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La galeria La
Cerverina d’Art
acollirà l’exposició
‘Taller 46’
El proper 30 de juliol La Cerverina d’Art, de Cervera, inaugurarà l’exposició Taller 46. Es
tracta d’una exposició configurada per 51 artistes amb 79
obres: gravats, llibre bibliòfil,
proves de taller i estudis per
gravats. L’horari per visitar-la és
de dilluns a dissabte (dimarts
tancat) d’11 a 14 i de 18 a 21h
i diumenge i festius matí, d’11
a 14 h.

ERC de l’Urgell
proposa debatre la
gestió dels residus
a la comarca
El grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) al Consell Comarcal de l’Urgell va proposar al ple del dimecres que
s’obri un debat sobre l’estratègia de comarca per la gestió
de residus. El seu portaveu,
Eduard Piera, va valorar que “hi
ha noves fórmules que cal entrar a valorar”. El republicà va
proposar que cal que es debati
la qüestió al consell d’alcades.

Ramat de Camins,
una ruta per 70
pobles del Pirineu
amb rucs catalans
Ramat de Camins vol recuperar el plaer de caminar sense
presses, aturar-se i gaudir dels
camins tradicionals a pas de
ruc. Es tracta d’una ruta amb
rucs catalans que passa per 70
pobles de les comarques del
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça.
Del dia 9 al 12 d’agost dos famílies recorreran algunes etapes
del trekking Ramat de Camins.

La collita de pera baixa un
8% i el sector demana un
pla de reconversió varietal
Les previsions de la poma apunten a una
recuperació amb un augment de l’11% de quilos
Lleida
ACN
La collita de pera baixarà aquesta
campanya un 8% fins a situar-se
a les xifres més baixes dels darrers anys, tant al conjunt de Catalunya com a Lleida, que és on
es concentra la gran majoria de
la producció. Així ho assenyalen
les previsions del departament
d’Agricultura i l’associació Afrucat fetes públiques ahir. Segons
dades d’Afrucat, en els últims vint
anys a les comarques de Ponent
s’ha perdut més del 50% del potencial productiu per una combinació de factors com la manca
d’eines per fer front a les plagues,
la pèrdua d’ajuts i la caiguda de
la rendibilitat d’algunes varietats,
sobretot la blanquilla i la williams.
És per això que des del sector es
reclama a l’Administració un pla
de reconversió varietal específic
per a la fruita de llavor, i especialment per a la pera, encarat a
potenciar el cultiu a les millors zones del territori amb un model de
plantació més intensiu. L’objectiu

és fer rendible les explotacions
augmentat el número d’arbres
per hectàrea i poder competir
així amb Bèlgica i Holanda, on
de mitjana s’obtenen gairebé el
doble de quilos per hectàrea. En
el cas de la poma, les previsions
apunten a una recuperació del
potencial productiu amb un augment de l’11% de quilos al conjunt del país (un 13% en el cas de
Lleida i un 6% a Girona).
A les comarques de Lleida enguany es preveu arribar a
221.930 tones de poma (+13%),
que és pràcticament tot el potencial productiu de la demarcació.
Tot i això, aquest potencial també ha caigut un 37% en els últims
20 anys (de 350 milions de quilos
a poc mes de 220) per l’aposta
que s’ha fet majoritàriament per
la fruita de pinyol (préssec i nectarina). En l’última dècada, el potencial productiu a Catalunya ha
baixat un 25% i al conjunt de l’Estat, un 28%. Davant d’aquestes
dades, el director general d’Afrucat, Manel Simón, va insistir que
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és prioritari posar en marxa un
pla de reconversió varietal amb
ajuts per als productors “adaptat i
orientat” específicament a la fruita de llavor.
També en aquest sentit es va
expressar el president del Comitè
de Poma i Pera d’Afrucat, Joan Serentill, destacant el fet que en el
cas del cultiu de pera i poma “el
retorn de la inversió per al productor triga molt més anys i, per

tant, necessita aquesta ajuda”.
L’objectiu del pla, va dir, ha de ser
“readaptar” la producció a les millors varietats i les millors zones
per aconseguir “el potencial de
qualitat que tant desitgem”. És
per això que es va sumar a la petició que el dimecres feia el sindicat
Unió de Pagesos per tal que l’administració estudiï un nou pla de
reconversió que pugui donar una
“empenta” als pagesos.

El barri de La
Manresana celebra
la Festa Major en
honor a Sant Jaume
El barri de La Manresana, del
municipi de Sant Ramon, va
celebrar la seva Festa Major
en honor a Sant Jaume, organitzant diversos actes, com un
concert d’havaneres, amb una
alta participació dels veïns, familiars i gent dels barris propers del municipi, així com
també de l’entorn. Tot i sent un
dia feiner, hi va haver una alta
participació.
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24 joves recuperen camins
històrics a l’Alta Ribagorça

Alcarràs construeix un mur
de contenció al carrer Timons

Recuperem camins històrics a l’Alta Ribagorça és un camp de treball organitzat per realitzar tasques de recuperació de camins
històrics i control de residus. L’ob-

jectiu bàsic del camp de treball és
el de garantir el trànsit de persones pels camins amb comoditat i
seguretat i alhora sensibilitzar els
participants del camp de treball.

L’Ajuntament d’Alcarràs, a través
de la Regidoria d’Espais Públics,
coordina en els darrers dies les
obres de millora al carrer Timons,
amb la construcció d’un mur de

contenció per evitar les esllavissades durant temporals de pluja.
També s’ha arranjat el paviment
del mateix carrer afectat per les
obres del mur.
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Pardinyes abre
sus fiestas con
el Pepe Marín
Rock Festival
Des’Acords y Memento
Mori HC, en concierto
andrés rodríguez
Lleida

Las fiestas de Pardinyes se abrirán, como ya es tradición desde hace más de una década, el
próximo jueves con el pregón y la
celebración del Pepe Marín Rock
Festival en el que intervienen dos
de los grupos finalistas de la última edición del concurso musical
del mismo nombre. La descarga
concertística comenzará poco
antes de la medianoche, tras la
cena de hermandad de las peñas.
Los protagonistas de esta
velada de rock
son los dos primeros clasificados del certamen del mismo
año, si bien esta vez se han
tenido que hacer reajustes debido a que Tu Rai -trío de punkrock- no podrá acudir a la cita
por causas mayores. En su lugar
estarán Des’Acords, cuarteto de
rock’n’roll que logró como premios un reportaje fotográfico con
Santi Iglesias y un concierto en la

nueva temporada de la sala Oh
Yeah! Esta banda se dio a conocer hace poco más de un año y la
aceptación que está consiguiendo es sorprendente.
Memento Mori HC arrasó en
el XIII Pepe Marín Rock con cinco distinciones, como no había
ocurrido antes en ese concurso,
llevándose el primer premio consistente en un concierto remunerado en la Festa Major de Lleida
del próximo año; un concierto en
la nueva entrega del festival Kalikenyo Rock de Juneda; otro concierto en el festival BenRock de
Benavent de Segrià; la actuación
en las fiestas de Pardinyes, y un
reportaje fotográfico gentileza de Santi
Iglesias.
El Pepe Marín Rock Festival, que nació
en las fiestas
del barrio de
Pardinyes del año 2003, arrancará este jueves con Des’Acords
con su amplio abanico de canciones de diferentes registros pero
con el rock’n’roll como estandarte, para dejar como tralla final
el brutal hardcore de los experimentados Memento Mori HC.
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SanJosex lleva
su ‘Festival’ al
Talarn Music
Experience

Lo Pardal Roquer,
en la despedida
de Lo Plató 3
de Puigverd

El músico gerundense Carles Sanjosé, en su faceta artística como SanJosex, actúa esta noche
(23.30 horas) en el Talarn Music
Experience, en una velada compartida con el versátil guitarrista
tarraconense Xarim Aresté. ‘Festival’ es el nuevo trabajo con 14
canciones de SanJosex, que ha
sido producido por Quimi Portet.

Lo Pardal Roquer ameniza esta
noche la fiesta de despedida del
histórico Lo Plató 3 de Puigverd,
con una recopilación de su tetralogía discográfica y otras canciones suyas, entre las que no faltará ‘Sóc de l’Oest’, versioneada sin
saciedad por propios y extraños.
Emma de Roquer le acompaña
como dueto en este concierto.
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