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Junts substitueix Reñé i
Ibarz de la Diputació i
manté Rosa Maria Perelló
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Restes arqueològiques i
gastronomia prehistòrica,
al Parc d’Aigüestortes
Els àpats s’han fet a l’Abric d’Obagues
de Ratera i al refugi d’Amitges

Junts per Catalunya a Lleida
substituirà Joan Reñé de la Diputació per Ramon Cònsola, de
Bell-lloc, i Josep Ibarz per Joan
Gilart, d’Alpicat. D’aquesta manera, manté els altres membres
que ja tenia: l’actual presidenta
Rosa Maria Perelló, els vicepresidents Rosa Pujol, Jordi Latorre
i Eloi Bergós i els diputats Antoni
Navines, Paco Cerdà i Francesc
Sabanés. Així ho van elegir ahir
els alcaldes i regidors del partit en les diverses assemblees
d’electes de la demarcació.
Al partit de Lleida, s’hi van
presentar dues llistes de cinc
membres més tres de suplents,
una encapçalada per Jordi Latorre i l’altra per Josep Ibarz. L’alcalde de Torrefarrera i actual vicepresident es va imposar per 116
vots, mentre que la candidatura
d’Ibarz en va obtenir 36. Concretament, a l’equip de Latorre hi
ha Rosa Pujol, Ramon Cònsola,
Paco Cerdà i Joan Gilart.
A la capital de la Noguera, els
membres van elegir pel partit judicial de Balaguer a Eloi Bergòs
com a diputat amb 63 vots, dei-
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Rosa Maria Perelló

xant enrere a Josep Magri amb
35 vots i tres vots més en blanc.
La comarca de la Segarra, que
optava a tenir dos representants
a l’ens provincial, es mantenen
Rosa Maria Perelló, després
d’haver perdut l’alcaldia, i Francesc Sabanés, que va aconseguir
mantenir la majoria absoluta a
Ribera d’Ondara, també repetirà
a la institució.

L’Abric d’Obagues de Ratera,
on s’han documentat nivells
de població superiors a
l’any 4.800aC i el Refugi
d’Amitges han acollit
aquest cap de setmana una
jornada que ha unit la cuina
prehistòrica i l’arqueologia.
Espot
ACN
Ermengol Gassiot, director del
Grup d’Arqueologia d’Alta Muntanya (GAAM), va posar en context als assistents i va explicar
que una recerca liderada per la
Universitat Autònoma de Barcelona ha documentat i mapejat
més de 340 vestigis arqueològics
al Parc Nacional d’Aigüestortes.
Els resultats revelen un territori molt humanitzat, ocupat des
de fa més de 10.000 anys, amb
la majoria de registres per sobre
dels 2.200 metres d’altitud.
Un cop finalitzada l’explicació, en la mateixa cova, a 2.300
metres d’altitud, en un dels jaciments prehistòrics més elevats
del país, el Café Pessets va oferir
un aperitiu als assistents a base
de truita de riu fumada, formatges fumats, carn de vaca curada,
pa de sègol, cireres i avellanes,
aliments que perfectament podien menjar els nostres avant-
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passats quan habitaven aquestes
coves del Pirineu.
Gassiot, director del GAAM
que ha portat a terme l’excavació
a l’Abric d’Obagues de Ratera, va
explicar que entre les restes localitzades, en campanyes d’excavacions entre el 2015 i 2017, hi
destaquen nivells amb murs d’arranjament, fogars i abundant material, com ara ganivets de sílex,
puntes de fletxa o restes de treball sobre matèries lítiques, material exogen al territori, algunes
de les quals provinents de centenars de kilòmetres de distància.
La sortida organitzada va
continuar fins arribar al Refugi

d’Amitges, pels camins que segurament transitaven els habitants
de les coves del Parc Nacional fa
milers d’anys, on hi havia preparat un dinar.
El refugi es va ambientar de tal
manera que va fer traslladar a la
gent a la prehistòria. A les parets
s’hi podia contemplar murals pintats amb tècniques ancestrals.
El cuiner Aleix Gallardet va explicar que no es va utilitzar res
més que el que hi havia al Parc
Nacional i zones limítrofes fa
10.000 anys i va afegir que es va
cuinar amb la mesura del possible
amb les tècniques que els habitants d’aquella època utilitzaven.
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Campanya per eradicar la
violència sexual contra les
dones a la Pobla de Segur
La Pobla es va engegar una acció de sensibilització en contra
de les violències sexuals en entorns d’oci nocturn. Aquesta és
una iniciativa que neix d’un grup
de dones que van participar a
la formació de gènere el passat
mes de març i abril. L’objectiu
d’aquesta campanya, que consta
de la lectura d’un manifest, unes
falques que sonen durant la nit
i uns cartells amb missatges

sensibilitzadors, és conscienciar
les persones que assisteixen als
balls de nit de les festes sobre la
violència que s’exerceix durant
les festes i que, sovint, queda
justificada per l’alcohol i la festa.
Aquesta acció es coordina amb
el Consell Comarcal del Pallars
Jussà en el marc d’una campanya per a la prevenció de violències i sexismes als espais d’oci i
públics.

20 COMARQUES | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

FOTO: N.C / La visita va tenir lloc ahir a la Vall de Boí

Visita guiada al camp de
cultiu d’àrnica de Taüll
Taüll Organics va organitzar ahir
una visita guiada al seu camp de
cultiu ecològic d’àrnica i flor de
neu, on Ana Sirvent va explicar

les propietats d’aquestes plantes autòctones. Avui aquesta
empresa farà una altra visita
guiada. N.C

Excel·lent acollida de la
setzena Setmana de la
Gent Gran de Solsona
La valoració de la setzena Setmana de la Gent Gran de Solsona, tancada dissabte, és excel·lent. Així ho destaquen des
dels Serveis Socials del Consell
Comarcal, responsables de l’organització juntament amb la regidoria d’Acció Social i el Consell
de la Gent Gran. La vintena llarga d’activitats programades ha
tingut la participació desitjada,
tant les que són de tipus més
obert, com la Festa d’homenat-

Tremp acull
demà al Teatre
de la Lira un
debat sobre
el judici a la
democràcia
Al teatre de la Lira (Rambla Dr.
Pearson, 22) de Tremp, Òmnium Pallars celebra demà divendres a partir de les 19.00
hores un debat com a acte de la
campanya del Judici a la Democràcia. Hi participaran Vicenç
Villatoro, escriptor i periodista;
Jordi Pesarrodona, activista i
comediant conegut com a nas
de pallasso i Xavier Antich, filòsof i membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural. L’acte
serà presentat i moderat per la
periodista pallaresa Meritxell
Bellera.

ge a la gent gran, amb 373 assistents, com les de places limitades, que han omplert en gairebé
tots els casos.
Les tècniques dels Serveis
Socials posen de relleu “la bona
acollida de les activitats fixes de
cada any així com la de les novetats d’aquesta edició”, que s’ha
percebut en la satisfacció dels
participants. Pel que fa al perfil de persones, continuen sent
molt majoritàries les dones.

L’empresari Jaume
Saltó agafa avui les
regnes de la Cambra
de Comerç de Lleida
“Tinc ganes de fer coses per les
empreses i activar l’economia”
La Cambra de Comerç i
Indústria de Lleida celebra
avui a partir de les 13.00
hores la sessió constitutiva
del nou plenari de l’ens,
on serà escollit el nou
president i els membres del
Comitè Executiu.
Lleida
CARME QUINTANA
L’empresari Jaume Saltó, de 54
anys i nascut a Torregrossa (Pla
d’Urgell), agafa a partir d’avui les
regnes de la Cambra de Comerç
i Indústria de Lleida rellevant així
en el càrrec a Joan Simó, que ha
estat president de l’ens cameral
durant els darrers 28 anys.
Saltó, que és el propietari del
Grup tecnològic Saltó, amb seu al
Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, afirmava ahir a LA MAÑANA que assumeix aquesta nova
responsabilitat “amb ganes de fer
coses per les empreses de Lleida

Jaume Saltó

i per activar l’economia” de Ponent.
Saltó serà escollit durant un
ple de la Cambra que començarà
a les 13.00 hores i on tindran dret
a vot un total de 36 vocals. També

s’escollirà els integrants del comitè executiu.
L’acte de presa de possessió
del nou president comptarà amb
l’assistència de la secretària general d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat i presidenta de
la Junta Electoral, Marta Felip.
Les eleccions a la Cambra de
Comerç i Indústria de Lleida es
van celebrar del 2 al 8 de maig
passats i una de les principals
novetats va ser que per primer
cop en uns comicis de la Cambra
els empresaris van poder votar
per internet. A les eleccions a la
Cambra de Comerç i Indústria de
Lleida van tenir dret a vot un total de 34.000 empreses de les comarques de Lleida. El nou plenari
està conformat per 36 membres
i una altra de les novetats és que
s’incorporen quatre membres en
representació d’empreses que
fan aportació econòmica a la
Cambra.

Presenten els resultats de
l’estudi sobre el potencial
del sector oleícola
Els experts del primer ‘Fòrum
Verge Extra: Oli i Territori’, els
quals van visitar les Garrigues,
l’Urgell i el Segrià Sec el passat
més de març, presentaran demà
divendres les conclusions sobre
l’estudi que van dur a terme en
aquestes comarques, per determinar si l’Oli d’Oliva Verge Extra
i els diferents elements patrimonials que configuren el territori,
tenen el potencial suficient per
esdevenir un motor de desenvolupament local en si mateixos.
La trobada serà pel matí al
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Un cop
els tècnics experts hagin exposat
els resultats, és debatrà entre els
professionals i els assistents al
Fòrum, les futures estratègies i

Es vol
impulsar el
turisme a les
comarques
accions a emprendre per generar valor afegit i sinergia entre
l’Oli Verge Extra i el patrimoni local de l’Urgell, les Garrigues i el
Segrià Sec. Mario Urrea, alcalde
de Torrebesses, explica que és la
primera vegada que és realitza
un estudi d’aquesta envergadura, el qual busca posar en valor el
nostre oli verge extra de primera

FOTO: / Una de les visites que va fer el grup de treball

qualitat, potenciar l’agroturisme i
turisme rural i alhora dinamitzar
l’economia i revertir la despoblació dels petits municipi rurals de
les Garrigues, l’Urgell i el Segrià.

“Tenim un oli de primeríssima
qualitat i un territori de característiques extraordinàries, però el
sector no és capaç de potenciar el
producte com és mereix”.

