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Torrefarrera instal·la tendals al 
col·legi a petició dels veïns
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El Segrià s’afegeix al  
tercer Benvinguts a Pagès

TURISME PROMOCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més d’una vintena de 
masies, allotjaments i restau-
rants del Segrià participaran en 
la tercera edició del Benvinguts 
a Pagès, que se celebrarà el 9 i 
10 de juny. En aquest sentit, for-
maran part d’aquesta iniciativa 
nou explotacions agrícoles, set 
restaurants, dos allotjaments 
i quatre empreses d’activitats. 
Per regla general, la majoria 
d’explotacions, que són els es-
pais més visitats durant aques-
tes jornades, portaran a terme 

una visita guiada cada hora i 
no és necessari reservar amb 
temps per poder participar en 
aquestes activitats.

S’ha de recordar que en el 
conjunt de les comarques de 
Lleida més de dos-cents espais 
participaran en aquesta nova 
edició del Benvinguts a Pagès, 
una iniciativa que busca posar 
en relleu els productes de pro-
ximitat, el món rural, el turis-
me d’interior i la gastronomia 
catalana.

Cent veïns participen en el disseny  
del futur parc del Riuet de Sort

PROJECTES INICIATIVES

X.R.
❘ SORT ❘ Prop de cent veïns han 
participat en les enquestes per 
dissenyar el nou parc del Riuet 
de Sort. Aquest és un procés 
de participació que va sorgir 
d’una iniciativa ciutadana i 
que l’equip de govern de la 
capital del Sobirà recollia al 
programa electoral. L’alcalde, 
Raimon Monterde, va explicar 
que ahir va finalitzar la fase de 
les enquestes (que va començar 
el 26 d’abril), en què s’ha pre-

guntat als participants sobre la 
freqüència amb la qual visiten 
aquest espai de la localitat, les 
activitats que porten a terme 
en aquesta zona o l’accés per 
on entren al parc, entre altres 
qüestions.

L’objectiu final, segons va 
assegurar el primer edil, és ela-
borar un projecte “per adaptar 
el Riuet a les necessitats dels 
veïns”. Demà tindrà lloc una 
reunió en què es presentaran 
les dades obtingudes amb les 

enquestes i el dia 24 de juny 
començaran les votacions des-
prés de la presentació de les 
propostes que sorgeixin del 
procés participatiu per a la mi-
llora d’aquest espai. Monterde 
va apuntar que la comissió de 
participació de Sort, formada 
bàsicament per veïns, impulsa 
aquesta iniciativa i una asso-
ciació d’arquitectes vinculats 
amb el Pallars dinamitza les 
sessions per definir el futur 
d’aquest espai.

ACN

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ El Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec es vendrà com 
a Orígens-Pirineus Catalans. 
Aquesta és la marca comercial 
que va presentar ahir el presi-
dent de l’organització i alcalde 
de Tremp, Joan Ubach, que va 
explicar que “el nom comerci-
al ha d’ajudar a posicionar el 
territori a nivell turístic” i va 
recordar que fa referència que 
al Pirineu lleidatà van viure els 
últims dinosaures d’Europa i 
que el territori “permet enten-
dre la formació de la serralada”. 
El nom coincideix amb l’Espai 
Orígens de Camarasa, encara 
que van assegurar que la de-
nominació no està vinculada a 
aquest equipament. La Unesco 
va atorgar aquesta distinció a 
dinou municipis dels dos Pa-
llars, la Noguera i l’Alt Urgell, 
que els reconeix el patrimoni ge-
ològic i paleontològic. Ubach va 
apuntar que ara compten amb 
un pressupost d’uns 150.000 eu-
ros (aportats per la Diputació, la 
conselleria de Territori i els socis 
del projecte) i que l’objectiu és 
gairebé triplicar-lo i arribar als 
400.000 euros per finançar les 
actuacions previstes al pla di-
rector i renovar la certificació el 
2021. En el disseny del logotip, 
que representa l’empremta d’un 
titanosaure, han participat més 
de cinquanta col·laboradors i 
l’objectiu és aconseguir posi-
cionar la marca entre el públic 
científic i atreure visitants. El 
president de la Diputació, Joan 
Reñé, va destacar que aquest 
és un projecte que “consolida 

El Geoparc es vendrà amb la marca ‘Orígens’  
i busca fons per triplicar el seu pressupost
Amb el segell comercial busca posicionar el territori en l’àmbit turístic i renovar la certificació de la 
Unesco el 2021 || En el disseny del logotip han participat més de cinquanta col·laboradors

PROJECTES PATRIMONI

un territori que té una quali-
tat geològica inqüestionable” i 
que ajudarà a “posicionar més 
i millor les comarques de Llei-
da” a nivell turístic perquè el 
Geoparc dóna “més potència 

i contundència” a altres inici-
atives de la demarcació. Per la 
seua part, el director general 
de Polítiques Ambientals i Me-
di Natural, Ferran Miralles, va 
destacar que el reconeixement 

de la Unesco ajudarà a “posar 
en relleu els actius del territori” 
i va assegurar que la zona de la 
Conca de Tremp-Montsec “és 
una de les joies de la corona de 
la geologia catalana”.

La celebració del 
reconeixement,  
el dia 20 després 
d’ajornar-se
n La celebració del re-
coneixement per part de 
la Unesco tindrà lloc el 
pròxim dia 20 a Tremp, 
amb una carpa en la qual 
es podran conèixer els 
diferents museus que es 
troben al territori Geo-
parc i tallers de geologia 
per als més petits, entre 
altres activitats. La fes-
ta estava prevista per al 
passat dia 17 d’abril, quan 
els van atorgar el distin-
tiu, malgrat que els actes 
es van ajornar arran del 
despreniment de roques 
a Castell de Mur en què 
van perdre la vida dos 
veïns de Sant Esteve de 
la Sarga. D’altra banda, 
el Geoparc podria ajudar 
al fet que es dupliqués el 
nombre de pernoctacions 
als municipis que formen 
part d’aquest projecte. 
Actualment, són aproxi-
madament unes 100.000 
a l’any.

LES CLAUS

Geoparc
z Els dinou municipis del Geoparc 
Orígens-Pirineus Catalans que 
han rebut el reconeixement de 
la Unesco i que formen part del 
Jussà, Sobirà, Noguera i Alt Urgell 
sumen uns 2.000 quilòmetres 
quadrats.

Beneficis
z  Per cada euro invertit en les 
iniciatives del Geoparc, el retorn 
econòmic pot arribar a ser d’entre 
10 i 20 euros, aproximadament, i 
les iniciatives turístiques poden 
facilitar la creació d’ocupació i fi-
xar la població.

Obligacions
z El Geoparc haurà d’executar les 
actuacions previstes al pla direc-
tor per renovar la certificació de 
la Unesco l’any 2021, a més de 
crear vincles amb altres territoris 
que hagin rebut aquesta mateixa 
distinció.

Ubach, Reñé i Miralles a la presentació de la marca comercial del Geoparc.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

cfarre
Resaltado
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La Pallaresa nega cultius  
a Guàrdia de Noguera
Més de quinze hectàrees, amb mitja dotzena d’agricultors 
afectats || El pantà de Sant Antoni desembassa 140 m3

AIGÜES DESGLAÇ

Un agricultor mostra les finques inundades per l’avinguda de la Noguera Pallaresa.

ACN

ACN / REDACCIÓ
❘ CASTELL DE MUR ❘ L’obertura de 
tres comportes al pantà de Sant 
Antoni va provocar ahir que la 
Noguera Pallaresa inundés més 
de quinze hectàrees de cereals 
i alfals a Guàrdia de Noguera, 
que ha afectat mitja dotzena 
d’agricultors. L’alcalde, Josep 
Maria Mullol, va explicar que 
“cada vegada que el pantà de 
Talarn desembassa” es regis-
tra un incident d’aquest tipus 
i va apuntar que “fa uns quin-

ze dies que hi baixava molta 
aigua” i va començar a entrar 
als cultius. Un dels afectats, 
Miquel Castells, va assenyalar 
que ja donen la collita d’aquests 
camps per perduda perquè 
l’acumulació d’aigua podrirà 
les plantacions. 

Altres finques que ja esta-
ven preparades per a la sem-
bra de panís no s’han pogut 
plantar. Castells va assegurar 
que aquestes pèrdues li repre-
senten un 10 per cent del total 

de la producció. Els afectats ja 
han notificat les inundacions a 
la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) i esperen po-
der rebre compensacions pels 
danys. No obstant, des de la 
CHE van afirmar que el cabal 
de la Pallaresa era “ordinari” i, 
segons fonts d’Endesa, el pantà 
de Sant Antoni desembassava 
ahir prop de 140 metres cúbics 
per segon, una xifra que van 
qualificar de “normal” davant 
del desglaç i les pluges.

❘ VIELHA E MIJARAN ❘ El Conselh 
Generau reclama la construc-
ció d’un túnel a l’N-230 de 
5,2 quilòmetres des del Para-
dor de Vielha fins al límit del 
terme municipal de la capi-
tal aranesa. El síndic d’Aran, 
Carlos Barrera, va explicar 
ahir que els alcaldes de la Val 
es van mostrar favorables a 
aquesta proposta a la reunió 
que van mantenir dimecres. 
Aquesta seria, segons Barre-
ra, la reforma de l’N-230 que 
tindria “un impacte ambien-
tal més baix”. Així mateix, el 
síndic va apuntar que a l’úl-
tima reunió a la consellería 
de Territori es va acordar que 
es presentarien al·legacions 
desfavorables a les quatre 
propostes del ministeri de 
Foment per a la reforma de 
l’N-230 entre la boca nord 
del túnel de Vielha i Aubèrt 
(vegeu el desglossament). 
No obstant, va afirmar que 
encara quedaria pendent de 
solucionar quina hauria de 
ser l’actuació entre el túnel i 
el Parador i va apuntar que 
Territori treballa en una pro-
posta de via segregada a la 
carretera actual. D’aquesta 
manera, mentre es treba-
llaria per construir aquesta 
via no seria necessari tallar 
el trànsit a l’N-230, que és el 
principal accés a Aran. Bar-
rera va afegir que des del 
Conselh es presentarà una 
proposta que permeti conser-

var el patrimoni i l’entorn de 
la Val d’Aran, perquè “hem 
de treballar per a l’interès 
de tots els municipis i tots 
els veïns” i per assegurar 
la pervivència del territori 
com a destinació turística. 
El síndic va confiar que “la 
política de Foment no sigui 
imposar” una de les quatre 
propostes que tenen sobre la 
taula per renovar el traçat de 
la carretera.

Aran reclama un 
túnel del Parador  
a Vielha a l’N-230

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

■ El síndic d’Aran, Car-
los Barrera, va explicar 
ahir que les propostes del 
ministeri de Foment per 
a la millora de l’N-230 
“són les mateixes que va 
presentar el 1997” i que 
“Aran ja va rebutjar en el 
seu moment”. Així ma-
teix, va assegurar que tot 
sembla indicar que l’in-
forme d’impacte ambien-
tal que preparen des del 
Conselh serà desfavorable 
per a totes alternatives de 
Foment. En aquest sentit, 
va afirmar que “l’entorn 
natural de la Val no pot 
suportar el sever impac-
te ambiental” que repre-
sentarien les propostes del 
ministeri.

“Les propostes  
de Foment són  
les del 1997”

La Fuliola, camp  
d’estudi per als purins
❘ LA FULIOLA ❘ Les principals co-
operatives ramaderes porten 
a terme un estudi a la Fuliola 
per millorar la gestió dels pu-
rins. Els tècnics van explicar 
ahir que proven diferents for-
mes de fraccionar el líquid en 
una finca amb rotació de cul-
tius d’ordi i panís. Preveuen 
repetir aquest estudi d’aquí 
a dos anys i comparar resul-
tats per fertilitzar el camp en 
funció del nitrogen que es ne-
cessiti. Aquest és un projecte 
conjunt de les cooperatives 
ramaderes al costat de l’IR-
TA-GIRO, IRTA Mas Badia 
i l’FCAC.

Les cigonyes, bé 
ambiental a Bellpuig
❘ BELLPUIG ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Bellpuig va aprovar 
a l’última sessió una moció 
presentada per la CUP per 
declarar la cigonya com a bé 
patrimonial de caràcter am-
biental, segons Ipcena.

cfarre
Resaltado
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Tres empreses de Lleida, 
en un projecte 
d’emprenedoria turística

INICIATIVES

X.R.
❘ LLEIDA ❘ Tres empreses de Lleida 
participaran en la quarta edi-
ció del programa Start-DMC 
Tourism 2018 de l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), que 
té com a objectiu estimular la 
creació i consolidació d’empre-
ses que dinamitzin el territori 
i incrementin l’oferta de pro-
ductes turístics (la qual cosa en 
anglès es coneix com a Destina-
tion Management Companies). 
També busca donar suport a les 
iniciatives emprenedores en la 
creació d’activitats innovado-
res i s’adreça als projectes en 
l’àmbit del disseny i la comer-
cialització d’experiències turís-
tiques i a empreses que vulguin 
reorientar la seua activitat. Se-
gons les dades del departament 
d’Empresa, les tres firmes de 

les comarques de Lleida que 
participaran en el projecte són 
Kabi Travels (Vielha), The Best 
Pyrenées (Pobla de Segur) i Be-
biker (Montellà i Martinet), a 
banda de nou més de la resta 
de Catalunya. Durant els vuit 
mesos que duri el programa, les 
empreses seleccionades comp-
taran amb un mentor que les 
ajudarà, seguiran un programa 
de formació per millorar-ne la 
capacitat de gestió i obtindran 
contactes que els orientaran en 
l’estratègia de creixement. A les 
edicions anteriors, trenta-qua-
tre empreses van participar en 
el programa, des d’agències de 
viatges i empreses de turisme 
actiu fins a empreses especia-
litzades en turisme de negocis 
i firmes que ofereixen experi-
ències gastronòmiques.

INFRAESTRUCTURES CARRETERES
TERRITORI

Les obres per al túnel de Tres Ponts a Organyà.

Talls a la C-14 per voladures  
avui per al túnel de Tres Ponts
❘ ORGANYÀ ❘ La C-14 a Organyà 
quedarà tallada avui entre les 
14.00 i les 15.00 hores en in-
tervals d’entre cinc i deu mi-
nuts per les voladures de prova 
que es portaran a terme en el 
marc dels treballs preparatoris 
abans de començar la perfora-

ció del túnel de Tres Ponts. Els 
treballs serviran per determi-
nar com s’hauran d’executar 
les voladures per excavar la 
galeria. Les obres inclouen un 
tram de tres quilòmetres, en-
tre els municipis d’Organyà i 
Montant de Tost.

La Generalitat 
subhasta  
sis immobles  
de Lleida

HABITATGE

❘ LLEIDA ❘ La conselleria de Vi-
cepresidència va convocar 
ahir la subhasta pública d’un 
total de sis immobles proce-
dents d’herències sense tes-
tament que es troben a les 
comarques de Lleida (dos a 
Àger, i un a Artesa de Se-
gre, Castelldans, Tàrrega i 
Tremp). El preu de sortida és 
de 127.000 euros en total. En 
el conjunt de Catalunya s’han 
tret a subhasta quaranta-set 
immobles, la major part 
d’aquests a Barcelona, i la 
Generalitat preveu obtenir 
un mínim de 4.981.900 eu-
ros que es destinaran a pro-
jectes socials o institucions 
culturals, preferentment del 
municipi o comarca on tenia 
la residència el difunt. Es po-
den presentar ofertes fins al 
15 de juny.

Jesús Calleja i el Tato, el veí que ahir el va acompanyar a sobrevolar la comarca en helicòpter.

MAGDALENA ALTISENT MAGDALENA ALTISENT

Calleja vola a Penelles
El programa de l’aventurer i presentador recala a la Noguera, on preveu recuperar el vell cine de 
la localitat || Més de vint persones de l’equip de ‘Volando voy’ graven també el Montsec

MUNICIPIS DIVULGACIÓ

❘ PENELLES ❘ L’equip del programa 
Volando voy, que presenta el 
montañista i aventurer Jesús 
Calleja, ha pres aquesta set-
mana els carrers, places i horts 
de Penelles per donar veu als 
personatges més entranyables 
de la localitat i reconstruir la 
història de l’antic cine Kursa-
al, que va tancar el 29 de març 
del 2004 i que ara pretén recu-
perar. L’objectiu del programa 
és rehabilitar i reinaugurar el 
cine de Penelles catorze anys 
després del tancament i proven 

de fer-ho en un temps rècord, 
entre dilluns, quan van desem-
barcar a la Noguera, i dissabte. 
La productora del programa ha 
convocat un acte divendres per 
celebrar la reobertura del cine. 
El popular presentador va fer 
ahir gala de la seua facilitat per 
connectar amb la gent que visita 
i va passar una jornada entre-
tinguda amb el Tato, un veí de 
Penelles molt conegut al muni-
cipi que havia estat taquiller en 
el vell Kursaal.

L’equip, format per entre vint 

i vint-i-cinc persones, mostra-
rà també des de l’aire paisatges 
lleidatans com el Montsec.

“Volem que a les sales de cine 
es continuï reunint la gent dels 
pobles i que s’hi formin pare-
lles. Ara tenim l’oportunitat 
d’aconseguir-ho a Penelles”, 
va assenyalar Jesús Calleja. El 
presentador es va referir també 
als grafits i va dir que la localitat 
“vessa art per tots els racons”. 
El programa de Penelles s’eme-
trà la pròxima temporada de 
Volando voy.

“Murals i grafits per tots els carrers”
n El presentador Jesús Calleja va remarcar l’encant de la localitat 
i dels “murals i grafits que proliferen als carrers”, dies després del 
festival GarGar, que ha popularitzat l’street art de Penelles. A la 
imatge, un dibuix del Tato en una gran paret.
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l’ascensorprivat
“Que us fa  
por Rajoy?”
l’enregistrament del 
programa Volando 
voy de jesús Calleja 
a Penelles va tenir 
un protagonista es-
pecial, el Tato, que ja 
protagonitza un dels 
murals que adorna el 
poble. en l’enregistra-
ment estava amb el 
seu caliquenyo i quan 
el presentador li ex-
plicava que no podia 
aparèixer fumant, el 
va corregir dient que 
era al seu terreny, a 
l’aire lliure i que fuma-
va quan volia. i ho va 
rematar preguntant a 
Calleja: “Que us fa por 
Rajoy?” Després va 
pujar a l’helicòpter i el 
programa promet.

Ja hi ha 
consellers  
‘in pectore’

No sabem qui serà el 
nou president de la 
generalitat, però ja 
hi ha qui dóna conse-
lleries. Diuen que els 
del PDeCaT repetirien 
i que si a eRC li toca 
agricultura, serà la 
diputada per girona 
Teresa jordà la titular.

El responsable del 
programa televisiu 
Volando voy va co-
mençar ahir el rodat-
ge a Penelles i facili-
tarà la reobertura del 
cine de la localitat.

jesús Calleja

És la presidenta de 
Fibrolleida, que ahir 
va organitzar una 
jornada per sensibi-
litzar sobre fibromi-
àlgia, fatiga crònica i 
sensibilitat química.

anna martínez

El jutge que va eme-
tre el vot particular 
sobre La Manada 
havia absolt un pa-
re d’abusos a la seua 
filla perquè no es va 
mostrar pertorbada.

Ricardo gonzález

El president nord- 
americà segueix amb 
la política incendiària 
i ara ha trencat el pac-
te nuclear amb l’Iran i 
ha provocat una nova 
escalada de tensió.

Donald Trump

Sant Antoni nega 
cultius al Jussà
els desembassaments 
del pantà de sant antoni 
han negat més de quin-
ze hectàrees de cultius 
de mitja dotzena d’agri-
cultors del Pallars jussà. 
la presa allibera només 
l’aigua que entra, que 
ahir eren uns 140 metres 
cúbics per segon.

maRTa lluViCH/aCN

La Paeria ha endegat la campanya 
de promoció turística Lleidana-
mora’t, destinada a captar visi-
tants i, de retruc, fer-nos sentir 

millor als veïns, reafirmant-nos l’auto-
estima ciutadana, cosa que sempre va 
bé, encara que sigui en la línia resignada 
d’aquella cançó de Crosby, Still, Nash i no 
sé si Young, recomanant que, si no pots 
estar amb qui estimes, procura estimar 
aquell amb qui estàs. Aplicat al cas: si no 
pots viure on voldries, intenta trobar-te 
a gust allà on has anat a raure. Això és, 
esforça’t a mirar la teva ciutat amb bons 
ulls, igual que has après a fer-ho amb 
la persona amb qui convius. Hi sortiràs 
guanyant. 

Tal com va afirmar l’alcalde en l’acte 
de presentació a la premsa, la campanya 
constarà de cinc eixos, associats a cinc 
verbs diferents: el de festes i cultura a 
gaudir (o a badallar, ben mirat, en de-
terminats saraus i espectacles, per sort no gaires), el de 
patrimoni monumental a estimar (i és cert que a Lleida 
tenim monuments que mereixen ser estimats, també 
alguns immòbils, fets de pedra), el de gastronomia a 
assaborir (i encara rai que no han optat per experi-
mentar, atès el pa d’espelta amb llavors de sèsam que es 

dóna avui dia en segons quins restaurants 
moderns), el de compres a trobar (molt 
escaient, més que no pagar, perquè els 
asseguro que per a mi constitueix tota 
una troballa una camisa o una jaqueta de 
mànigues llargues que no em vagin cur-
tes), el d’esport i vida saludable a respirar 
(més aviat esbufegar, veient com treuen 
el fetge per la boca alguns d’aquests vo-
luntariosos corredors que ara es fan dir 
runners).  

També va fer notar el senyor Ros que 
aquests dies semblen els més indicats per 
posar en marxa una campanya amb un 
lema que incorpori el concepte enamorar, 
perquè la primavera és l’estació de l’amor. 
A Lleida en particular, on la resta de l’any 
costa més de posar-s’hi, perquè sempre 
hi fa massa fred o massa calor. Llàstima 
que la primavera sigui tan breu. Com la 
passió amorosa, en realitat. I pensar que, 
tal com em va informar el col·lega José 

Carlos Miranda, a la pel·lícula El club de los buenos 
infieles, una colla de pendons trien Lleida per a la seva 
escapada, al·legant que aquí es lliga molt... Segur? En 
tres dècades haurem passat d’aquell “catxar a Lleida 
no és pecat sinó un miracle” de la cèlebre pintada, a 
disputar el títol de capital de l’amor a Venècia o París.

La ciutat de l’amor

Haurem passat de 
“catxar a Lleida no 
és pecat sinó un 
miracle” a disputar 
la capital de l’amor 
a Venècia o París
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