
L’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO) 

decidirà properament si inclou 
dins la seva xarxa de Geoparcs 
la zona de la Conca de Tremp–
Montsec, territori format per 19 
municipis de Lleida. En les pro-
peres setmanes es reunirà la seva 
Junta per a tractar aquest tema, 
entre d’altres, i es preveu que la 
resolució oficial de la candidatura 
es conegui durant el mes de maig.

Les poblacions que formen 
part del projecte Geoparc te-
nen clar que aquesta distinció 

serà un revulsiu per al territori, ja 
que permetrà atraure més visi-
tants que vulguin conèixer el seu 
important patrimoni, tant cientí-
fics com turistes. És per això que, 
davant la imminent resposta per 
part de la UNESCO, s’està portant 

a terme una campanya informati-
va dirigida als habitants de la zo-
na, amb pancartes per diferents 
municipis i comunicats a la pobla-
ció per part dels Ajuntaments.

Segons Joan Ubach, president 
del projecte Geoparc Conca 
de Tremp–Montsec, “els ha-

bitants d’aquest territori estan vi-
vint amb molta il·lusió la candida-
tura perquè són conscients de la 

importància d’aconseguir aquest 
reconeixement mundial. Els Ge-
oparcs són una marca d’elevada 
qualitat de la UNESCO, que per 
a mantenir-la requereix reavalu-
acions quadriennals. Aquest fet 
de gran compromís pel territo-
ri l’incentiva a seguir treballant i 
avançant, seguint un sistema de 
desenvolupament sostenible en 
benefici de la població local”.

Els geoparcs mundials de la 
UNESCO són territoris de 
gran riquesa geològica reco-

neguda a nivell internacional, que 
compten també amb un impor-
tant patrimoni natural, històric i 
cultural, i que són gestionats se-
guint un concepte integrador de 
protecció, educació i desenvolu-
pament sostenible. Actualment 
al món hi ha 127 geoparcs en 35 
països diferents.

La UNESCO decidirà en dos 
mesos si Conca de Tremp i 

Montsec és Geoparc Mundial

Aquesta zona 
és un territori 
format per 19 
municipis de 
la demarcació
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Durant el matí d’ahir es va cele-
brar el tradicional Viacrucis pels 
carrers de Lleida amb desenes de 
participants que van acompanyar 
la comitiva en el seu trajecte des 
de primera hora del matí i que 
va des de l’església de Sant Mar-
tí fins a la Seu Vella. Els feligresos 
que viuen la celebració amb re-
ligiositat i devoció es van veure 
increpats i incomodats en cert 
moment per un ‘Visca el dimoni!’ 
que algun brètol va llençar des 
d’un balcó. Ganes de toca la pera. 
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La darrera edició del Cucalòcum ha 
tornat a ser un èxit i han passat per 
la fira més de 7.000 persones que 
han gaudit de les activitats progra-
mades per aquests dies.

L’entrenador de futbol amb gran 
projecció internacional va defen-
sar ahir publicament que comparar 
els catalans amb ETA o amb la Kale 
borroca és una gran injustícia. 

Els almenys quinze morts en els 
enfrontaments d’ahir entre mani-
festants palestins i l’exèrcit israelí 
demostren que la gestió d’aquesta 
crisi no ha estat la més adequada.  
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La imatge de 
la Verge
Setmana Santa, la data més 
important dels cristians. Els 
dies on l’expressió pública dels 
sentiments religiosos arriben 
al seu punt més álgid: la bene-
dicció de les palmeres, la so-
lemnitat de les processons, el 
so del pas dels armats i el so 
dels tambors...Temps de reno-
vació de la fe, de l’aigua baptis-
mal i també del silenci. Temps 
de reflexió, també pels que 
des de la seva posició mediàti-
ca o de responsabilitat eclesial 
expressen el que pensen. No 
m’agrada que condecorin a les 
Verges, ni tanta representació 
institucional en els actes reli-
giosos, ni la similitud del Crist 
amb algún polític. Em va agra-
dar quan el Bisbe de Madrid 

va dir que la Verge Maria seria 
feminista, és una altra visió de 
la Verge. La tradició eclesial 
ens ha fet arribar al llarg de la 
història una imatge de mare 
abnegada, patidora, i en excés 
seriosa. El cert és que, és la 
educadora del Crist humà. El 
Crist que assumeix la seva res-
ponsabilitat i no defuig de les 
consquències, el que està al 
costat dels refugiats, dels opri-
mits, dels febles, dels desem-
parats, dels que pateixen, dels 
que volen construir un món 
mes just, solidari i en igualtat, 
el Crist del perdó i de la pau. 
La pau, el gran objectiu de la 
convivencia humana, fruit de 
la justÍcia, no de les armes.

La tradició ens 
ha fet arribar una 
imatge de mare 
abnegada i patidora
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