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Els sindicats demanen
suport polític per millorar
la seguretat dels 6.000
forestals de l’Estat
En Comú Podem ha presentat des
de Lleida dues iniciatives a debatre
Lleida
REDACCIÓ
Els sindicats CCOO, UGT i CSIF, així com l’Associació Estatal, van fer
públic ahir un comunicat en què
demanen suport polític i ciutadà
per impulsar dues propostes que
es debatran aquest mes de maig
per millorar la seguretat dels més
de 6.000 agents forestals i mediambientals de l’Estat, arran del
crim d’Aspa (Segrià). Es tracta de
dues iniciatives presentades des
de Lleida per En Comú Podem
al Congrés i al Senat, per tractar
la seguretat i la regulació bàsica
d’aquests professionals que, denuncien, segueixen patint agressions, per exemple a Madrid, Castella i Lleó, Extremadura i aquest
últim cap de setmana a Murcia.
En aquest sentit, van denunciar que després de l’assassinat
dels dos Agents Rurals a Aspa, el
passat 21 de gener, els agents forestals i mediambientals de l’Estat “segueixen treballant en les
mateixes condicions i exposats
als mateixos riscos” i, per aquesta
raó, van demanar ajuda i responsabilitat a tots els grups polítics
per posar fi a aquesta “greu situació”, “abans que el resultat d’un
d’aquests successos torni a ser irreversible”.

Un tractor queda cremat
en l’LV-4241b, a Guixers
Un tractor es va cremar ahir en
el quilòmetre 24 de la carretera
LV-4241b, al terme de Guixers.
L’avís d’alerta va ser a les 12.00
hores i fins al lloc es van despla-

çar dues dotacions de Bombers
que van trigar en apagar l’incendi 30 minuts. Arran del foc, es
van cremar 20 metres quadrats
de vegetació forestal.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge del vedat on es va cometre el doble crim

Els sindicats entenen que després del crim d’Aspa és “innegable” el risc a què s’exposen els
agents dedicats a la protecció del
medi ambient i van alertar que
gairebé quatre mesos després
dels tràgics assassinats, no s’han
produït canvis que garanteixin la
seguretat d’aquests agents.
Així, van lamentar que, després del crim d’Aspa, no s’ha produït cap dimissió ni cessament
dels responsables de la seguretat dels Agents Rurals i van criticar que es manté al capdavant
d’aquest cos i de la prevenció de
riscos laborals les mateixes per-

sones que “van fer oïdes sordes
de les múltiples amenaces, conflictes i agressions” patides per
un cos que aquest any 2017 compleix 140 anys. Segons els sindicats, és “urgent” prendre mesures de seguretat per protegir
aquest col·lectiu, ja que suposaria una “irresponsabilitat” seguir
exposant els agents del cos als
mateixos riscos. Per tant, demanen suport a dues iniciatives. La
primera es votarà el 17 de maig,
a la Comissió de Medi Ambient i
Canvi Climàtic del Senat, La segona es presentarà el 24 de maig al
Congrés.

Dolça Revolució entregarà
50.000 signatures a favor de
la comercialització de l’Stevia

manya la distribueixi, incloent-hi
Espanya, quedant-se d’aquesta
manera amb el valor afegit corresponent”. Per aquesta raó, Dolça Revolució va sortir “en defensa
del consumidor” organitzant una
campanya que porta com a nom
#SteviaLibre, en la que s’inclou
una recollida de signatures a la
plataforma Change.org, la qual
ha arribat a les 50.000 signatures
que s’entregaran amb una carta
dirigida a la ministra de sanitat
on s’exigeix “la immediata legalització del comerç d’aquesta fulla
amb reconeguts efectes medicinals, tal com succeeix a Alemanya
i Portugal”.

L’Associació Dolça Revolució entregarà avui, a les 11.00 hores, en
el Registre de l’Agència Espanyola
de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) un total
de 50.000 signatures recollides
durant la campanya realitzada
per la legalització del comerç de
la fulla d’Stevia.
Segons van manifestar ahir
des de l’Associació Dolça Revolu-

FOTO: Bombers / Estat en el que va quedar el tractor cremat

ció, “des de fa un any aproximadament, la AECOSAN ha forçat la
retirada en el mercat de la fulla
seca d’Stevia, on es troba la part
medicinal”. En aquest sentit, en
el corresponent comunicat, van
esmentar que Espanya és la principal productora d’aquesta planta
a Europa, “i aquest país es veu
obligat a exportar a Alemanya
la seva producció per a que Ale-

FOTO: Bombers / Imatge de la superfícies cremada a Fontllonga

Cremen 1, 5 hectàrees de
matolls i alzines a Fontllonga
Un foc va cremar ahir 1,5 hectàrees de matolls i alzines en un
incendi que es va originar a la
población de Fontllonga, pertanyent al terme municipal de Ca-

marasa. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 14.22
hores i en les tasques d’extinció
van treballar 8 dotacions terrestres dels Bombers i un mitjà aeri.

Els Agents Rurals realitzen
inspeccions de pesca al
Pallars Jussà i al Pallars Sobirà
Els Agents Rurals van portar a
terme les corresponents inspeccions a 21 pescadors que es
trobaven al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà coincidint amb l’inici
de la temporada de pesca en aigual d’alta muntanya. En aquest
sentit, des del cos es va informar
que, paral·lelament, havien denunciat una persona per pescar
amb un esquer no autoritzat,

concretament amb un cuc de
terra, en una zona de pesca sense mort i, de la mateixa manera,
també van denunciar a dos pescadors que estaven fent servir el
cargol poma com a esquer a la
zona de Tortosa, i de nit, ja que
es tracta d’una espècie exòtica
invasora de la qual està prohibida la tinença, captura, trasllat i
utilització per la pesca.
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rere sobre el tema.

ACTIVITATS

Lloc: Museu Comarcal de Cervera. Fins al 21 de maig.

Conferència
‘Refugiats, perquè?’

Perico Pastor

Conferència ‘Refugiats, perquè?
Conflictes, drets humans i descalçaments’, a càrrec de Jordi Armadans, director de la Fundació
per la Pau.
Lloc: Museu de Lleida: diocesà i
comarcal (Lleida). Hora: 19.00 hores.

Projecció de ‘La
Dansa’, a Lleida
El documentalista Frederick Wiseman ens mostra des de dins el
funcionament de la companyia
de ballet més antiga del món i un
dels bressols de la dansa clàssica:
el Ballet de l’Òpera de París.
Lloc: Caixaforum Lleida. Hora:
19.00 hores. Preu de l’entrada: 4
euros.

‘Transport
hidràulic cap al
Pallars’
Avui es durà a terme una nova
projecció en el marc del XXVIIIè
Cicle de Projeccions Jordi Guivernau, que tindrà lloc al local del
Centre Excursionista de Lleida. Es

La perruqueria ENE exposa l’obra
‘Chica Punky’, de Sandra Malca
La Perruqueria-Estètica ENE acull, des d’ahir, l’exposició de ‘Chica Punky’, obra de la
pintora Sandra Malca. L’artista utilitza tècniques molt variades a la seva obra figurativarealista, molt sensible amb el món de la dona. Aquesta exposició s’emmarca dins del
projecte 1x15, una proposta per crear una programació estable d’exposicions a l’ENE,
amb l’objectiu d’oferir una visió àgil i dinàmica de l’art que es realitza actualment a
Ponent. Lloc: Perruqueria ENE (carrer Torres de Sanui, 27, Lleida). Inauguració, ahir
a les 18.30 hores. Foto: Tony Alcántara
tracta del llargmetratge ‘Transport hidràulic cap al Pallars ara fa
100 anys – Trens Renard’, a càrrec
de Feliu Izard.
Lloc: Local del Centre Excursionista (Lleida). Hora: 20.00 hores.

L’hora del conte
El Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pública de
Lleida acollirà avui l’Hora del Conte ‘Contes de colors: Diversitat de
famílies’. L’acte anirà a càrrec de
Meritxell Morera.
Lloc: Claustre de l’Àrea Infantil i
Juvenil de la Biblioteca Pública
de Lleida. Hora: 18.00 hores. De
franc, sense inscripció prèvia.

Conferència ‘Enric
Botel: l’etern
desconegut’
La ponència anirà a càrrec de Dionís Gutiérrez.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Pública de Lleida. Hora: 18.30 hores.

Inauguració de
‘Mirades per la pau’

Inauguració de l’exposició ‘Mirades per la pau’, una obra de Bàrbara Chalamanch sobre el projecte ‘Education Peace way’, de Lana
Kovacevic. L’exposició fotogràfica
complementa el projecte educatiu, dut a terme durant el juliol i
l’agost de 2016 a la població de
Baja Kunda (Gàmbia). L’exposició
es podrà visitar fins al dia 26 de
maig.
Lloc: Alpicat. Hora de la inaguració: 20.00 hores. Romandrà oberta fins al 26 de maig. Horari: de
16.00 hores a 21.00 hores.

EXPOSICIONS

de juliol.

‘Connexions’
Aquest 2017 se celebra el centenari del Museu d’Art de Lleida.
Per commemorar aquesta efemèride, el Museu Morera presenta l’exposició ‘Connexions’, un
projecte que pretén, sobre la base del diàleg que es pot establir
entre algunes de les seves millors
obres i aquelles altres procedents
de les principals col·leccions artístiques del país, posar de manifest la rellevància que té la seva
col·lecció.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.
Fins a l’1 d’octubre.

‘Gestos iconoclastes, Exposició ‘Fams i
imatges
abundàncies’
heterodoxes’, al
‘Fam i abundàncies’ reflexiona de
CaixaForum Lleida com la gana i la inseguretat han
El projecte expositiu del jove comissari Carlos Martín convida els
espectadors a reflexionar sobre el
fenomen de la destrucció i el reaprofitament de les imatges, amb
manipulacions que en canvien radicalment el sentit.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 23

perseguit la humanitat des de
l’inici. Al llarg de la història s’han
succeït moments de carestia o
fam i d’excés o abundància en la
disponibilitat d’aliments, que han
influït en l’evolució de la humanitat. Encara és una realitat que
provoca grans diferències socials,
cosa que justifica una mirada en-

La mostra recull les il·lustracions
del creador de la Seu d’Urgell
Perico Pastor per a la nova traducció del text més antic i conegut de
la literatura de l’antic Egipte i una
de les grans creacions literàries
de l’antiguitat,’El gust de la mort’.
Aquesta nova traducció ha estat
promoguda per l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, està traduida per en Jordi Fortuny Boladeras
i compta amb il·lustracions d’en
Perico Pastor i el prefaci de Josep
Cervelló Autori, professor d’Egiptologia de l’Institut d’Estudis del
Pròxim Orient de la UAB.
Lloc: Espai Guinovart (Agramunt). Fins al 18 de juny.

Exposició ‘El desig
de creure’
El desig de creure és una mostra
que reuneix el treball de set artistes que recorren als recursos
de la prestidigitació, l’endevinació i l’aparicionisme, però també
de la tecnologia i la ciència, amb
l’objectiu d’analitzar les circumstàncies que rodegen la producció d’il·lusions, i posen el focus en
la nostra predisposició per creure
en l’inabastable, en el que no es
veu, en el que no s’entén, que, tot
i que sembla contradir les lleis de
la física, la química i l’òptica, desplega una infinitud d’(im)possibilitats que permeten alterar la realitat, o almenys la percepció que
en tenim.
Lloc: Centre d’Art La Panera (Lleida). Fins al 4 de juny.

Exposició ‘L’ànima
del Silenci’
La mostra ‘L’ànima del Silenci’,
d’Antoni Bolada, intenta atansar-se a les distintes vessants
polifacètiques i estils que aquest
escultor ponentí ha anat desenvolupant al llarg de la seva carrera com a artista i com a professor.
Veurem la seva formació en l’ofici
d’escultor a través dels dibuixos,
els esbossos amb fang, les primeres talles en pedra i fusta…, que
demostren el talent d’un jove Antoni davant el domini del dibuix,
primer, i del volum i l’espai, després.
Lloc: Museu de la Noguera (Balaguer). Fins al 28 de maig.

