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Turisme de Memòria Històrica

E

n el cas del turisme i la hoteleria es dona una premissa
implícita en el tracte amb el client i que consisteix
en no parlar sobre religió, futbol i sexe, per tal de no
incomodar ningú. Potser es va anar més enllà (no fer al·lusions
a les guerres) quan l’empresa de reserves Booking va preferir
reemborsar els 396 € de dues nits a un turista alemany en
el Parador de León (Hostal de San Marcos de 5 estrelles),
abans que fer públic el comentari dels clients (matrimoni
Stuckmann) en què s’indicava que l’establiment havia estat
camp de concentració durant la Guerra Civil espanyola (diario.
es, 14/06/2014); cal afegir que
amb aquests diners la parella va
fer donatiu a l’Asociación para
la Recuperación de la Memoria
Histórica, que té seu a la mateixa
provincia de Lleó.
Així doncs, els llocs visitables
els podrem classificar en quatre
categories. Els primers, els, “llocs
testimonials de successos”, que
fan referencia a llocs significatius
on ha tingut lloc la guerra, com en
el cas de la Ruta Sota les Bombes
a la Borges Blanques. Els segons
seran els considerats com a “llocs
commemoratius” (de recolliment i
record) com es el cas del Monument
als Afusellats al cementiri de Lleida
o la Fossa Comuna a Figuerola

d’Orcau. La tercera categoria són “llocs informatius”, que
presenten la història des d’un prisma precís, com per exemple
el Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet. Finalment
trobem “llocs pedagògics” que manifesten la voluntat de
treure lliçons del passat: és el cas del Centre d’Interpretació
del Patrimoni de la guerra civil Ermengol Piró (Alcoletge.)
Des d’un punt de vista turístic, a les contrades de Lleida
actualment hi tenim publicades 12 rutes (lleidatur.com) en 6
comarques diferents (Cerdanya, Noguera, Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Segarra i Alt Urgell), tot i que les Garrigues i el Segrià

ISABEL ESQUETA
SECRETÀRIA DE FORMACIÓ I ADMINISTRACIÓ A UGT-TERRES DE LLEIDA

La UGT-Terres de
Lleida, amb la Formació
Professional

U

n any més la UGT de les Terres de Lleida encarem amb molta
motivació l’estar presents als estands de la Fira de la Formació
Professional de Lleida els dies 19, 20 i 21 d’Abril. Es tracta d’una
aparador idoni per al jovent que va incorporant-se al mercat laboral.
El dia 19, de 9.30 a 10.30 hores, comptarem amb una taula rodona titulada L’FP estudi terciari d’èxit laboral amb la participació de Jesús Martín
Rivera, professor tècnic adjunt a la Secretaria Tècnica de FP de la UGT de
Catalunya on ens explicarà les passarel·les que hi ha fins arribar exitosament a la Universitat amb competències professionals ben rebudes per
les empreses. És primordial enllaçar aquests dos camins: l’acadèmic i el
professional, i fer-ho de la millor forma possible per ambdues parts.
El mateix dia, a partir de la 11.00, també tindrem activitats lúdiques del
grup Avalot-Joves de la UGT de Catalunya per tal de donar a conèixer el
Sindicat, què és, qui som, i la importància del mateix al món laboral.
La UGT comptem amb 130 anys d’història, i des de l’any 1993 es va crear
l’IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i Ocupació) que
és l’òrgan tècnic de la formació i orientació professional creada per la
UGT de Catalunya. Formació continuada i eines per adquirir nous coneixements i adaptar-se a les noves exigències del mercat laboral, així treballem des de l’IDFO.
Una vegada més, doncs, estar presents en aquesta Fira és refermar el
nostre compromís amb la formació professional.

UN COP D’ULL
CARLES VERNET I SAUREU
PROFESSOR D’HOTELERIA I TURISME
ja disposen en l’actualitat d’espais per la memòria senyalitzats
amb itineraris; a més, 23 indrets (alguns ja formen part de les
rutes esmentades) estan ja catalogats com d’interès en aquest
aspecte. Pel que fa a la ciutat de Lleida, cal recordar el Turó
de la Seu Vella, convertit en camp de concentració durant
la Guerra Civil i on es va construir un refugi antibombardeig
situat sota el Castell del Rei o el búnquer a la banda del baluard
de Louvigny.
En les darreres setmanes hem vist en premsa com a la ciutat
de Lleida s’estan donant a conèixer
diferents rutes i recursos que fan
referencia a la guerra civil a Espanya
i, en conseqüència, a la memòria
històrica d’aquest esdeveniment.
En aquest sentit, la UdL ha proposat
ampliar en 20 els vestigis trobats en
el nostre municipi i també planteja
crear dos noves rutes turístiques:
una sobre la batalla de Lleida, en la
que es va fer el recorregut el passat
08/04, i una altra sobre els elements
del front del Segre (LA MAÑANA,
04/04/2018).
Esta clar que es troba a faltar a
la ciutat de Lleida una ruta fixa o
periòdica que tingui en compte
aquests esdeveniments que formen
part ineludible del nostre passat.

Enraonar

U

na de les paraulesmés humanes de la llengua
catalana és el terme enraonar, perquè no equival només a parlar, negociar o dialogar, sinó que
hi afegeix una qualificació de fons. Aquesta qualificació
consisteix a compartir el sentit de la paraula, per part del
qui parla amb el qui escolta, però fent-ho “a la llum de
la raó”. Moltes tensions humanes –nternes personals,
familiars, professionals, religioses i polítiques– brollen
de la paraula expressada sense mirar els ulls de l’altre,
sense escoltar les seves raons, sense donar-nos prou
temps per elaborar allò que diem o que escoltem. És a
dir, sense enraonar. Penso que enraonar hauria d’ésser
l’actitud clau per caminar cap a la superació del conflicte
a l‘entorn de la independència de Catalunya, que des de
fa temps estem vivint al nostre país. En aquest breu article no vull fer una reflexió psicològica o política sobre
aquest afer, perquè ja disposem de moltes i recurrents
anàlisis diverses. El que em proposo és reflexionar teològicament, és a dir, enraonar a l’entorn del conflicte,
però a partir de la fe cristiana.
Després que hagin passat uns mesos, i per poder-hofer
amb un cor serè, voldria enraonar a l’entorn d’una frase pronunciada fa temps en un debat polític que em va
colpir. Fou aquesta expressió: “¿Tanto cuesta sacrificar
un catalán?”. No voldria treure la frase del context en el
qual fou pronunciada, ni tampoc fer cap judici sobre la
intenció de la persona que la va dir. De vegades, quanpugem de to, deixem d’enraonar, i acabem dient expressions inadequades.
El que vull compartir amb el lector és una triple pregunta que aquesta frase m’ha plantejat a mi mateix, en

RAMON PRAT I PONS
TEÒLEG

la meva contemplació cristiana de la vida. La formulació d’aquesta triple interrogació m’ha ajudat a canviar
l’actitud de fons i també el meu discerniment. Penso,
doncs, que la present reflexió pot ser útil a altres persones, en el procésd’acompanyar-nos mútuament els uns
als altres a esdevenir “artesans de la pau”. La primera
pregunta respon a l’inici de la frase “¿Tanto cuesta?”, i
que sembla referir-se a la pretensió de posar preu a una
persona concreta. La resposta teològica és que “una
sola persona val més que tot l’or del món” i que per això
mai no pot ésser moneda de canvi.
La segona pregunta respon al verb sacrificar, que relliga l’inici de la frase amb el seu final. El cristianisme i
els humanismes contemporanis han introduït dins de la
història un principi ferm, segons el qual cap ésser humà
es pot sacrificar mai, ni en nom de ningú, ni de cap principi, ideologia o interès.
La tercera pregunta és la conclusió de la frase, “un catalán?”, perquè elimina el nom propi d’una persona i
aquesta queda reduïda a un nombre anònim diluïtdins
d’una massa amorfa (un jueu, un gitano, etc.). Penso
que els éssers humans no som un conjunt de xifres, sinó
que cada persona és única i irrepetible i, per això, el seu
nom propi és sagrat.
Algú pot pensar que aquestes tres preguntes sónteòriques i inútils. Europa certament és el resultat del dret
romà, però sense separar-lo de la raó grega, ni tampoc
dels valors evangèlics. Si als seus fonaments no hi incloem aquestes tres fonts de civilització, podem posar en
perill la identitat europea. I, per tant, fins i tot la sevapròpia existencia. Enraonem, doncs?
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El Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça treballa
en un Punt de Voluntariat
Des de fa dos anys, els Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça estudien la possibilitat
de disposar d’un Punt de Voluntariat comarcal com a eina per potenciar el voluntariat des de diferents vessants, tant l’esportiva com
la social. “Estem en negociacions
amb Acció Cívica i Comunitària, òrgan pertanyent al Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, per
tal de poder disposar dels recursos econòmics necessaris per portar-ho a terme. La nostra intenció
és iniciar aquest nou servei de cara al mes de juny”, explica el president del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça, Josep Lluís Farrero.
L’objectiu del servei és doble:

LONJA DE MERCOLLEIDA
GANADO CRUZADO
Mamona/Cat. 180-240 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de 180-240 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de 241-270 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de más de 271 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Macho menos de 330 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Macho de 331-370 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

PRECIO

DIF.

4,41
4,22
3,97
3,67

=
=
=
=

4,36
4,17
3,97
3,53
4,30
4,11
3,91
3,47
4,10
3,93
3,74
3,17
4,41
4,26
4,00
3,87
4,28
4,09
3,93
3,83

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4,14
4,01
3,80
3,53

=
=
=
=

Vacas
200 KG CANAL
300 KG CANAL

S/C
S/C

-

GANADO FRISÓN

Terneros + de 220 kg
PRIMERA
SEGUNDA

KG/VIVO

CERDO SELECTO

1,168

=

CERDO DE LLEIDA

1,156

=

CERDO GRASO

1,144

=

CERDA

0,590

=

LECHÓN 20 K

52,00

-1,00

OVINO

PRECIO

DIF.

DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG

2,90

-0,05

CORDERO DE 23,1 A 25 KG

2,75

-0,05

CORDERO DE 25,1 A 28 KG

2,65

-0,05

CORDERO DE 28,1 A 34 KG

2,40

-0,05

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS

2,30

=

OVEJAS DE VIDA

75,00

=

DESHECHO PRIMERA

0,70

=

PIEL FINA DEL PAÍS

8,00-8,50

=

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS

2,00-2,50

=

* Euros tonelada. ** Euros unidad

GANADO PARA
CEBO

ORIGEN
ESPAÑA

ORIGEN ORIGEN
FRANCIA ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS

160 (+10) 180 (+10) 190 (+10)

55 KILOS

190 (+10) 210 (+10) 210 (+10)

60 KILOS

210 (+10) 230 (+10) 230 (+10)

HEMBRA FRISONA
40-45 KILOS

-

-

45-50 KILOS

-

-

-

105 (=)

-

125 (=)

60 KILOS

Macho de más de 371 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

Terneros - de 200 kg
PRIMERA Y SEGUNDA
-

PORCINO

-

MAMÓN DE COLOR
(M) 55-60 KILOS

430 (+10) 365 (=)

-

(M) 60-65 KILOS

470 (+10)

445 (=)

-

(M) 65-70 KILOS

510 (+10)

485 (=)

-

(H) 50-55 KILOS

235 (=)

245 (=)

-

(H) 55-60 KILOS

275 (=)

295 (=)

-

(H) 60-65 KILOS

315 (=)

335 (=)

-

MAMÓN MIXTO
3,68
3,81
3,69

+0,03
+0,03
+0,03

per un costat, poder oferir un servei d’informació i acompanyament
a les persones interessades en realitzar voluntariat i, per un altre, informar i assessorar les entitats sobre projectes de voluntariat que es
puguin plantejar a la comarca.
A més de fer l’acompanyament
a les entitats socials que tenen o
volen tenir projectes de voluntariat, també es donarà suport a fer
difusió de les crides de voluntariat,
s’acompanyarà en la redacció del
projecte de voluntariat i es realitzaran sessions formatives diverses,
segons va explicar la tècnica Mar
Moliner.

FOTO: CCAR/ El servei entrarà en funcionament el proper mes de juny

El Pallars Jussà dóna a conèixer l’empremta
de la Guerra Civil a les seves contrades
El Pallars Jussà va encetar ahir
les Jornades de memòria històrica organitzades pel Consell Comarcal i el Memorial Democràtic,
que tenen com a objectiu donar

LONJA DE MERCOLLEIDA
CEREALES Y PIENSOS
Trigo nacional
Trigo nacional
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Cebada nacional
Maíz
Maíz
Colza
Sorgo
Triticale
DDG
Harina de soja
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de colza 00
Harina de colza 00
Pulpa de remolacha
Grasa animal
Grasa animal
Aceite de soja
Fosfato monocálcico
Fosfato bicálcico
Salvado de trigo
Salvado de trigo
Salvado de trigo

a conèixer l’important empremta que la Guerra Civil va deixar
en aquestes contrades i com s’ha
recuperat a través dels seus testimonis, tant físics com immaterials.

COTIZACIONES DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2018

CALIDAD

TIEMPO

POSICIÓN

PRECIO

Panificable
Forrajero
Forrajero UE
Forrajero UE
PE 64+
Lleida
Importación
En grano
Francés
Importación EE.UU.
Importación 44%
Integral 28%
Integral 28%
Alta proteína 34-36%
Importación
Importación
UE 10-12%
Nacional 3-5%
Crudo
Granel
Granel
Hoja/granel
Harinilla/granel
Cuarta/granel

Disponible
Disponible
Disponible
Abril-mayo
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Mayo-junio
Disponible
Disponible
Mayo-diciembre
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible-junio
Disponible
Disponible
Disponible
Abril
Abril
Disponible
Disponible
Disponible

Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
Sco Tàrrega
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
S/ Barna/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/Barna/extrac.
Scd Lleida
Scd Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida

193,00
189,00
182,00
183,00
180,00
179,00
174,00
305,00
182,00
240,00
386,00
175,00
162,00
238,00
280,00
285,00
203,00
475,00
530,00
675,00
530,00
450,00
204,00
174,00
162 ,00

Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen

FORRAJES DESHIDRATADOS

PROTEÍNA

HUMEDAD

PRECIO

DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a.

17-18%

10-12%

176,00

=

(M) 55-60 KILOS

-

315 (+5)

-

Granulado Alfalfa 2a.

15-16%

10-12%

161,00

=

(M) 60-65 KILOS

-

355 (+5)

-

Balas deshidratadas Extra

>18%

12-14%

186,00

=

(M) 70-75 KILOS

-

390 (+5)

-

Balas deshidratadas 1a.

17-18%

12-14%

179,00

=

(H) 70 KILOS

-

-

-

Balas deshidratadas 2a.

15-16%

12-14%

159,00

=

-

Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

(H) 80 KILOS

-

-

Anteriorment ja s’havien dut a terme accions dins d’aquest procés
de recuperació de la memòria històrica com el recull de converses
amb testimonis pallaresos.

FRUTA

MÍN.

MELOCOTÓN 		

Amarillo Calibre 61-67
Amarillo Calibre 67+
Pavía 73+

NECTARINA

Amarilla Calibre 61-67
Amarilla Calibre 67+

PARAGUAYO

Paraguayo Calibre A
Paraguayo Calibre 67+

PERA

Limonera 60+
Ercolini 50+
Conférence 60+
Williams & Barlett 65+
Blanquilla 58+
Alejandrina 65+
Flor d’Hivern 65+

MANZANA

Gala 65+
Gala 70+
Granny 70+
Golden 70+
Fuji 70+ > 70% color
Rojas 70+
Fuji 75+
Golden 65+

INDUSTRIA

Pera
Manzana
Meloc./nect./plater./parag.
Nectarina amarilla
Pavía

MÁX.

-

-

-

-

-

-

65
50
35
-

75
60
40
-

45
50
40
65
55
45
-

55
60
50
75
65
50
-

90
90
-

100
100
-

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones
fijadas según el reglamento de mercado
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Un mort i dos ferits en
un accident entre dos
vehicles a la C-1412a
al seu pas per Torà
En el sinistre de trànsit es van veure
implicats un turisme i un tot terreny
Lleida
ACN/REDACCIÓ
Una persona va morir i dues més
van resultar ferides ahir a la tarda
en un accident amb dos vehicles
implicats -un turisme i un tot-terreny- a la carretera C-1412a a
Torà. Segons el Servei Català de
Trànsit, l’ocupant del cotxe va
morir i els dos passatgers de l’altre vehicle van estar evacuats
a l’hospital Althaia de Manresa
amb ferides de poca gravetat.
El sinistre va tenir lloc quan
passaven pocs minuts de les sis
de la tarda (18.05 hores) al punt
quilomètric 24,2. Fins al lloc dels
fets s’hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis
dels Bombers de la Generalitat de
Catalunya, l’helicòpter del SEM i
dues ambulàncies. La via es va
haver de tallar fins les 19.33 hores en els dos sentits de la marxa
per facilitar les tasques dels ser-

ERC escull
Francesc
Viaplana com
alcaldable a la
Seu d’Urgell
La secció local d’ERC la Seu
d’Urgell va escollir divendres al vespre el seu candidat a l’alcaldia per a les
eleccions municipals de
l’any 2019. En sessió assembleària extraordinària
la militància de la secció
local va escollir, de forma
unànime, al nou candidat.
Francesc Viaplana i Manresa, de 36 anys, nascut a
la Seu d’Urgell, és enginyer
forestal, actual portaveu
del grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament de la Seu i diputat al Parlament des del
passat 21 de desembre.

El Tren dels Llacs inaugura
la seva desena temporada i
tornar a circular des d’ahir
El Tren dels Llacs de Ferrocarrils
de la Generalitat (FGC) inaugura
la seva desena temporada i torna a circular des d’ahir. El tren
històric que uneix Lleida i la Pobla de Segur es posa en marxa
fins al mes de novembre, amb
una ocupació prevista del 98% i
amb l’objectiu d’assolir els 7.588
viatgers de la darrera temporada. Es faran 30 viatges. L’itinerari
fa sortida de Lleida a les 10.40h

i arriba a La Pobla a les 12.35h.
La tornada s’efectua a les 17.00h
i arriba a la destinació, Lleida, a
les 19.00h. A més de gaudir del
paisatge singular de les comarques del Segrià, la Noguera i el
Pallars Jussà, els passatgers podran adquirir paquets turístics
(visites guiades, tastos de productes locals...) i rebran l’estoig
de benvinguda, format per diferents productes gastronòmics.

FOTO: Ajuntament Puigverd / S’han instal·lat tanques a parcs infantils
FOTO: Bombers / Imatge general de l’accident de la C-1412a a Torà

veis d’emergències, el que va provocar retencions. Posteriorment,
es va donar pas alternatiu.
L’últim accident mortal a Torà
es va produir el passat 25 de març
quan el conductor i únic ocupant
d’una motocicleta va morir en

una sortida de via a l’LV-3003, al
seu pas per la localitat de la comarca de la Segarra. El sinistre es
va produir a tres quarts de vuit
del vespre quan la motocicleta va
sortir la via. El conductor era un
home de 55 anys.

Millora de la seguretat en els
equipaments de Puigverd
L’Ajuntament de Puigverd de
Lleida ha instal·lat recentment
tanques a parcs infantils, a la
llar d’infants i als murs d’equipaments municipals per millo-

rar la seguretat dels veïns i les
veïnes de la població, sobretot
dels més petits. Amb aquestes
mesures l’Ajuntament continua
ampliant la seguretat del poble.

