
C uarenta y cuatro años después de la muerte de Franco, 
el Gobierno español decidió desenterrar al dictador 
del Valle de los Caídos y llevarlo con benevolencia 

a una sepultura menos ostentosa en Mingorrubio. En este 
sentido, puede decirse que pese a la agitación jurídica y 
mediática que ha ocasionado la familia, el medievalista 
prior de la Abadía, Santiago Cantera Montenegro, la 
Fundación Nacional Francisco Franco y un pequeño grupo 
de nostálgicos del régimen, la inmensa mayoría de los 
españoles han aceptado como algo verdaderamente normal 
y positivo el cambio de residencia del dictador desde El 
valle de Cuelgamuros hasta la localidad de la provincia 
de Madrid de Mingorrubio, núcleo de población que, 
administrativamente, se sitúa dentro del barrio madrileño 
de El Pardo. En unos momentos en los que la democracia 
está razonablemente asentada entre la inmensa mayoría de 
los españoles, este acto, parece querer representar el cierre 
definitivo con el pasado reciente y poner punto final a un 
triste ciclo en el que se prohibían, entre otras cosas, las más 
elementales libertades. Sin embargo, paralelamente a la 
creciente valoración de la democracia como sistema político 
que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo 
a elegir y controlar a sus gobernantes, cuanto más pasa el 
tiempo, va surgiendo un significativo aumento de voces 
discrepantes, tanto de políticos, como entre la ciudadanía,  

sobre la Transición española y sus efectos. Es decir, sobre 
la forma en la que se llevó a cabo el proceso de pasar de 
un régimen dictatorial a otro regido por la Constitución 
española de 1978, como Norma suprema del ordenamiento 
jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes 
públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor 
un, ya lejano, 29 de diciembre de 1978. Y es que, durante 
estos años, el sistema político nacido de la Constitución 
parece haber envejecido y sufrido una innegable erosión en 
su valoración.
En este contexto, sin duda, los acontecimientos de estos 
últimos años; especialmente el derivado de la crisis política 
entre el Estado y Cataluña, han desgastado, de alguna manera, 
la imagen global de nuestro sistema político y de la Corona, 
en Europa y otras partes del mundo occidental. De ahí que 
se pueda interpretar una cierta caída en la valoración que se 
hace de nuestra democracia entre los propios españoles y en 
el exterior. No obstante, desde mi punto de vista, lo que falla 
o se minusvalora entre los catalanes y el resto de españoles, 
no es el deterioro o ausencia de la democracia, en sí misma, 
en nuestro país; sino que lo que creo que se cuestiona es 
el funcionamiento del sistema democrático que, entiendo, 
responde a factores coyunturales del momento presente 
y que, sin duda, pesan en la mente de la ciudadanía a la 
hora de manifestar su grado de satisfacción con la Norma 

Constitucional en vigor. En todo caso, quizás la cuestión 
esté en que para una gran parte de la población española, 
nuestra Democracia, a causa de su relativa juventud, no está 
aún tan consolidada como las existentes en la mayoría de los 
países de la UE como Alemania, Holanda, Dinamarca, etc. 
Según la leyenda, en el palacio de El Pardo, residencia de 
Franco, la luz no se apagaba nunca. Sin embargo, hoy en día, 
la huella del dictador se ha ido diluyendo hasta desaparecer 
por completo, lo mismo que acaba de ocurrir con sus restos 
del Valle de los caídos, hace escasas fechas. En relación con 
esto, tras 44 años de la muerte del dictador, considero que el 
pasado franquista ha muerto y el traslado de sus restos lo ha 
enterrado para siempre; aunque queden algunos residuos 
que, seguramente, no el tiempo físico, sino el interior que 
cada uno de nosotros llevamos dentro, irá borrando.
Decía José Luis López Aranguren, el filósofo abulense, 
refiriéndose al franquismo, “que era necesario olvidar el 
pasado para vivir, ya que el franquismo anuló la conciencia 
colectiva y se la cedió al dictador”. A este respecto, como 
resultado directo del comportamiento de muchos curas, los 
ciudadanos han ido perdiendo la fe en Dios, me temo que a 
causa de los políticos mucha gente está perdiendo la fe en 
la democracia. Esperemos que el sol nos quite las telarañas 
del crepúsculo, recuperemos la conciencia  y retornen los 
amaneceres…

L ’objectiu d’aquest article es treure a la llum els 
diferents recursos i possibilitats turístiques que tenen 
les poblacions amb un nombre mes petit d’habitants. 

Es tracta de la recerca de diferents eines que facin 
econòmicament viables les ofertes dins d’aquest  àmbit: això 
ha estat, es i serà possible gràcies a la iniciativa i emprenedora 
de la població local per tal de crear activitats econòmiques 
basades en activitats turístiques que atreuen els “urbanites” 
en el seu “re-descobriment” de les zones rurals. En 
aquest sentit, el poder productiu rau en la utilització dels 
recursos de cada poble,  esdevenint així una eina per al 
desenvolupament d’àmbits socioculturals i econòmics de 
les comunitats rurals. A més, així s’augmenten els esforços 
per conservar i potenciar la cultura local i els valors locals 
de saviesa que solen estar amenaçats d’extinció a causa 
dels corrents de globalització: per aquest motiu caldrà dur a 
terme un planificació turística ben enfocada i sostenible. En 
el desenvolupament d’un poble turístic, calen algunes pautes 
perquè es pugui controlar l’impacte del desenvolupament 
de les activitats turístiques; per això caldrà preveure que les 
directrius en l’expansió fomentin una gestió dels basada en 
la planificació i sostenibilitat
En aquest sentit, el poble de Bagergue (102 habitants, a la 
Val d’Aran) ha sortit en premsa per dos motius: en primer 
lloc, l’associació Els Pobles més Bonics d’Espanya ha decidit 
incloure’l a la seva xarxa, esdevenint així el primer poble de 
Catalunya que ha rebut la certificació (Fitur 2019, Madrid). 
Per una altra banda, també ha estat reconeguda per 
l’associació Viles Florides pel seu valor natural i paisatgístic 
lligat a l’ornamentació floral. En aquest darrer col·lectiu hi 
tenim 15 poblacions més, de diferents comarques de Lleida: 
Alfarràs, Almacelles, Alpicat, Arties, Balaguer, la Granadella, la 
Granja d’Escarp, la Seu d’Urgell, Maldà, Olius, Raimat, Rialp, 
Rocallaura, Solsona, Térmens, Tornabous, Tredòs, Vallbona 
de les Monges, Vilac  i Vilaller. Ens hauríem de remuntar al 
2009 per trobar una iniciativa que volgués destacar els pobles 

del nostre entorn. En aquell moment es posava en marxa a 
través del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida la 
xarxa Pobles amb encant, que actualment te al voltant de 30 
integrants de les nostres comarques, entre les que hi trobem 
a faltar el Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Solsonès. 
En els seus inicis, va canviar el format d’agrupació passant 

de xarxa a la d’associació, que té com a finalitat propiciar la 
cooperació entre municipis petits mitjançant la protecció i la 
valorització del seu patrimoni cultural i natural, i que volen 
promoure el seu desenvolupament econòmic, social i turístic 
sota els criteris de la sostenibilitat: Canejan, Les, la Guingueta, 
Esterri d’Àneu, Espot, Llavorsí, Tavascan, Tírvia, Gerri de la 

Sal, Àreu, Taüll, Durro, Barruera, Boí, Arfa, Arsèguel, Organyà, 
Peramola, Tuixèn, Castellbó, Salàs de Pallars, Tiurana, Alòs de 
Balague,r Montsonís, Ribelles, Florejacs, Montfalcó Murallat, 
Prullans, Verdú, Guimerà i Vallbona de les Monges en 
formaven part del mateix. 
A  més, l’atractiu dels nostres pobles no s’acaba aquí. Tenim 
diferents indrets a destacar dins l’àmbit turístic. Començant 
per Penelles, que des de fa temps està esdevenint un referent 
pels seus murals i pintures; Llardecans on hi podem trobar 
la farmàcia més antiga de Catalunya; Pinós on trobarem al 
centre geogràfic de Catalunya; la Passió de Cervera que es 
una de les representacions més antigues d’Europa; el pantà 
de Sant Antoni amb la superfície d’aigua dolça més gran de 
Catalunya o Almenar amb la única galeria existent al mon de 
l’escultor Lorenzo Quinn. 
Tot i aquestes pinzellades dels recursos en els nostres pobles, 
no hem d’oblidar la oferta de diferents poblacions que es 
promocionen turísticament mitjançant una plana web (a 
través de lleidatur.com), on es pot consultar la historia i 
context de cada vilatge, els principals monuments i/o racons 
per descobrir, els espais naturals, on es pot menjar i comprar, 
les diferents rutes i itineraris o les Fires, Festes i tradicions 
principals que hi trobarem. Formen part d’aquesta oferta: 
Isona i Conca Dellà, Llimiana, Salàs de Pallars, Tremp, Gerri 
de la sal, Espot, Rialp, Barbens, Cambrils dels Pirineus, Sant 
Llorenç de Morunys, Arsèguel, Coll de Nargó, Gósol, Durro, 
Vilaller, Agramunt, Guimerà, Vallbona de les Monges, Verdú, 
Bellver de Cerdanya, Àger, Balaguer, la Baronia de Rialb, 
Guissona, Cervera, Montfalcó Murallat, Sanaüja, la Floresta, 

el Vilosell, la Pobla de Cérvoles, Arties, Les i Seròs.
F inalment, esmentar que  estan agafant embranzida diferents 
rutes pels pobles abandonats, donada la despoblació que 
s’està produint en el nostre entorn rural. Però això ja son 
figues d’un altre paner...

Turisme pels pobles de Lleida CARLES VERNET SAUREU
PROFESSOR D’HOTELERIA I TURISME

@cvernets

JUAN ANTONIO VALERO CASADOHace 44 años
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Agricultura lliura avui les 
513 escriptures del nou reg 
al municipi de Castelldans
L’àrea que entra al regadiu del sistema Segarra 
Garrigues té 2.368 hectàrees de superfície
Castelldans
ACN
Les obres del regadiu del canal 
Segarra-Garrigues que el Govern 
està duent a terme han assolit un 
altra important fita intermèdia 
amb el lliurament de les escrip-
tures de propietat de les noves 
finques de la zona concentrada 
de Castelldans (Garrigues), de 
2.368 hectàrees de superfície. El 
director general de Desenvolu-
pament Rural, Oriol Anson, lliu-
rarà avui els títols de propietat a 
513 beneficiaris. La concentració 
parcel·lària afavorirà als pagesos 
amb una rebaixa de prop del 15% 
en les despeses corrents gràcies a 
la reducció de la distància entre 
les diferents finques que confor-
men les explotacions, al reduir-se 
el nombre total de parcel·les de 
conreu, en més d’un 50% respec-
te al nombre inicial. 

Aquest fet representa que un 
gran nombre de propietaris ha 
vist reduït el nombre de finques 
de conreu a 1 o 2, obtenint-se 
així, un important estalvi en ga-

FOTO: ACN / Vista aèria de la concentració parcel·lària a Castelldans

soil, en despeses de manteniment 
de maquinària, i en el temps dedi-
cat a les feines agrícoles.

A banda de l’efecte derivat 
de la pròpia agrupació de par-
cel·lària, el Departament, amb 
l’objectiu de permetre un accés 
confortable a les noves finques 
de conreu i drenar-les adequada-
ment, ha invertit en la zona con-
centrada de Castelldans més de 
4,3 milions d’euros executant 48 

quilòmetres de camins, gairebé 
6 quilòmetres de col·lectors de 
drenatge subterranis, els corres-
ponents a entradors a finques, i 
també executant millores territo-
rials i afitant les noves propietats. 
Aquestes obres van finalitzar al 
2011.  La superfície regable total 
d’aquesta zona de concentració 
és de gairebé 1.800 hectàrees, les 
quals estan repartides en tres sec-
tors de reg.
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Jordi Navarra, 
president del nou 
Consell d’Alcaldes 
del Pallars Jussà
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà va constituir ahir el nou 
Consell d’Alcaldes/ses i va es-
collir a Jordi Navarra, alcalde de 
Sant Esteve de la Sarga, com a 
president d’aquest òrgan per 
aquesta legislatura. Jordi Nava-
rra és regidor de Sant esteve de 
la Sarga des de 2007 i n’és l’al-
calde des del 2015. A més de la 
seva tasca a l’alcaldia, és agro-
ramader en actiu.

Agroseguro pagarà el 300% del 
capital assegurat pels danys a 
les plantacions causats per l’in-
cendi de la Ribera d’Ebre i que 
va afectar també les comarques 
del Segrià i les Garrigues. Així ho 
va anunciar ahir el sindicat agra-
ri JARC, que la setmana passa-
da va efectuar una reclamació 
davant la companyia perquè 
rectifiqués després d’abonar 
inicialment només el 100% del 
valor als afectats. L’organització 
agrària va revisar totes les actes 
i va constatar que només s’ha-
via fet efectiu un terç del 300% 
del valor que preveu la normati-
va. Ara, Agroseguro els ha donat 
la raó i ha respost que seran ells 
qui revisaran totes les actes.

Agroseguro 
pagarà el 300% 
pels danys de 
l’incendi de 
Ribera d’Ebre

El Casal Municipal per la Gent 
Gran va acollir dimarts a la tarda 
una xerrada per part dels Mos-
sos d’Esquadra amb l’objectiu 
de facilitar als usuaris i usuàries 

d’aquest equipament eines per 
a prevenir robatoris i millorar 
la seguretat al seu voltant. Més 
d’una quarantena de persones 
va participar de l’activitat.

Informen sobre seguretat a        
la gent gran de Mollerussa

FOTO: Aj.Mollerussa / Els Mossos van impartir la xerrada

Les Borges 
convoca 
una plaça 
de tècnic            
en turisme
La Junta de Govern de 
l’Ajuntament de les Bor-
ges Blanques va aprovar 
ahir les bases de selecció 
i la convocatòria pública 
per contractar, per mitjà 
de concurs de mèrits i en 
règim de personal laboral 
temporal, una persona tèc-
nica en turisme, i la creació 
d’una borsa de treball per 
a cobrir futures necessitats 
concretes prioritàries de 
caràcter temporal i/o va-
cants sobrevingudes amb 
caràcter temporal, segons 
informà ahir l’Ajuntament 
de les Borges.

La diputada i alcaldessa d’Aitona 
Rosa Pujol va participar ahir en la 
roda de premsa de presentació 
de la jornada turística ‘Aitona en 
Tardor’ que se celebrarà aquest 
diumenge dia 24 de novembre.
La presentació es va fer a la sala 
de premsa de la Diputació i va 
comptar també amb les interven-
cions de Víctor Godia, dels Amics 
del Cavall d’Alcarràs; Alfonso Cal-
zada, del Club d’Atletisme Aito-
na; Ana Mor, de Mel de l’Oest; i 
l’assistència de Xavier Palau, de 
Pangea Chocolate. Pujol  va ini-
ciar la seva intervenció agraint les 
associacions locals l’esforç conti-
nu que fan per fer del fruiturisme 

una realitat que cada vegada in-
crementa el seu interès. Va posar 
èmfasi en el fet que amb accions 
com aquesta es pretén explicar el 
cicle de l’arbre fruiter, el paisatge 
natural d’Aitona que és el que li 
dona el valor afegit a la feina que 
s’està fent en la línia de donar a 

conèixer la bellesa dels paisat-
ge de la zona. Va recordar que, 
immersos en plena tardor, des 
de l’ajuntament es vol aprofitar 
aquest paisatge cromàtic, visual i 
sensorial que ofereixen els camps 
en aquesta època de l’any amb la 
caiguda de la fulla.

Aitona mostrarà 
aquest diumenge 
els paisatges 
cromàtics dels 
seus camps

FOTO: Diputació / La jornada es va presentar ahir a la Diputació
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La línia de la Pobla preveu els 
250.000 viatgers durant el 2019
Aquesta xifra no s’aconseguia des de 
feia més de 10 anys, segons FGC
La Pobla de Segur
ACN
La línia del tren de Lleida-La Po-
bla de Segur confia superar els 
250.000 viatgers aquest 2019. 
Aquesta xifra no es registrava des 
del 2008. La Comissió de Segui-
ment del Servei Lleida – la Pobla 
de Segur–Esterri d’Àneu, celebra-
da ahir a la Pobla de Segur, va va-
lorar positivament aquesta xifra, 
ja que durant el període 2012-
2015 els viatgers anuals es van 
situar per sota dels 100.000. Res-
pecte al 2015 es constata un aug-
ment del 40%. Pel que fa a l’Índex 
de Satisfacció del Client de l’any 
2018 es destaca que la línia Llei-
da–la Pobla de Segur assoleix el 
rècord de satisfacció dels usuaris 
d’entre totes les línies que gestio-
na Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). Els usuaris 

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Viatgers esperant el tren a la Pobla de Segur

valoren de forma especialment 
positiva la puntualitat, neteja, 
accessibilitat, la climatització i el 
confort. En relació amb els trens 
turístics dels llacs s’han efectuat 
un total de 24 viatges amb el tren 
històric i 4 amb el tren panorà-

mic, entre el 20 d’abril i el 2 de 
novembre passat. En ambdós ca-
sos l’índex d’ocupació ha estat en 
conjunt superior al 95%. Durant 
la Comissió es va parlar de la con-
tractació dels maquinistes a una 
empresa externa i es va informar 

que s’està treballant per formar 
personal propi per tal que puguin 
estar plenament operatius l’any 
2021.

Pel que fa a la temporada 2020 
del Tren dels Llacs s’espera que 
s’allargui des de l’11 d’abril fins al 
31 d’octubre, amb un viatge més 
que la temporada 2019, amb una 
previsió d’un augment de la tari-
fa mitjana de 0,50 euros, fins als 
27,20 euros.

Pel que fa a les obres execu-
tades durant l’any 2019 destaca 
la inversió global en manteni-
ment de la línia, que ascendeix 
als 6 milions d’euros. Aquest any 
s’han realitzat obres en el mante-
niment de talussos, en la col·lo-
cació de baranes en els ponts i 
viaductes, la millora de cobertes 
dels edificis de les estacions a 
Tremp, Cellers-Llimiana, Sant Llo-
renç de Montgai i Balaguer, obres 
als túnels, millores a les superes-
tructures, drenatges, millora de 
la senyalització, els canvis d’agu-
lles a les estacions i el reforç de la 
videovigilància als passos a nivell.
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La directora general de Co-
merç, Muntsa Vilalta, va do-
nara  conèixer ahir les dades 
del nou Calendari Firal a Ca-
talunya per a l’any 2020. A les 
comarques de Lleida i l’Alt Pi-
rineu i Aran es celebraran un 
total de 81 fires, la qual cosa 
representa el 17,53% de les 
que es faran a tot Catalunya.
Catalunya acollirà el 2020 un 
total de 462 fires. Segons va 

explicar Vilalta, “les dades 
posen de manifest que les fi-
res es mantenen com a eina 
potent i instrument eficaç de 
promoció econòmica, i com a 
tractor d’innovació”. Així ma-
teix, va ressaltar que “Cata-
lunya és referent internacio-
nal, no només en fires, sinó 
també en congressos, i això 
incrementa l’atractiu comer-
cial”.

La demarcació de Lleida 
celebrarà durant l’any 
2020 un total de 81 fires

La Diputació de Lleida vaa collir 
ahir la presentació de la 12a edi-
ció de la Fira de l’Oli i Productes 
d’Elaboració Artesana de Junco-
sa de les Garrigues, que se ce-
lebrarà durant els dies 23 i 24 
de novembre. L’acte va comptar 
amb la participació de la diputa-
da de la Diputació de Lleida, Rosa 
Pujol; l’alcalde de Juncosa de les 

Garrigues, Lluís Dalmau; i d’Albert 
Guiu, president de la Cooperativa 
del municipi. 

En les seves intervencions, van 
voler destacar l’altíssima qualitat 
de l’oli de Juncosa, que ha estat 
distingit “a nivell internacional” 
amb el Premi Gourmet d’Or al 
Concurs Internacional AVPA París 
Gourmet 2018.

Juncosa es prepara per 
celebrar la Fira de l’Oli 
aquest cap de setmana

FOTO: / La nova edició de la fira es va presentar ahir

Alcarràs augmenta 
un 60% la recollida 
selectiva amb el 
‘porta a porta’

L’Espluga Calba 
celebra el 8 de 
desembre la fira 
OleoTèxtil

Acord de 
Caixabank amb 
les cooperatives 
agroalimentàries

Alcarràs ha augmentat un 
59,82% el percentatge de reco-
llida selectiva, amb el nou siste-
ma Porta a Porta, que es va es-
trenar al mes de novembre de 
l’any passat. Segons les dades 
facilitades pel Consell Comar-
cal del Segrià, entre els mesos 
de gener i juliol d’aquest 2019, 
el municipi d’Alcarràs ha passat 
de recollir un 21,43% de selec-
tiva a un 81,25% de mitjana. 
També hi ha hagut una dismi-
nució del residu sòlid urbà. 

L’Espluga Calba celebra cada 
any, el 8 de desembre, i des de 
l’any 2014, la fira OleoTèxtil, 
que enguany arriba a la 6a edi-
ció. L’ajuntament, juntament 
amb la cooperativa d’oli del 
camp i la Cooperativa John-Fil 
SCCL organitzen una festa con-
junta.

CaixaBank ha renovat el seu 
acord de col·laboració amb 
Cooperatives Agro-alimen-
tàries d’Espanya per a mantenir 
línies de cooperació conjuntes 
que contribueixin a continuar 
fomentant el finançament 
d’aquest sector i ajudar a des-
envolupar l’activitat empresa-
rial. CaixaBank articula el con-
veni a través de AgroBank.
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