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‘L’autopista’ de la neu

El Port de la Bonaigua, una
obra de la Mancomunitat
FOTO: M. Lluvich (ACN) / El Port de la Bonaigua, l’única via de comunicació entre el Pallars Sobirà i l’Aran, queda exposat a l’hivern a les inclemències meteorològiques de l’alta muntanya

F. GUILLAUMET
@fransguillaumet
Lleida

Explica Pep Coll a El rei de la Val
d’Aran que quan Alfons XIII hi va
anar de visita va acabar tant marejat per la Bonaigua que va prometre als aranesos que els faria
un túnel. I és que durant molt
temps l’única comunicació rodada entre l’Aran i Catalunya va passar pel Pallars Sobirà (des d’on arribava el correu) amb la carretera
que va quedar inaugurada precisament el juliol del 1924 coincidint amb la visita del monarca.
El Port de la Bonaigua, però,
com el de Vielha, eren llocs històrics de pas entre l’Aran i la Ribagorça i l’Aran i el Pallars, respectivament. De fet, l’antic Hospital

de Vielha situat al capdamunt
del port era el lloc on els viatgers
aprofitaven per menjar i fer nit
abans de començar la travessa.
Aquests edificis eren comuns a
tot el Pirineu (també seria el cas
de Llanos del Hospital, a Benasc) i
els hospitalers tenien també una
altra funció. I no era altra que la
de marcar el camí amb pals a l’hivern perquè els transeünts que
feien la travessa d’una vall a l’altra poguessin tenir un punt de
referència d’on era el ferm tapat
per la neu.
Les comunicacions a principis
del segle XX eren manifestament
deficitàries. I ho eren més, encara, si es comparen amb França.
Sense anar més lluny, el geògraf
Jaume Font, que ha estudiat les
infraestructures catalanes de la
Catalunya moderna, explica que
la dona de Napoleó III ja arribava

amb ferrocarril a Bagneres de Luchon el 1850 quan el Port de la Bonaigua i el de Vielha eren només
un camí de ferradura. De l’endarreriment de les infraestructures
i de la necessitat d’implementar
una bona xarxa de comunicació
també en va fer referència Pascual Madoz, que va ser governador
de la Val d’Aran, al seu conegut
Diccionari. I és que va ser ell, segons explica Font, el primer que
va proposar de fer el túnel de Vielha a la segona meitat del segle
XIX. En aquells moments a Espanya hi havien tres tipus de carreteres: les de primera, segona i
tercera classe. Les primeres eren
les de la xarxa radial que unien
Madrid amb les capitals de província ideades per Carles III mentre que la que a l’època arribava
fins a Tremp i havia de connectar
el Pallars amb la Val d’Aran era de

tercer ordre, que tenia la funció
de comunicar les capitals de partits judicials. En aquell moment
l’única carretera que hi havia per
anar al Pallars era la de Terradets i
la va fer la Canadenca el 1914 per
poder transportar tota la maquinària a l’època de la construcció
de les centrals.
A partir de llavors de fer pujar
la carretera cap al Pallars Sobirà
se’n va encarregar l’Estat a través de la Delegación Provincial
de Carreteras però l’obra anava
tant lenta que la part del Port de
la Bonaigua la va assumir la Mancomunitat de Catalunya uns anys
més tard. Explica Jaume Font a
La formació de la xarxa de transports de Catalunya que la Diputació de Barcelona tenia diners per
fer obra pública i que per això va
assumir aquesta infraestructura ja que l’Estat no l’acabava de

fer. D’aquesta època també en
destaca la creació dels Paradors
Nacionals arran de la idea de Joan Vallés i Pujals, el responsable
d’Obres Públiques de la Mancomunitat de Catalunya. De fet va
ser així com es va impulsar el Refugi d’Ares, a mig camí del Cap de
Port, i el de la Collada de Tosses.
Es va fer amb la idea de tenir una
xarxa d’edificis que com els antics
hospitals servissin per fer parada
i fonda.
Sigui com sigui, l’any 1924 la
carretera del Port de la Bonaigua
ja era una realitat i des de llavors
es va convertir en una comunicació ja rodada entre la Val d’Aran
i el Pallars Sobirà. Pocs anys després va començar la construcció
del túnel de Vielha, que durant
la Guerra Civil ja tenia la galeria
oberta tot i que no es va inaugurar fins el 1947.

FOTOS: Fons Marxant, Joan Tous i Corbera (Consell Cultural de les Vall d’Àneu) / Alfons XIII va inaugurar la carretera el 1924 aprofitant el viatge a l’Aran. A la dreta, imatges del Port de la Bonaigua
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La Pobla vive el espíritu olímpico
La Olimpiada Escolar Flamicell congrega a más de 80 jóvenes
deportistas y un numeroso público en las gradas
Un año más la Olimpiada
Flamicell de La Pobla de
Segur reunio a más de 800
atletas en las instalaciones
del Parc Alcalde Boixareu.
La Pobla de Segur
REDACCIÓN
En el apartado de atletismo Alevín Cadete, el Mater Salvatoris se
impuso acumulando 499 puntos,
seguido del Col·legi Santa Anna
con 317 y Lleida Unió Atlètica con
313.
En el apartado de miniatletismo, más de 300 deportistas realziaron pruebas no competitivas
(50 metros lisos, 50 obstáculos,
peso, jabalina...) en categoría
prebenjamín y benjamín. Los atletas infantiles de 3 a 5 años, con
un total de 200 inscritos, realizaron carreras no competitivas en

FOTO: P. E. / La jornada contó con diferentes disciplinas deportivas

la recta de tribuna.
El deportista invitado 2019 fue
el representante del Club Eesquí
LA Pobla de Segur Marc Radua
Ivern, competidor a nivel mundial
en esquí de montaña. Se trata de
un referente de este deporte y
fue el encargado del encendido
del pebetero.
En los alrededores de la competición atlética, también se
practicaron otros deportes y actividades lúdico-deportivas (fútbol, korfball, bicicletas de montaña, balanz bike...) e hinchables
para los más pequeños.
La organización corrió a cargo
de la Escola Els Raiers, el AMPA y
el Ajuntament de La Pobla de Segur, con la colaboración del Consell Esportiu del Pallars Jussà y
el Club Atletisme de La Pobla de
Segur.

MOTOR

Éxito de participación en el
Motorshow Torrefarrera con
más de 5.000 espectadores
Más de 5.000 personas se reunieron en el 2n Motorshow Torrefarrera para ver la exhibición al volante de los 23 pilotos de Ponent
y corredores del campeonato
estatal Open Slalom Drift seleccionados para participar en esta
edición.
Durante todo el día, el circuito

delimitado en las calles del polígono industrial de la localidad fue
el escenario de este espectáculo
del motor, que consiste en derrapar de manera controlada a altas
velocidades, sin competir contra
el reloj sino por estilos, habilidad
y destreza.
El concejal de deportes, Albert

FOTO: A. T. / La prueba se disputó en el polígono de la localidad

Roig, explicó que “el éxito de la
primera edición ha hecho que
volvamos a apostar este año por
esta modalidad del mundo del
motor, poco conocida por la mayoría, pero que es realmente espectacular. La iniciativa nos llegó
el año pasado de la mano de Jose
Filló, vecino de Torrefarrera y piloto semiprofesional de drift, que
nos propuso organizar una exhibición y enseguida aceptamos”.
La entrada para ver el espectáculo era gratuita y los más osados
pudieron disfrutar de la experiencia como copilotos.
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ESCACS

ESCACS

Lliga Adejo

L’Arnau Berenguer acull la
primera ‘trobada’ amb una
participació de 50 jugadors

El Balàfia B es manté
líder després del pas
per Torrefarrera
Només resten dues jornades

FOTO: CE Pla d’Urgell / La jornada va tenir un gran èxit de participació

Uns 50 jugadors van participar el
passat cap de setmana a la primera trobada d’escacs del curs
2018-2019 que va tenir lloc a
l’escola Arnau Berenguer de Palau d’Anglesola.
L’Activitat va ser organitzada
per l’Ampa de l’Arnau Berenguer,
el Club d’Escacs Mollerussa i el
Consell Esportiu del Pla d’Urgell.

La propera cita serà el 6 d’abril al
Joaquim Palacín de Bellvís.
Jofre Dea es va imposar en
categoria Prebenjamí, seguit
d’Oriol Roure i Gerard Piñol. En
categoria Aleví i Benjamí, la victòria se la va emportar Biel Piñol, seguir de Pau i Marc Torres.
En Infantil i Cadet, Edgar Niubo
va ser primer i Adrián i Ionesco i

ATLETISME

Un atleta del Ceaca
participa a les finals
nacionals de Reus

L’equip B del Balàfialidera
la Lliga Escolar Adejo un
cop disputada la tercera
jornada, que es va celebrar
el passat divendres
a l’escola La Creu de
Torrefarrera.
Torrefarrera
REDACCIÓ
La cinquena edició d’aquesta
competició escolar continua endavant amb unes xifres força bones pel que fa al nivell de participació.
En aquesta tercera jornada, hi
van prendre part un total de 21
equips de 4-5 jugadors de tot el
territori lleidatà, és a dir, prop
d’un centenar de jugadors i jugadores.
Pel que fa a la classificació, el
Balàfia-Adejo B segueix sent el
líder, demostrant que és l’equip
més fort fins al moment. Els lleidatans tenen actualment un total
de 38,5 punts.
Els dos equips que segueixen
de ben a prop el Balàfia són el Sa-

FOTO: Agencia de Comunicació Itaca / Una de les partides

grada Família A i el Sagrada Família B. L’A té 36, 5 punts i el B està a
només mig punt.
Després d’aquesta jornada i de
les que ja s’havien disputat prèviament a Lleida, concretament
a l’escola Maristes i al Col·legi de
Pràctiques, la Lliga Escolar Adejo
viurà la seva quarta jornada a l’es-

cola Riu Segre de Lleida. Aquesta
cita serà el proper dimarts 19 de
març.
Un cop disputada aquesta
jornada, ja només quedarà la de
cloenda, que està prevista pel
pròxim divendres 26 d’abril a l’escola Ciutat Jardí de la capital del
Segrià.

FUTBOL SALA

Alcarràs acull la sisena trobada de
debutants amb la participació de 9 equips

FOTO: Ceaca Tàrrega / En Marc un cop acabada la prova

El passat cap de setmana, el
Ceaca Tàrrega va tenir un representant del club a les finals
nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que es van
celebrara a Reus. En Marc, va
poder gaudir de l’experiència de
participar a unes finals.
Aquesta vegada, la cursa
pre-benjamí es va disputar per
any de naixement i el Marc va

aconseguir acabar en 5a posició
de la seva categoria.
La jornada va tenir una participació de 1.016 atletes, sent
835 els que van correr les Fases
Nacionals de Cros des de les categories juvenil fins a benjamí,
mentre que 181 van participar
en el Cros Ciutat de Reus destinat a categoria prebenjamí, en
la que va participar el Marc.

Alcarràs va acollir el passat diumenge la sisena trobada d’equips
debutants de futbol sala amb la
participació de fins a 9 equips
dels 17 que hi ha a la Delegació
de Lleida. Aquests 9 equips van
ser el Maristes, El Futsal Ponent,
l’Alcoletge, el Maristes B, el Balaguer Verduna, el Tremp, el Balaguer Comtat d’Urgell, l’Agramunt
i el Col·legi Episcopal. Aquests
equips es van dividir en grups de
3.
L’organització va oferir esmorzar i una medalla de record de la
trobada a tots els participants. La
trobada va destacar per la gran
afluència de pares i mares a les
grades i sobretot pel fair play entre els equips.

FOTO: L. M. / Imatge de la jornada que va tenir lloc a Alcarràs
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María Ruido plasma el
patiment psíquic en els
temps del capitalisme
En l’assaig visual ‘Estado de malestar’,
presentat al Centre d’Art La Panera
El Centre d’Art La Panera de
Lleida va presentar ahir el
seu nou cicle expositiu, que
compta amb tres propostes
que es podran visitar fins
al 5 de maig, entre elles la
de la prestigiosa i premiada
artista gallega.
Lleida
REDACCIÓ
La presentació va començar amb
la projecció de la pel·lícula Estado
de malestar (malestar_exhuberancia_anomalía), projecte guanyador de la 4a edició del Premi
de Videocreació, en què María
Ruido visibilitza el patiment físic
en temps del realisme capitalista a través de l’anàlisi de l’ansietat col·lectiva, la depressió i les
malalties de la societat actual. El
díptic videogràfic que completa
l’exposició de l’artista gallega, que
porta el títol de La representació
de la violència / La violència de
la representació, inclou els documentals La rêve es fini i L’oeil imperatif, on analitza els mecanis-

FOTO: La Paeria / María Ruido durant la presentació de la seva proposta

mes polítics i econòmics amb els
quals es perpetua l’emprenta del
colonialisme i neocolonialisme
als antics protectorats francesos
del nord d’Àfrica, mitjançant les
polítiques migratòries, la globalització o l’imperialisme cultural i
social.
La segona proposta és Trans
Documentar, dos projectes fruit

de la residència de creació a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell; Fons documental autoconstruït, d’Ignasi
Prat, i De l’Urgell a Mart: arxiu
d’emergència, de David Ricart. La
darrera exposició inaugurada ahir
és El color carn no és 1 color, en
què Ana García Pineda es qüestiona quin és el color ‘normatiu’ de
la pell.

L’ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA presentarà avui (19.00
hores) a l’Auditori Enric Granados el concert Música de Cinema i Cercle de Percussions,
un projecte solidari i d’integració cultural i social amb la música com a llenguatge
universal. En aquest concert, l’OJC comptarà amb la col·laboració de mig centenar de joves
percussionistes de diferents col·lectius i entitats lleidatanes sota el guiatge de Pau Gimeno,
a més de la participació com a solista del violinista Joan Espina, tots sota la batuta d’Alfons
Reverté. L’orquestra lleidatana presentarà el projecte el proper 24 de març a Barcelona.

‘A l’amic escocès’, a Tremp
L’escriptora trempolina Maria Barbal va presentar la seva darrera
novel·la ‘A l’amic escocès’ a la biblioteca que du el seu nom, en un
acte conduït per Marcel Fité. /FOTO: Aj. Tremp

Les Borges es ‘tenyeix’ de negre
Les Borges Blanques va celebrar ahir la jornada central del tercer
Les Borges Negres amb la participació, entre molts altres, de
Montse Sanjuan o Ramona Solé. /FOTO: Aj. les Borges Blanques

‘So de lluna’ fa vibrar l’Auditori
El Petit Taller de Cançons (PeTeCa) va presentar ahir a l’Auditori
Enric Granados el concert ‘So de lluna’, en què van participar 250
alumnes de corals lleidatanes. /FOTO: Tony Alcántara
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

VIDA SOCIAL

L’Escola d’Adults visita l’Arxiu Comarcal
16 alumnes de l’Escola d’Adults de Tremp van visitar a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà on van conèixer
la seva missió de conservació de la memòria, la història i el patrimoni documental de la comarca.

L’EAM particia al projecte Art Experience
L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM) ha participat en el projecte Art Experience
Cosmocaixa 2019. El grup guanyador del projecte ha estat integrat per l’Anna Reig, alumna de l’EAM.

Pere Torra exposa a l’ENE

L’Espai Bucks de l’ENE Perruqueria i Estètica acull una exposició
de l’artista Pere Torra Olivera amb algunes de les seves obres
pictòriques. La mostra es podrà visitar fins al proper 1 d’abril. Foto:
Manuel Zamora.
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Donatiu de l’Acull a Afanoc
L’Associació Cultural Lleida (ACULL), que agrupa les
organitzacions maçòniques regulars que treballen a Lleida, va
lliurar a Afanoc Lleida una aportació de 800 euros.

Podología en el Centro Galego
El local social del Centro Galego acogió, dentro de los actos de
conmemoración del Dia de la Mujer Trabajadora, la conferencia
‘Dos pies para toda la vida’, impartida por el doctor en podología
Jesús Marcelino Reyes.

El grup Batec va celebrar una trobada
amb Andreu Pi, president d’ICG.
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D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Made in
Pallars

Raul Valls

President de la
Fira Expotren

Quatre joves de Tremp i un
de Ses Illes es llencen avui a la
piscina des del trampolí més
alt. En ells i en la seva música
metal s’ha fixat una agència
internacional i avui surten de
gira per nou ciutats dels Estats
Units i el Canadà. Faran de teloners de Children of Bodom,
un emblemàtic grup finlandès
amb 20 anys de carrera. La
humilitat els fa tocar de peus
a terra però tenen les idees
clares i un munt d’esperances
dipositades en aquest tour, una
experiència vital i alhora una
prova de foc que els pot elevar
a l’Olimp, deixar al purgatori o
enviar directament a l’infern.

Quatre joves de
Tremp i un de Ses
Illes porten el seu
metal-core als EUA
El més complicat serà fer-se un
lloc dins el metal-core, una fusió de heavy metal i punk rock
que veneren amb devoció. Als
seus seguidors del Pallars Jussà
els va costar connectar amb els
nous ritmes d’una banda que
va començar tocant punk rock
i versions de temes comercials. Amb el temps, el seu públic fidel s’ha habituat al nou
gir musical molt més elevat
de decibels. Els Hollow Cry, el
nom amb què s’han autobatejat, trenquen estereotips lluny
dels escenaris i els adopten cada cop que hi tornen a pujar.
Darrere dels cabells llargs, sota
els tatuatges, el look agressiu i
la barba de tres o més dies hi
ha cinc joves del Pallars Jussà
perseguint un somni que ja ha
començat a fer-se realitat.

El Pavelló 4 dels Camps Elisis va
acollir ahir una nova edició de la
Fira Expotren, un certamen que
compleix deu anys com a principal
referent del modelisme ferroviari.

Marcel Mauri
Vicepresident
d’Òmnium
FOTO: M.V.

Els alumnes de l’Escola
Vedruna es converteixen
en professors per un dia

E

l CaixaFòrum de Barcelona
va acollir ahir una novedosa
iniciativa en el que s’inverteixen els rols educatius i són els
alumnes és que es converteixen
en professors per explicar com la
tecnologia els ha acompanyat en
el procés d’aprenentatge.

I

mpulsada per la xarxa d’escoles
de la Fundació Vedruna Educació, el Chromecamp d’ahir va
comptar amb la participació de
més de 280 alumnes i 400 docents
de tot Catalunya. Des de primera
hora i fins al migdia van ser els
propis alumnes des de P-5 fins a
Secundària els que es van convertir en docents per explicar tot allò
que han aprés a les aules. La robòtica educativa, la programació,
la realitat augmentada, el disseny
i la impressió 3D són alguns dels
conceptes que van sortir a col·

FOTO: M.V.

lació ahir al CaixaFòrum a través
de les explicacions dels alumnes.
De fet, la iniciativa va sorgir d’un
grup d’alumnes i docents i pretèn
ser un punt de reflexió “entorn
dels aprenentatges que avui es
desenvolupen a les aules, a més

de compartir coneixements i protagonisme amb els alumnes”, segons explica la Fundació Vedruna.
A més de professors i estudiants,
al Chromecamp també hi van assistir representants d’universitats
i empreses com Google.

Personalitzem en el responsable
d’Òmnium l’èxit de la manifestació d’ahir a Madrid, coorganitzada
amb l’ANC i altres entitats, amb el
lema “Democràcia és decidir”.

Javier Maroto

Vicesecretari
d’Organit. del PP

Maroto es va referir a la manifestació, va criticar que Sánchez ho permeti i va dir que això no passaria
amb Casado. Que se sàpiga, el dret
de manifestació és constitucional.

La calor que fa aquests darrers dies no és gents habitual en aquesta època de l’any. I és que encara
a finals de l’hivern i ja a les portes de la primavera s’han viscut
a Lleida temperatures pròpies de
l’estiu. Potser per això més d’un
bromeja aquests dies amb el
temps afirmant que si en ple mes
de març fa una calor per anar
amb mànigues de camisa qui sap
si a finals d’estiu caldrà agafar
l’abric. Seria igual d’estrany que el
que passa aquests dies.

