va explicar que la majoria 
d'edils es van mostrar contraris 
als macroprojectes i demanen 
"regular la superfície dels que 
es plantegen en terrenys mu
nicipals", va dir. "Hem d'estar 
preparats, aquest tipus d'ins
taUacions poden arribar a in
crementar la despoblació", va 
assenyalar. 

La plataforma Salvem lo Pa
llars recull firmes contra la im· 
plantació de fins a 700 hectàrees 
de plaques solars. 

cfarre
Resaltado
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61s fruits 
de tardor 
s'expressen 

de cuina, tallers, contes 
o tastos se citen a la fira, només en xarxa 

DISSABTE 31 
Salutació institucional 

de l'alcaldessa i la regidora de 
Fires de Tremp i salutació del 
vicepresident de la Diputació. 
A la web. 

Recepta saludable de 
tardor: amanida de codonyat, a 
càrrec de la nutricionista Anna 
Grau i la xef Marina Pàmpols 
(Hostal Buenos Aires). 
A la web. 

Recepta amb codony 
i corder del Pallars amb Sergi 
de Meià acompanyat del 
restaurador de Tremp Oriol 
Pallarès (Cafè Espanya- ~s 
Pallarès). 
Ala web. 

Presentació d'olis 
verds de la comarca a càrrec 
del president de l'Associació 

de productors d'oli del Pallars 
Jussà, Oriol S ullà. A la web. 

Vermut electrònic. 
Preparat un bon aperitiu amb 
xolís i cervesa del Pallars i 
gaudeix de la proposta musical 
de Martin's Deejay. 
A la web. 

Conte Poma de mel a 
càrrec de MaiTantTeatre. A la 
web. 

Taller d'allioli de 
codony, amb Jaume Badia de 
Casa Badia acompanyat d'Hug 
Roger Figuera, activista d'Alba 
Jussà. A la web. 

Recepta amb codony 
i corder del Pallars amb Sergi 
de Meià acompanyat del 
restaurador de Tremp Jordi 
Lladós (Restaurant ... de Gurp). 
A la web. 

L'aparador més 
ben decorat 
opta a premi 
• Per tal de fer caliu de fira, 
els aparadors lluiran elements 
aHusius al codony. Prendran 
part en un concurs on la po-

a tardor és temps de casta
nyes, panellets, moniatos ... 
i codony. Com de costum 

pels volts de Tots Sants, Tremp 
reivindica aquesta fruita en la 
seua tradicional fira, que se ce
lebrarà demà adaptada al temps 
de pandèmia. 

Desapareix, doncs, el format 
presencial i es gaudirà només 

Recepta saludable de 
tardor: crema de codony i 
altres hortalisses, a càrrec de 
la nutricionista Anna Grau i la 
xef Marina Pàmpols (Hostal 
Buenos Aires). 
A la web. 

Live lnstagram 
@cervesa masovera amb cata 
de la #Codonyera de la mà del 
mestre cerveser Joan Martí 
Ra moneda. 
A lnstagram. 

Retransmissió del 
curtmetratge Xisca, de Sergi 
La ra. A la web. 

Durant la jornada es 
presentaran productes i moltes 
més coses a la mateixa web i 
als canals digitals: 

Facebook: @Fira-Codony-Tremp 

lnstagram: @firacodonytremp 

blació podrà votar a través d'in
ternet l'establiment que més li 
agradi. La botiga guanyadora 
rebrà un premi de 300 euros i 
una falca publicitària a Ràdio 
Tremp per emetre a la campa
nya de Nadal. A més, el Comerç 
Associat de Tremp premiarà el 
millor comerç adherit amb un 
banner en un mitjà local. 

TREmP I 31 O[TUBRE lDlD 
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a través de la web i les xarxes 
socials. Mitjançant aquests ca
nals es difondran receptes on 
el codony és ingredient essen
cial. En aquest sentit, de la mà 
de xefs com Sergi de Meià o 
Marina Pàmpols hom podrà 
aprendre a preparar una ama
nida de codonyat, corder del 
Pallars amb codony o una cre-
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ma. Ho complementaran amb 
tallers on s'ensenyarà a elaborar 
allioli de codony, o bé descobri
ran les virtuts d'altres productes 
del Pallars, com els olis verds, 
les cerveses o el genuí xolís. 
Tastos, contacontes infantils 
o projeccions de curmetratges 
arrodoniran el bloc d'activitats 
programades. 

Contràriament, s'han ajornat 
les activitats del festival gastro
nòmic del Pallars Jussà Corde
ví, que s'organitza a través del 
programa Al teu gust, aliments 
del Pallars, en coHaboració amb 
entitats i administracions locals. 
Tot i que el programa previst 
fins allS de novembre s'havia 
adaptat als protocols sanitaris, 
la situació actual ha aconsellat 
desconvocar-lo. 

La fira del Codony de Tremp 
celebra la seua primera edició en 
format exclusivament virtual 
Ben a prop del vintè aniversa
ri, la Fira del Codony de Tremp 
replanteja el seu model firal per 
adaptar-lo a la situació sanitària. 

L'esdeveniment tindrà lloc el 
31 d'octubre del2020 a partir de 
les 10 ha l'espai web www.fira
codonytremp.cat i a les xarxes 
socials Facebook (@Fira-Co
dony-Tremp) i Instagram (@ 
firacodonytremp). 

Així, l'ajuntament de Tremp 
a través del seu equip de fires i 
del seu programa comarcal Al 
teu gust, aliments del Pallars, 
ha organitzat per a la jornada 
una sèrie de propostes divul
gatives, d'oci i gastronomia que 
configuren un programa virtu-

al per a tots els públics. Entre 
d'altres, els espectadors podran 
gaudir de receptes amb codony 
i corder del Pallars de la mà del 
xef Sergi de Meià acompanyat 
d'altres restauradors de la co
marca; de xerrades sobre les 
propietats del codony i altres 
fruits de tardor amb una nutri
cionista i una xef trempolines, 
d'un conte infantil molt especi
al, així com de presentacions de 
producte, entreteniment musi
cal i cinematogràfic. 

Així doncs, ens acompanyeu 
a gaudir d'aquestes propostes 
des del millor racó de casa 
vostra? 

Bona fira! 
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