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Catàleg de camins per posicionar  
l’Alt Urgell com a referent ecoturístic

TURISME PROMOCIÓ

C. SANS
❘ LA SEU ❘ El consell de l’Alt Urgell 
ha licitat per 363.390 euros la 
redacció d’un catàleg de camins 
i senders públics de la comarca 
que servirà per definir quina 
serà la xarxa de camins del pro-
jecte Camina Pirineus. 

Aquesta és una iniciativa que 
vol posicionar la comarca com a 
referent ecoturístic del Pirineu 
a través de la creació d’una apli-

cació informàtica que es dirà Alt 
Urgell a la carta i que situarà 
el paisatge com a element cen-
tral en la creació de producte 
turístic. Així, Camina Pirineus 
incorporarà la innovació en la 
promoció i en la gestió turística 
per crear una xarxa de senders, 
recursos i serveis mitjançant 
la recuperació i avaluació del 
patrimoni. 

Camina Pirineus preveu una 

inversió de 2,1 milions finan-
çats en part pels fons europeus 
Feder, que aporta 929.000 eu-
ros. La resta anirà a càrrec de 
la Diputació de Lleida (22%), 
ajuntaments (29%) i el consell 
comarcal (6%). La previsió per 
aquest any és que 8.000 sen-
deristes visitin la comarca, per 
arribar als 30.000 el 2023 i als 
45.000 el 2025 (tant nacionals 
com internacionals).

Imatge del resultat d’un atac de l’ós a un poltre a Vilamòs.

SEGRE

M. MOGA / X. RODRÍGUEZ
❘ VIELHA E MIJARAN ❘ La Val d’Aran 
va certificar en 56 els atacs de 
l’ós el 2017 i els afectats van re-
bre un total de 21.361 euros per 
part de la Generalitat, segons va 
explicar ahir el síndic, Carlos 
Barrera. De la quantitat total, 
11.391 euros s’han destinat als 
ramats aranesos, mentre que la 
resta correspon als ramats de 
transhumància que es trobaven 
a la Val. 

En aquests atacs, es van per-
dre fins a 204 caps de bestiar i 
dels 56 atacs, vint fan referència 
a ramats de fora d’Aran i atacs a 
explotacions d’apicultura. Totes 
les indemnitzacions s’han pogut 
fer efectives amb la pòlissa de 
responsabilitat que té la Gene-
ralitat de Catalunya i des del 
Conselh Generau treballen per 
poder ser ells els que tramitin 
els pagaments.

La major part de les indem-
nitzacions que es van haver de 
pagar l’any passat corresponen 
a les més de 150 ovelles que van 
perdre la vida a la boca sud del 

Aran certifica 56 atacs de l’ós el 
2017 i els afectats cobren 21.300 €
L’any passat es van perdre un total de 204 caps de bestiar a la Val

FAUNA RAMADERIA

túnel de Vielha el 8 de setem-
bre passat. En aquest cas, no 
es va poder demostrar que la 
mort de tots els animals fos per 
un atac directe del plantígrad i 
una de les possibilitats és que 
caiguessin pel penya-segat per 
por davant la presència d’aquest 
animal. Només es van trobar 

excrements de l’ós, encara que 
sense evidència directa d’ha-
ver provocat la mort d’aquestes 
ovelles. Aquests animals morts 
formaven part d’un grup d’uns 
700 que s’havia separat d’un 
ramat de 2.500 que pastava a 
la boca sud del túnel de Vielha, 
en una zona abrupta.

El programa per a 
la reintroducció 
d’aquest animal 
compleix 25 anys
■ El programa Life per 
a la reintroducció de l’ós 
al Pirineu va complir 25 
anys el 2017. El programa 
es va crear el 1992 com 
un instrument de la Unió 
Europea (UE) per finan-
çar projectes de conserva-
ció del medi ambient, així 
com el desenvolupament  
de la política i la legislació 
comunitària en matèria 
ambiental. Per comme-
morar l’efemèride, van 
organitzar una jornada 
divulgativa a Isil a finals 
de desembre per donar 
a conèixer els itineraris 
d’interpretació del terri-
tori de l’ós i conèixer el 
seu estat de conservació 
al Pirineu.

Localitzen  
la jove d’Aitona 
desapareguda

SUCCESSOS

❘ AITONA ❘ Esperanza Ruestes 
Asensio, la jove d’Aitona de 
27 anys que es trobava en 
parador desconegut des del 
dimecres 31 de gener (vegeu 
el SEGRE d’ahir) va ser loca-
litzada ahir, segons van in-
formar els Mossos d’Esqua-
dra. La família va denunciar 
aquell dia la desaparició a la 
policia catalana, que va obrir 
una investigació.

La CUP demana  
de nou tancar la 
central de Capdella

ENERGIA

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ La CUP 
de la Vall Fosca va denunci-
ar ahir una nova fuita d’ai-
gua en una canonada de la 
central de Capdella i va tor-
nar a demanar el tancament 
d’aquesta infraestructura. 
Aquesta seria, segons la for-
mació, la tercera fuita detec-
tada en un any a la central, i 
s’ha registrat a la part baixa 
de la canonada, a pocs me-
tres d’uns habitatges.
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Metallica entrega 
17.500 euros a Arrels 
Fundació Barcelona

ENTITATS

❘  BARCELONA ❘  La banda de 
música Metallica ha donat 
un total de 17.500 euros de 
les entrades venudes per al 
concert de dimecres passat 
a Barcelona a la Fundació 
Arrels de la capital catala-
na. A més, durant l’actuació 
el grup nord-americà va fer 
un homenatge a la rumba ca-
talana versionant la cançó El 
muerto vivo de Peret.

Un supermercat 
donarà excedents  
a Tàrrega

ALIMENTS

❘ TÀRREGA ❘ El Grup Bon Preu 
i l’ajuntament de Tàrrega 
van firmar ahir un conveni 
mitjançant el qual la compa-
nyia es compromet a donar 
de manera periòdica al Ma-
gatzem d’Aliments Solidaris 
els excedents perfectament 
comestibles però que ja no 
poden ser comercialitzats. 
El pacte té com a objectiu 
evitar el desaprofitament 
d’aliments.

Petits futurs donants de sang
L’aula de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida sensibilitza els nens per fomentar la 
donació || Campanya amb diverses activitats lúdiques, creatives i solidàries

El projecte ‘La gota viatgera, ser donant és premi de vida’ va ser presentat amb l’ONG Mags del Món.

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’aula hospitalària Doc-
tor Antoni Cambrodí de l’Arnau 
de Vilanova de Lleida va posar 
ahir en marxa el projecte edu-
catiu i solidari La gota viatgera, 
ser donant és premi de vida, per 
sensibilitzar els més petits de 
la importància de donar sang.  
La campanya, impulsada per 
Toñy Castillo amb la col·labo-
ració de la Federació Catalana 
de Donants de Sang, es va pre-
sentar a l’aula amb l’actuació de 
l’ONG Mags del Món, que va 
oferir un espectacle per a tots 
els assistents. Aquesta iniciativa 
busca fomentar la donació de 
bosses de sang a través d’esco-
les i instituts, els alumnes dels 
quals protagonitzaran diverses 
activitats.

Una de les activitats serà la 
setena edició del certamen lite-
rari de l’aula hospitalària, que 
anima els escolars a redactar 
cartes i poemes sobre la donació 
de sang que després llegiran els 
nens i nenes ingressats a l’Ar-
nau de Vilanova. El programa 
també inclou la quarta edició 
de Fes una activitat per mi, una 
proposta esportiva dedicada els 

EDUCACIÓ SOLIDARITAT

petits i petites hospitalitzats 
amb la intenció de fomentar el 
compromís i la responsabilitat 
de donar suport a les persones 
en moments complicats. En el 
marc de La gota viatgera, els 
alumnes podran enviar també 

dibuixos sobre la importància 
de donar sang a l’aula hospita-
lària, que en decorarà les parets 
amb els pòsters que inspirin il-
lusió i benestar. 

També se celebrarà la carrera 
solidària Camins sense Fronte-

res al municipi de Tremp. Totes 
les activitats seran recollides i 
publicades a la revista educati-
va El cargol entremaliat i a la 
revista Donem Sang, que s’en-
viaran a final de curs a totes les 
escoles.

Com marca la tradició, a Mont-
maneu Carnaval és sinònim de 
calderada. Veïns i forans degus-
taran diumenge, de franc, la sa-
borosa escudella, obra dels me-
tres calderers encapçalats per 
Josep Parera. Prèviament, però, 
gaudiran amb activitats com un 
esmorzar de pagès, visitaran el 
mercat de pagès, mostraran des-
tresa a l’elaborar allioli i con-
templaran en acció la Catalan 
Bagpipe Band o els Falcons de 
Capellades. I, també, assistiran 
a la benedició de les calderes i 
el nomenament de Calderer 
d’Honor, que recau enguany en 
l’actor Quim Masferrer. El seu 
espectacle Bona gent hi posarà 
el colofó. Els mestres calderers elaboraran l’escudella des de bon matí.

Pas al gran àpat col·lectiu
MERCAT DE PAGÈS, JOCS, CONCURS D’ALLIOLI, TEATRE AL CARRER I ELS 
FALCONS DE CAPELLADES ARREDONEIXEN LA JORNADA DOMINICAL

DISSABTE 10
18.00 Cercavila pels carrers i anima-
ció infantil amb el grup La Cremallera. 
Per acabar, xocolata amb melindros 
per a tots els assistents.

DIUMENGE 11
Matí. Encesa del foc de les calderes i 
elaboració en directe de l’escudella a 
càrrec del mestre calderer Josep Pa-
rera i dels calderers de Montmeneu.
Mercat de pagès i jocs infantils tradi-
cionals de carrer.
09.00 Esmorzar de pagès, les viandes 
de l’hostal: botifarra blanca, botifarra 
negra, cansalada, ou ferrat, pa amb 
tomàquet, vi i aigua. Preu: 5 euros.
11.00 Tercer concurs d’allioli.
11.00  i  13.00  Catalan Bagpipe 
Band. Teatre del carrer i explosives 
sorpreses.
 12.00 Missa solemne. A l’església de 
Santa Maria.

Montmaneu | Festa de la Caldera

Els Falcons actuen a la una.

SEGRE

A la sortida es beneiran les calderes.
13.00  Actuació dels Falcons de 
Capellades.
13.30 Nomenament del calderer 
d’honor, Quim Masferrer.
14.00 Repartiment gratuït de l’escu-
dellada entre el públic assistent. Me-
nú especial de la caldera al cafè del 
poble.
18.00 Espectacle Bona gent de Quim 
Masferrer. Preu: 15 euros. A la Sala. 

Quim Masferrer serà proclamat Calderer 
d’Honor i oferirà un espectacle 
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L’IEI celebra dilluns el  
80 aniversari de Pàmias
❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis 
Ilerdencs organitza dilluns 
(19.30) un acte literari amb 
motiu del 80 aniversari de 
l’escriptor de Guissona Jordi 
Pàmias, que serà el convidat 
d’honor. També hi assistiran 
el poeta Jaume Pont, l’escrip-
tor Josep Vallverdú i la filò-
loga i actual diputada Laura 
Borràs.

Els il·lustradors lideren 
el pròxim ‘Encontats’
❘ BALAGUER ❘ La Biblioteca Mar-
garida de Montferrat de Ba-
laguer posarà en marxa el 13 
d’abril l’última edició de l’En-
contats, el mercat del conte 
infantil que en aquesta oca-
sió potenciarà el treball dels 
il·lustradors i que finalitzarà 
el dia 15 amb una jornada 
ludicofestiva destinada a les 
famílies.

El monòleg ‘Non Solum’ 
de Sergi López, a Tremp
❘ TREMP ❘ L’actor Sergi López 
atansarà el 24 de febrer 
vinent (20.00) a Tremp el 
monòleg Non Solum, una 
comèdia existencial que va 
crear fa més de deu anys al 
costat del dramaturg Jorge 
Picó. Les entrades es poden 
adquirir anticipadament per 
18 euros, encara que el dia de 
la representació es vendran 
a taquilla per 20 €.

Reserves ‘online’ per a la 
ruta romana de Guissona
❘  G U ISS O N A ❘  El Museu de 
Guissona ha estrenat re-
centment un sistema de re-
serves online per facilitar i 
potenciar les visites guiades 
al mateix museu, el parc ar-
queològic de la ciutat romana 
de Iesso o el nucli antic de 
Guissona. Les reserves es 
podran efectuar a través del 
web www.museudeguisso-
na.cat, en el qual el mateix 
visitant podrà consultar les 
hores i els dies disponibles 
per a la ruta. L’any passat s’hi 
van registrar 260 persones.

Imatge d’arxiu d’una visita guiada al Museu de Lleida davant del frontal romànic de Tresserra.

SEGRE

REDACCIÓ
❘ BARBASTRE ❘ Més de dos dècades 
després de la segregació de par-
ròquies de la Franja del bisbat 
de Lleida, la diòcesi de Barbas-
tre-Montsó ha decidit finalment 
anar als tribunals civils amb 
l’objectiu de reclamar el cen-
tenar d’obres d’art del Museu 
Diocesà de Lleida. L’advocat 
del bisbat oscenc presentarà di-
marts que ve, dia 13 de febrer, 
una demanda davant dels jutjats 
de Barbastre per pledejar per 
aquestes peces després de com-
provar el recent èxit judicial del 
litigi de Sixena. 

Val a recordar que en l’his-
tòric cas dels béns de la Franja, 
que va arrancar amb un decret 
el 1998 del llavors nunci del pa-

pa a Espanya Lajos Kada orde-
nant l’entrega de les obres, el 
litigi sempre es va mantenir en 
l’àmbit eclesiàstic, amb diver-
sos decrets del Vaticà ratificant 
que el bisbat de Lleida havia 
d’entregar el centenar d’obres 
a Barbastre. Fins i tot el bisbat 
oscenc i el Govern d’Aragó van 
sol·licitar l’exequatur d’aquests 
decrets de Roma –la seua “con-
validació” en l’ordenació jurídi-
ca espanyola–, la qual cosa va 
ser rebutjada el juny del 2010 
pel jutjat de Barbastre. 

L’equip legal de la diòcesi que 
presideix el bisbe Ángel Pérez 
confia ara en l’èxit de la deman-
da civil al considerar que entre 
els béns reclamats hi ha peces 
originàries de l’antiga catedral 

Barbastre anirà al jutge dimarts 
per l’art del Museu Diocesà
Una demanda civil al jutjat oscenc pel centenar d’obres de la Franja

PATRIMONI LITIGI

de Roda d’Isàvena, de la qual la 
seua consideració de monument 
historicoartístic el 1904 té un 
“pes específic”, en al·lusió a la 
sentència sobre Sixena, en què 
la jutge destacava el caràcter de 
monument nacional del mones-
tir des de l’any 1923 i conside-
rava que a partir d’aquesta data 
no podien efectuar-se opera-
cions de compravenda d’obres 
sense el permís de l’Estat. 

Per la seua banda, el director 
del Museu de Lleida, Josep Gi-
ralt, ja va advertir el mes passat 
que si es fa efectiva la demanda 
judicial anunciada, “podrem 
exhibir davant d’un jutge civil 
tots els documents que tenim i 
que afecten la propietat de les 
obres d’art”.

ACTE DE CONCILIACIÓ
L’acte de conciliació del 31 
d’octubre passat a Lleida 
entre els dos bisbats  
va acabar sense acord

n La consellera de Cultura 
d’Aragó, Mayte Pérez, va 
decidir ahir en una reunió 
a Saragossa amb els alcal-
des de Peralta de Alcofea i 
Berbegal enviar una carta 
al bisbat d’Osca sol·licitant 
que atorgui poders al Go-
vern d’Aragó per iniciar la 
reclamació per la via civil 
del frontal de Berbegal i les 
taules gòtiques de Sant Pere 
i Sant Pau de Peralta de Al-
cofea –que es conserven al 
Museu de Lleida– i la portada 
romànica d’El Tormillo, inte-

grada des de fa més de cent 
anys a la façana principal de 
l’església romànica de Sant 
Martí de Lleida. 

No és la primera vegada 
que els alcaldes sol·liciten 
al bisbe d’Osca la cessió 
d’aquests poders per poder 
acudir a la justícia civil, però 
fins al moment sempre s’ha 
preferit tractar aquesta re-
clamació en l’àmbit eclesi-
àstic. L’advocat de la diòcesi 
d’Osca és el mateix de la de 
Barbastre, que sí que ha de-
cidit anar al jutge.

Peralta i Berbegal demanen 
poders al bisbe d’Osca per reclamar
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