
El Govern contempla 
cobrar tres euros a 
l’any per la recollida 
esporàdica de bolets
Agricultura crearà tres carnets per 
aficionats, professionals i estudiosos
Sort va acollir ahir la 
jornada “Regulació 
micològica i microturisme. 
Són compatibles?”, on es 
va informar de la nova 
regulació  de la recollida de 
bolets que està redactant el 
Departament d’Agricultura.

Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
El Departament d’Agricultura està 
redactant la regulació de la recolli-
da de bolets per posar ordre a un 
sector que compta amb uns 1,2 
milions de boletaires a Catalunya. 
La jornada Regulació micològica i 
micoturisme. Són compatibles? ha 
volgut posar de manifest que els 
bolets tenen amo i que és un recurs 
que cal regular. Els assistents a la 
jornada, celebrada ahir a Sort, van 
demanar una regulació flexible. 
  Aquesta normativa contempla 
tres carnets: per activitat esporàdi-
ca, per fer negoci i per estudi cien-
tífic. El carnet per recollir bolets de 
forma esporàdica i per autocon-
sum costaria 3 euros a l’any per 
persona; els estudiosos i per fina-
litats científiques seria gratuit, i les 
persones que volguessin fer negoci 
amb la recollida el cost del carnet a 
l’any seria d’un màxim de 100 eu-

ros. La validesa del carnet serà d’un 
any. 
   Els diners que es recaptin es re-
tornaran al territori en forma de 
subvencions per reparar camins i 
millorar l’entorn natural. 
    Un cop aprovada la regulació, el 
propietari podrà decidir si regular o 
no en les seves terres. Juan Martí-
nez de Aragón, Investigador Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, 
ha explicat que es preveu que el 
document estigui enllestit entre 
aquest 2015 i el 2016.
    Els inventaris micològics realit-
zats des del Centre Tecnològic Fo-

restal de Catalunya des de principis 
de juliol fins a finals de desembre a 
unes 88 parcel·les de mostreig, fi-
nançats per la Generalitat de Cata-
lunya i el projecte Micosylva+, han 
permès quantificar la producció i la 
diversitat micològica a Catalunya 
de la temporada 2014 en 217 kg/
ha, que equivaldria a unes 119.420 
tones de bolets de tot tipus a Ca-
talunya, i un total de 490 espècies 
identificades.
    La productivitat mitjana és de 57 
kg/ha (comestibles i no comesti-
bles) els últims 20 anys i un total de 
718 espècies identificades. 

FOTO: M. Lluvich / Sort va acollir ahir una jornada sobre micologia

Els senadors i diputats al Parla-
ment de CiU per Lleida (Ramon 
Alturo, Maite Rivero, Manel Pla-
na i Cristina Bosch) han presentat 
una iniciativa conjunta -moció, en 
el cas del Senat, i proposta de re-
solució, al Parlament de Catalun-
ya- amb l’objectiu que “la plana 
de Lleida pugui esdevenir un pol 
d’especial atracció de mercade-
ries, per la seva disposició logís-

tica”.  Concretament, el text insta 
la ministra de Foment, Ana Pastor, 
a executar les obres pendents de 
l’A-14, redactant els projectes i ini-
ciant els estudis informatius per 
poder remodelar la connexió amb 
França per la Vall d’Aran. 

Així, CiU demana que es liciti 
les obres de la A-14 entre Alme-
nar i Alfarràs i es redactin els pro-
jectes fins a França.

CiU demana que es licitin 
les obres de la A-14 entre 
Almenar i Alfarràs

L‘empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica Electra Redenergia, S.L 
que dóna subministrament elèctric 
al Parc Empresarial de Torrefarre-
ra, entre altres zones del Segrià, ha 
realitzat, durant aquest inici d’any, 
una inversió de 45.000 euros en 
la zona de Torrefarrera per tal de 
col·locar diversos sistemes de se-
guretat, comunicats amb fibra òp-

tica, en la seva xarxa de distribució 
per evitar els possibles talls de sub-
ministrament provocats pels roba-
toris en les seves instal·lacions de 
distribució, segons un comunicat 
difòs ahir per l’Ajuntament de To-
rrefarrera. 

Electra Redenergia, que ja va 
patir robatoris en diverses esta-
cions transformadores de Torrefa-

rrera l’any 2013, amb aquestes me-
sures posarà fi a aquests robatoris 
i, així, podrà millorar la qualitat del 
subministrament a la zona, només 
afectada per aquest fet.

L’alcalde de Torrefarrera, Jordi 
Latorre, ha valorat molt positiva-
ment aquesta inversió, “no només 
per la garantia de subministrament 
elèctric permanent que suposarà 
per a empreses i l’enllumenat, sinó 
també per la millora d’aquest ser-
vei i el seu control en temps real 
gràcies a l’ús de la fibra òptica, fets 
que permeten millorar la qualitat 
dels serveis del Parc Empresarial 
Torrefarrera”.

Milloren la xarxa elèctrica 
del municipi de Torrefarrera 
amb 45.000 euros

FOTO: Aj. Torrefarrera / La inversió s’ha fet durant el principi d’any
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Exposició al Betula Alba

Imatges inèdites d’Andorra

L’espai d’exposicions del Centre Residencial de Betula Alba presenta 
del 9 al 27 de febrer una nova exposició amb el títol “Retalls de vida” 
de l’artista Àngels Folguera. /FOTO:  Jordi Pascual

L’Arxiu Nacional d’Andorra ha recuperat tres imatges inèdites 
corresponents a la lectura de la sentència a pena de mort de Pere 
Areny Alex, a Andorra la Vella, l’octubre de 1943 /Govern d’Andorra
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El senyor

Joan Salvia Manuel
Ha mort cristianament als 69 anys, el dia 12 de febrer del 2015.

(E.P.R.)

La seva esposa, Antonieta; fills, Joan, Ester i Marc; néts, Marc i Ona; cunyats,
nebots i família tota comuniquen als seus amics i coneguts que els actes de
funeral i enterrament tindran lloc demà dissabte, dia 14, a les 10.30, a l’església
parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

Mollerussa, 13 de febrer del 2015DM: Tanatori de Mollerussa. Ctra. de Linyola, s/n. Sala 1.

El senyor

MiquelAgullóVilanova
Ha mort el dia 12 de febrer del 2015, als 86 anys.

(E.P.R.)

La seva esposa, Manolita; fills, Miquel i Maria, Xavier i Rosi, Josep Maria i
Rosina; néts, Núria, Miquel, Lígia, Maria, Andreu, Lluís, Ferran; germans,
Estanislao i Isabel; cunyades, Maria Teresa, Maria Rosa, i família tota, assabenten
els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a
l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 13, a les 16.00 hores, a la
sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran
molt reconeguts.

Lleida, 13 de febrer del 2015DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.

L’Ajuntament de Torrefarrera al senyor

Jaume Perelló i Miró
Fill predilecte de la població

(E.P.R.)

L’alcalde, la corporació municipal i tots els veïns de la vila
s’uneixen al dolor de la seva família.

La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte, dia 14, a les
11.00 hores, a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Torrefarrera, 13 de febrer del 2015

DM: Sala de plens de l’Ajuntament de Bellpuig. C/ Església, 12.

L’Ajuntament de la vila de Bellpuig al senyor

Jaume Perelló i Miró
Fill adoptiu de la vila

(E.P.R.)

L’alcalde, la corporació municipal i tots els veïns de la vila
s’uneixen al dolor de la seva família.

La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte, dia 14, a les
11.00 hores, a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Bellpuig, 13 de febrer del 2015

DM: Sala de plens de l’Ajuntament de Bellpuig. C/ Església, 12.

SOCIETAT

Jaume Perelló, al costat d’algunes de les seues escultures.

Mor l’artista Jaume Perelló als 87 anys
Fill adoptiu de Bellpuig i natural de Torrefarrera, l’escultor té obres repartides per tot Europa i Amèrica || Les
seues creacions destaquen per les atrevides combinacions amb elmetall, el cristall o l’aigua

ARTÒBITS

ua simplicitat i senzillesa de dis-
seny.

Al llarg de la seua vida ha es-
tat distingit en molts països i
compta amb exposicions per-
manents a la Fox Gallery i la Ga-
llery Building de NovaYork.Du-
rant la seua joventut va viure
molts anys en aquesta ciutat ar-
ribant a atorgar-li el govern dels
Estats Units la residència per
una llei de talents internacio-
nals.Va ser fundador de Belles
Arts de Lleida i professor, i en-
tre els seus reconeixements i
premis aconseguits destaquen
el primer premi d’Art Sacre de
Milà (1953) i el primer premi
en relleu de Buenos Aires, a
l’Argentina.

L’alcalde de Bellpuig, Salva-
dor Bonjoch, va explicar ahir
que aquest migdia s’obrirà la
capella ardent de Jaume Pere-
lló a la sala d’actes de l’ajunta-
ment. Bonjoch va recordar ahir
que l’artista va ser una persona
molt estimada a la localitat i
molt reconeguda tothom.Tam-
bé és en aquesta localitat de
l’Urgell on hi ha el seu taller i
el museu amb algunes de les se-
ues obres més importants.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’escultor Jaume Pere-
lló i Miró, natural deTorrefarre-
ra i establert a Bellpuig, va mo-
rir ahir als 87 anys a l’hospital
Santa Maria de Lleida després
de complicar-se el seu delicat es-
tat de salut.Aquest català uni-
versal té obres repartides per
tot Europa iAmèrica. Entre les
creacions més destacades es pot
assenyalar una de les talles més
grans del món de nou metres
d’alçària, el Crist de l’Amor,
construïda expressament per al
santuari del Carmen a Burgos;
els retaules d’alabastre i pedra
del Palau Episcopal de Lleida i
l’església de SantaMaria de Cer-
vera, l’obra entregada al pontí-
fex PauVI; el retrat de Pius XII
que va fer a la ciutat delVaticà
el 1951, i diferents monuments
com el del Mil·lenari de Cata-
lunya de Bellpuig.

En la seua obra l’artista, que
conjuga el bronze amb la fusta,
el metall i fins i tot l’or, va in-
corporar tècniques mai expe-
rimentades anteriorment, de
manera que impregnaven les se-
ues escultures d’una espiritua-
litat sense precedents, per la se-

Una fundació
artística, ambel
seunom,per
fomentar les arts

■ La Fundació Jaume Pe-
relló és una entitat cultu-
ral constituïda el 1996
amb el doble objectiu de
preservar i divulgar l’obra
de l’escultor i de fomen-
tar les arts plàstiques en-
tre els artistes catalans,
amb especial atenció a
l’escultura. La fundació és
dirigida per un patronat
integrat fins ara pel ma-
teix artista, els ajunta-
ments de Torrefarrera i
Bellpuig, el consell comar-
cal de l’Urgell i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. Pere-
lló també va ser l’impul-
sor dels premis BellesArts
Sant Jordi de Bellpuig que
des de l’any 2005 distin-
geixen escultures i pintu-
res de joves artistes i que
té una dotació de 6.000
euros.



22 ACTUAL | VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2015

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
anunció ayer que se ha acorda-
do un alto el fuego en el este de 
Ucrania desde las 0 horas del 15 
de febrero (21.00 GMT del día 14).

“Hemos llegado a un acuerdo 
sobre lo importante”, dijo Putin, 
que compareció solo ante los pe-
riodistas en la cumbre de Minsk, 
en la que participaron también 

los líderes de Ucrania, Alemania 
y Francia. El acuerdo para el alto 
el fuego es uno de los puntos del 
documento aprobado finalmente 
por los mandatarios tras 15 ho-
ras de arduas negociaciones, y 
que, según Putin, contempla un 
paquete de medidas para la apli-
cación de los acuerdos de Minsk 
firmados en septiembre de 2014.

Putin anuncia un alto el 
fuego en Ucrania desde las 
0 horas del 15 de febrero

FOTO: EFE / Putin (izq) ayer junto a Merkel, Hollande y Poroshenko

El primer ministro de Grecia, 
Alexis Tsipras, se estrenó ayer en 
una cumbre europea, donde fue 
recibido al inicio por sus homólo-
gos con expresiones de buena vo-
luntad para hallar un compromiso 
sobre la futura ayuda a Grecia, 
pero también con palabras de fir-
meza para recordarle sus compro-
misos. Tsipras afirmó que llega a 
la sede del Consejo Europeo “muy 
confiado” en que los Veintiocho 

pueda encontrar “una solución 
viable para todos” en las negocia-
ciones sobre la forma y el conte-
nido de cualquier futura ayuda al 
país, y para volver al crecimiento 
y la cohesión social. “Tengo gran 
confianza en que juntos pode-
mos encontrar una solución pa-
ra todos, para salir de la austeri-
dad, resolver la crisis en la Unión 
Europea (UE) y para hacer que la 
Unión vuelva al crecimiento”.

Tsipras se estrena en la 
cumbre de la UE entre caras 
de esperanza y firmeza

Antoni Capell Tehàs

Ajuntament de Rosselló

L’Alcalde, regidors/es i treballadors/es de l’Ajuntament de Rosselló, s’uneixen al 
condol de la família de l’exregidor.

El senyor

La senyora

Raquel Punzano Serrano

L’empresa ILNET UTE expressa el seu més sentit condol a la seva 
família per tan sentida pèrdua.

El senyor

Antoni Capell Tehàs
La Fundació Verge Blanca, i en especial, l’Escola de l’Esplai de la que n’has 
estat patró i director i professor des dels seus inicis, agraïm el teu mestratge i 
bonhomia.

Et recordarem, i des del cel no t’oblidis de nosaltres.

Lleida, 13 de febrer de 2015

 

AL SENYOR

Jaume Perelló i Miró 
EPR
L’Alcalde, la Corporació Municipal i tots els veïns de la vila, 
s’uneixen al dolor de la seva família. 
La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte dia 14, a les 
11:00 h., a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Bellpuig, 13 de febrer de 2015

D. M. Sala de plens de l’Ajuntament, c/ Església, 12

Ajuntament de la vila de Bellpuig

Fill adoptiu de la vila

AL SENYOR

Jaume Perelló i Miró 
EPR
L’Alcalde, la Corporació Municipal i tots els veïns de la vila, 
s’uneixen al dolor de la seva família. 
La cerimònia de comiat tindrà lloc el proper dissabte dia 14, a les 
11:00 h., a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Torrefarrera, 13 de febrer de 2015

D. M. Sala de plens de l’Ajuntament de Bellpuig, c/ Església, 12

Ajuntament de Torrefarrera

Fill predilecte de la població
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