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Pàrquing per a patinets a l'escola
Mont-roig de Balaguer.
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Un camioner multiplica per set la
taxa d'alcoholèmia a I'N-240.
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Set milions per refer part del ferm de I'A-2
i el Parlament insisteix en el tercer carril
Millores al paviment de la calçada, els accessos i els carrils laterals entre Torrefarrera i els Alamús

li

Les obres duraran vint mesos i el Pla insisteix en el mal estat de la carretera en tot el traçat
X. RODR(GUEZ
1LLEIDA 1El ministeri de Foment ja

ha adjudicat a l'empresa Becsa
les obres per reposar el paviment d'un tram de quinze quilòmetres de l'A-2 entre Torrefarrera i els A lamús. Els treba ll s,
que començaran pròximament,
compten amb un pressupost de
7,6 milions i s'allargaran durant
v int mesos. El subdelegat del
Govern, José Crespín, va explicar a hir que es refarà el paviment de la calçada, carrils laterals i accessos en aquest tram
de l'autovia. Va avançar que "en
un futur" també es reposarà el
ferm en altres trams de l'A-2.
Per la seua part, la comi ssió de
Territori del Parlament va insistir en la construcció del tercer
ca rril. La cambra va aprovar
una proposta de resolució per
demanar a Foment que estud iï
la viabilitat d'habilitar-lo entre
Lleida i Cervera (ara només hi
ha en la Segarra). Així mateix,
el Parlament va instar a reparar
"com més aviat millor" el ferm
de l'A-2 a Lleida i Barcelona.
A més, el president del consell del Pla, Rafel Pa nadés, va
apuntar que valoren positivament les obres que s'executar an. "Entenem que és la part
que està pitjor, tot i que el ferm
està malament a tot arreu," va
dir. Pa nadés va assenyalar que
"continuem insistint en l'estudi

Despreniment a
la C-13 a Llavorsí
després de les
últimes pluges

Plantegen
continuar pagant
per quilòmetres
a les autopistes

Mocions en consells
iajuntaments per
demanar millores
• Els consells del Pla, l'Urgell
i la Segarra, així com diversos ajuntaments de Lleida
han aprovat durant els últims
mesos mocions per demanar
millores a la seguretat viària de l'A-2. Així mateix, els
alcaldes del Pla van firmar
a finals de setembre un manifest per exigir la reforma
de l'autovia, que consideren
"obsoleta". El tram de quizne
quilòmetres entre Torrefarrera i els Alamús en el qual
s'actuarà és un dels que registren més trànsit, amb uns
40.000 vehicl es de mitjana
al dia.

per al tercer carril". Crespín va
recordar que Foment "fa mesos que ha encarregat estudis
per a aquest tercer carril". No
obstant, va reiterar que l'Estat
no té identificats trams de concentració d'accidents a l'autovia
al seu pas per Lleida, malgrat
que aquest a ny hi hagi hagut
cinc morts en acc idents (la pit-

Imatge d 'a rxiu d 'esquerdes a I'A-2 al seu pas per Lleida .

jor xifra de l'última dècada).
En una carta que va remetre
a trenta-set ajuntaments, consells, grups polítics de la Paeria,
Diputació i entitats, qualifica
el projecte com "una millora
n ecessària". El subde legat va
recordar que Foment ha invertit entre el2017 i el2019 fi ns a
10,5 milions en treba lls de con-

servació i va apu ntar que això
"ha de permetre desvincu lar
el manteniment de la via com a
factor determinant de l'increment de l'accidentalitat". Per
la seu a part, el diputat Bernat
Solé (ERC) va dir que "qualsevol possible ampliació o millora
de l'A-2 ha de tenir el consens
del territori ".

• Foment del Treball va
p lantejar a hir que quan
fina litzin les concessions
de les autopistes (I'AP-2
expira el 2021) s'i m plementi un cànon per ús per
a l manteniment. Això es
mater ialitzaria amb un
pagament per quilòmetre
recorregut, el que permet ria recaptar 1.300 milions a l'any a Catalunya i
suposa ri a entre un 20%
i un 25% del peatge. Va
defensar la creació d'u n
òrgan en cada comunitat
amb les administracions,
que s'encarregaria delcobrament. La patronal va
insistir que el dèficit inversor en el període 20092018 ascendeix a un tota l de 27.970 milions. La
Genera lit at planteja una
vinyeta que estableix una
ta ri fa pla na anual per circula r per vies d'alta capacitat, encara que Foment
del Treball defensa que
s' ha de segu ir paga nt per
qui lòmetre recorregut.

La Generalitat tindrà a
punt d'aquí asis mesos els
estudis per millorar Com iols

MARIA MOLINA
1 LLAVORsí 1Carreteres

de la Generalitat treballa e n la retirada
de roques a la C-13 després d'un
despreniment a Llavorsí a causa
de les pluges dels últims dies i
al fred. L'allau va obli gar ahir
a tancar un carril i donar pas
alternatiu fins a primera hora
de la tarda. Les pedres no van
envair la ca lçada ja que el pendent està reforçat amb malles.
Els treba ll s continua ran una
setma na fins a retirar totes les
pedres i assegurar el talús de la
muntanya al seu pas per aquest
municipi del Sobirà. Les pluges
van deixar ahir gairebé 10 litres
per metre quadrat a Raïmat i
9,4 litres a Torres de Segre. Al
Pirineu, les precipitacions van
ser més escasses.

X.R./ ACN

La Generalitat preveu
tenir a punt d'aquí a sis mesos
els estudis previs per a la remodelació del port de Corniols
(C-1412b), que analitzaran com
abordar la millora de la carretera i alternatives de traçat. El
secretari d'Infraestructures,
Isidre Gavín, va explicar qu e
"el túnel de Corniols podria ser
una alternat iva" i que aquests

1 TREMPI

INICIATIVES

El túnel podria ser una
alternativa, encara que
és molt costós, com el
del port de la Bonaigua

estudis són un compromís que
va n adquirir el president de la
Generalitat, Quim Torra, i el
consell er de Territori, Damià
Cal vet. "El territori va manifestar la necessitat de mi llorar
Corniols", va dir. El secretari va
reconèixer que es tracta d'un
projecte "molt costós" però que
hi ha "d eterm in ació del Govern" per impulsar-lo. Gavín
va dir que és una actuació que
n o es pot fer de pressa ja que
requereix un pressupost públic
"molt eleva t ", malgrat que la
Generalitat " hi està treball ant",
va insistir. S'ha de recordar que
el túnel de Corniols és una històrica reivindicació del Pallars,
de la mateixa manera que el del
port de la Bonaigua.

I
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TURISME HIVERN

DEJECCIONS

t'esquí preveu 60.000 forfets aquest
pont i el telecadira d'Espot, a punt

Més de630
firmes contra
el projecte de
Nova Tracjusa

Últimes proves de càrrega per al nou remuntador de l'estació del Sobirà, que estrena
la temporada demà li Ocupació del 85 per cent de mitjana al Pirineu

I LLEIDA 1 Més

X.R.
1LLEIDA 1Les onze estacions d'es-

quí a lpí i nòrdic del Pirineu lleidatà preveuen vendre més de
60. 0 00 forfets dura nt aquest
pont de la Puríssima. El Patronat de Tu risme de la Diputació
espera una ocupació del85% de
mitjana als establiments de les
comarques de muntanya. Així
mateix, hotels, càmpings i cases
de pagès a peu de pista penjaran
el cartell de complet (vegeu SEGRE de dimarts). El pont coincideix també amb l'obertura d'Espot i Tavascan, que estrenara n
demà la tempo rada d' h ivern i
se sumaran a les altres nou estacio ns d'es quí de Lleida que
van iniciar la campa nya entre
mitjans de novembre i el cap de
setmana passat.
Així mateix, el nou telecadira
d'accés a les pistes d'Espot ja està en llestit i ahir va superar les
últimes proves de càrrega, sota
la supervisió de la direcció general de Transports per Cable de
la Generalitat. Les cad ires del
remu ntador de la Roca es va n
carregar amb sacs d'aigua que
"simulaven el pes de les persones". Aquests són uns treba ll s
que es porten a terme cada estiu, després del m anteniment
h abitual dels remu ntadors per
preparar les insta Hacions per a
la temporada d'hivern. Segons
el d irector de l'estació, Xavier
Bigordà, les proves van acabar

de 630 veïn s i
entitats de les Garrigues han
presen tat firmes al consell
contra Nova Tracj usa, el projecte del qual implica obtenir
gas procedent d 'escombraries i utilit zar-lo per tractar
purin s a l'act u a l planta d e
Ju neda. També s' han man ifestat a favor que la conselleria d'Agricultu ra estableixi mesures de tractament de
les dejeccions ambientalment
sostenibles i respectuoses
amb la sa lut, segons van informar des del consell comarcal. Els alcaldes va n aprovar
a finals del mes de juliol un
man ifest contra aquest projecte, al qua l els veïns s'han
pogut afeg ir.

L'abandó de les pastures
afecta el clima
Imatge de les proves de càrrega que es van dur a terme ahir al nou telecadira d' Espot.

amb resultats satisfactoris. Segons fonts de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC,
titula r de l'estació), demà s'obriran dinou de les vint-i-dos pistes d'Espot, la qual cosa implica
u n 85 per cent de l'estació. En
aquest sentit, va n apu ntar que
al llarg del pont de la Puríssima
es podria anar ampliant la zona
esquiable.

A més, Tavascan espera noves nevades per obrir les pistes
d'alpí. No obstant, els esquiadors podra n gaudir de catorze
quilòmetres de ci rcuits de nòrdic i també es posarà en marxa
el telecadira, tot i que estarà
lim itat a usos turístics i per accedir a les cotes altes per poder
practicar esquí de muntanya o
raquetes.

Així mateix, Baqueira preveu
obrir aquest pont de la Puríssima la major par t de l'estació.
També estara n oberts les pistes
de BoíTaüll, Port Ainé, Port del
Comte i les estacions d'esqu í de
fons.
S'ha de recorda r que dura nt
el cap de setmana passat, les
estacions d'a lpí de Lleida van
rebre més de 13.000 visitants.

TRANSPORT SOSTENIBLE

CONSUM ENERGÈTIC

El sector del transport
és responsable del
42,9o/o del consum
d'energia final a Catalunya

Retards al tren de la
costa per atropellament
Il LEIDA I Les lín ies del tren de
la costa (R13 i Rl4) van pati r
ahir uns 45 minuts de reta rd
a causa d'un atropellament a
la zona de Viladeca ns.

IVIELHA IEl Centre de Joventut
Antara de Viel ha e Mijaran
es ma ntind rà obert la tarda
de l 20 de desemb re a l S de
gener, excepte els dies de Nadal i any nou.

Cursos per a la inserció
laboral a Tremp

En capitals de comarca i grans municipis
quedi a més de 30 quilòmetres
d 'u n pun t de recà r rega ràpida . Aquestes 23 noves estacions h an suposat un a inve r sió
de 86 4.750 eu ros per part de
l'Institut Cata là d'Energia (ICAEN) i la gestió ani rà a càrrec
dels corresponents ajuntaments
o corporacions locals, que també són els enca rregats d'emetre
les targetes d'usuari necessàries
per al seu ús.

I LLEIDA 1Un estudi de científics de la UdL ha conclòs que
l'aba ndó de pas tu res al P irineu té conseqüències sobre
el canvi climàtic. En aquestes
zones, el b osc avança u nes
9.000 hectàrees a l'any, la
qua l cosa té efectes sobre la
biodiversitat.

El centre jove de Vielha
no tancarà al desembre

Lleida sumarà 9 noves
estacions de càrrega ràpida
per a vehicles elèctrics
ILLEIDA ILleida sumarà nou noves
estacions de càrrega ràpida per
a vehicles elèctrics en vuit municipis. Concretament a Solsona
(2), el Pont de Suert, les Borges
Blanques, Tremp, Moll erussa,
Pon ts, Gu isso n a i J uneda. A
aquestes se n'han d'afegir catorze més que s'i nstaHaran en
alt res punts del país i que ju ntes passaran a for ma r part de
la xa rxa pública d'estac ions de
recàrrega ràp ida, que ales hores comptarà amb 130 estacions
repartides en 75 municipis que
proporcionaran una autonomia
superior a 10 0 quilòmetres en
30 minuts de càrrega. Es tracta
d'u na acció impulsada pel departament d' Empresa que permetrà que cap pu nt del pa ís no

I

Imatge de la xarrada que es va celebrar ahir a Bellpuig.

1 TREMP 1 L'aj un tament de
Tremp ha orga n itzat un nou
curs en el marc del d ispositiu d 'inserció laboral a un a
dotzena de persones. El curs
en qüestió té u na durada de
12 hores i porta com a títol
Atenció al client i qualitat

de servei.

Bellpuig opta per les renovables
• Bellpuig insta¡.¡arà plaques
fotovolta iques al pavelló per
proveir els edificis mun icipals. Es tracta d'una actuació
que costarà prop de 70.000
eu ros i que està previst portar a terme el 2021 per contribu ir a la dism inució dels
efectes del canv i cl imàtic.

L'alcalde, Jord i Estiarte, va
an u nciar a q ues t projec te
ahir en el marc d'una xarrada de la comerciali tzadora
independent de renovables
Hola luz, que va a n imar els
assistents a in stal· lar pl aques solars, in forma Segre
T àrrega .

Trasllat de residus
tòxics a l'Alt Urgell
La Ma n comunitat d'Escombraries de
l'Urgellet ha tret a concurs la
gestió i el trasllat dels residus
tòxics de la deixa lleria de la
Seu fi ns a u n a planta especia li tzada en res idus tòxics
per dos anys.
llA SEU D'URGELL I
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TRÀNSIT INFRACCIONS

INFRACCIONS

Un camioner multiplica per set
la taxa d'alcoholèmia a I'N-240

Denunciats per
caça d'aus a
la Noguera

Un conductor va alertar que conduïa de forma temerària i envaïa el carril contrari
a les Garrigues li Va ser arrestat a les Borges per un delicte contra el trànsit
Dos sentències al
dia als jutjats
de Lleida per
seguretat viària

REDACCIÓ

Els Mossos d' Esquadra va n denunciar
pena lment un ca mioner que
circul ava d e forma temerà ria
a les Ga rri gues i qu e mu ltiplicava per set la ta xa d 'a lc oh ol
permesa. La inter venció es va
dur a terme dimarts a les dot ze
del matí, quan un conductor va
alertar que un camió circulava
de form a irre gul a r, fent esses
i enva int e l ca rri l contra r i a la
carretera N-240. Poc després,
una patru lla de la policia catalana va localitza r el vehicle aturat
al marge de la carretera L-200,
al seu pas per les Borges Blanqu es. Els agents van com provar que el conductor presentava
símptomes evidents de trobar-se
sota els efec tes de beg ud es alcohòli qu es, per la qu al cosa el
va n sotmetre al test d'a lcoholèm ia. El camioner, un home de
50 anys originari d'Ucraïna i veí
de Múrcia, va donar un resultat
positiu d '1,05 mg/I , qu an el límit per als conductors professionals és de 0,15 mg/I. Dava nt
d 'aq uests fets, e ls agent s va n
denunciar pena lment l'home i
van immobilitza r el camió. Està
previst que el conductor declari avui per un delicte contra la
seguretat en el trànsit.
A mitjans de juliol, els Mossos
van arrestar un ca mioner de 57
anys de naciona litat romanesa i
veí de Montsó com a presumpte
I LES BORG ES BLANQU ES I

• Els jut ja t s ll eid a t a ns
va n di ctar l'any pass at
una mitjana de dos sentències al dia per delictes
contra la seguretat v iària,
la qua l cosa representa el
31 per cent del to ta l de
se ntències inst ruïdes en
el conjunt del 2017 a Ponent. Segons el balanç de
la Memòria de la Fiscalia,
du ra nt el passat exercici
es va n reg ist ra r un total
de 342 delictes de trà nsit
a la p rov íncia de Lleida ,
un 5 pe r cent més que el
2016. Un au g m ent qu e
s'atribue ix a més imputac ió per condu cci ó temerària i per conduir sense cap tipus de llicència, ja
sig ui pe r pè rdu a de tots
els punts, per retirada judicial o perquè el conductor mai havia obtingut el
ca rnet. D'altra banda, segons alerta Trànsit, un de
cada dos conductors que
va n morir l'any passat en
acc idents a les ca rreteres
catalanes anaven beg uts
o drogats.

Imatge d 'arxiu d 'un control dels Mossos d ' Esquadra .

EBRI

Els agents van trobar el
camió aturat al marge
de I'L-200 al seu pas per les
Borges Blanques
autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular sota
l'efectes d e begudes alcohòliques i pe r conducció temerària
a l'autovia a Lleid a.
En aquell a ocas ió, d iversos
conductors va n a lertar qu e un
camió circulava de manera molt

irreg u la r i a m b una veloc it at
a normalment lenta. En aquest
cas, l'infractor, que no va fe r cas
de les indicacions dels Mossos
d ' Esquadra pe rqu è s'at urés i
fin a lmen t va h ave r d e se r interceptat. Va donar un resultat
positiu d'1,16 mg/I en la prova
d 'a lcoholèmi a.
Un mes abans, van denu ncia r un camioner qu e circul ava
pel municipi de Tremp amb una
taxa d'alcohol que dobla va el
límit permès i que, a més a més,
va donar positiu al test de drogues per consum de marihuana
i cocaïna.

RURALS FORESTAL

Denunciat per
una tala il·legal
d'arbres al
Pallars Jussà

1 MENÀ RGUENS 1 Mem b r es

d el
Grup Esp ec ia l de Verin s i
Antifurtivisme dels Agent s
Rura ls va n denunciar el cap
de setmana passat a Menà rguens una persona que caçava ocells fringíl-l ids amb cua
i dos més que utilitzaven una
xa rxa abatible.
A tr avés d e l co mp t e de
Tw itter, els Ru ra ls va n re co rdar qu e la ca ptura de
fr ing íH id s (aus autòc to nes
ap rec iades pe l seu cant) no
s'autorit za des de l'any 2014
i v an d em a n ar a t otes les
persones usuàries del medi
natur a l q u e si veuen a lgú
capturant aque stes espècies
alertin els serveis d 'emergències trucant al 112 .

TRÀNSIT

Ferit lleu en
un accident
a Estaràs
1ESTAR ÀS 1Una

persona va resu ltar fe rida lleu ahir al matí
al tenir un accident a Estaràs. Segons va n informar els
Bombers de la Generalitat, el
sinistre es va produir al quilòmetre 91 de la carreter a
C -25 on, per ca uses que es
desconeixen, van coHidir dos
vehicles. Com a conseqüència de l'impacte, una persona
va ser tras ll ada a l' hos pita l
de Manresa amb contusions
lleus. Els Bombers va n trasllada r al ll oc dos dotacions.
D'altra banda, un conductor
va tenir un a sortida via i va
el cotxe va bolca r a l Poa l.
L'accident va resulta r sense
ferits.

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Detingut per
maltractament
a Andorra

L'infractor va tapar
dos barrancs propers
REDACCIÓ

Els Agent s Rurals va n
interposar una denúncia per haver talat prop de 200 a rbres en
terreny fores ta l d 'Abell a de la
Conca, al Pallars Jussà, i haver
incomplert les condicions de la
ta la . Segons va n info rm ar els
forestals, l'infractor tenia autorització per dur a terme la tala
i conve rtir la zona en terreny
ag rícola, enca ra que va sobrepassar la superfície autoritzada
en m itj a hectà rea i va a fecta r
dos barrancs limítrofs a conseqüència del moviment de terra.
Fa un s meso s, els Agents Rurals també va n interposar una
denúncia per un a tala d 'arbre s
sense autor ització a la Nogue-

I

La policia
an dorra na va arre star a fina ls de la set ma na passada
un resident per un delicte de
ma ltractament en l'à mbit domès tic. Segons va informa r
ahir la policia del Principat,
la detenció es va portar a terme el passa t 28 de nov embre al rebre una trucada de la
víctima després d'una agressió en un h ab it atge de Sant
Juli à d e Lòria. La do na va
assenya lar als agents que el
denun ciat fei a temps que la
sotmeti a a m a ltract aments
tant físics com psicològics i
l'home va ser arrestat per un
delicte de violènci a en l'à mbit domèstic.
I ANDORR A LA VELLA I

I TR EMP I

Imatge d 'un rural a la zona de la rompuda al terme d 'Abella de la Conca .

ra. Van ser més de 3.000 metres
quadrats d'alzines que va n ser
a rrancades.
Per a aquest tipus d'activ itats
en zon a fores tal, es requ ereix
un permís prev i del depa rta -

ment d'Ag ricultura que especifica el terreny d'actuació. També
van denunciar recentment l'obstrucció d 'un barranc a Tremp i
una tala il·legal per part d'un veí
de Gavet de la Conca.

L'objectiu d'una rompuda és
obrir un camp en zona foresta l
per conrear-lo. El propieta ri no
p ot d ec idir-h o per si sol, sin ó
que requereix una autorització
prèvia.
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Espais oberts

La pàgina del Centre
Excursionista de Lleida

Web: www.cel.cat E-mail: cel@cel.cat Telèfon: 973 242329

EXCURSIONISME

61è pessebre de
muntanya: serra
de la Campaneta

Activitats
DIUMENGE.l
SENDERISME-CULTURAL

Ruta dels maquis de terres de
Ponent: de lluçarsal coll del Vent
(22 km) . Organitza: Fem Terreta i
Grup de la Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista
de lleida.
DIMARTS, 3 GÈNERE

Violències sexuals en l'esport:
conèixer, prevenir i actuar_ Dies: 3,
10, 17 i 19 de desembre del2019de
16.00 ha 20.30 h. Durada: 20 hores
Lloc: INEFC Lleida. La Caparrella
DIMECRES, l l

Caminadimecres. Lloc a concretar
DIMECRES, 18

Caminadimecres. Lloc a concretar.

L'activitat més familiar del Centre
Excursionista de Lleida

DIVENDRES, 20 CULTURA

XXI Premi de fotografia Òscar
Ribes.

JOAN RAMON SEGURA

El diumenge 22 de desembre
es real itza l'excursió a un cim
de muntanya amb la intenció
de depositar-hi un pessebre nada lenc. L'acte va acompanyat
d'una cantada de nadales i un
dinar de germanor a la natura. L'element més característic
d'aquesta diada serà la seva faceta intergeneracional.
Enguany l'indret triat ha estat la serra de la Campaneta, a
l'obac del Montsec de Rúbies,
sobre l'Hostal Roig. En aquest
indret van passar, farà 82 anys
i un dia , uns terrib les combats entre les forces feixistes
i les republicanes. Els primers
trencaven el front republi cà
per iniciar, la matinada del23
de desembre de 1938, l'anomenada ofensiva final sobre
Catalunya, que tenia com a finalitat ocupar definitivament
Catalunya.
L'activitat és de baixa dificultat, amb un recorregut d'uns
11 km i desnivell de 400 metres. L'itinerari és circular. Està
previst començar a caminar a
les 11 h del matí des de l'Hostal
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61è Pessebre a Muntanya. Serra
de la Campaneta (1.2SO m) Gavet de
la Conca - Pallars Jussà. Coordina:
Josep Lluis Gàzquez.
DISSABTE, 4 DE GENER
ESQUI DE FONS

Trobada inici de temporada. Trobada per iniciar-se en la pràctica de
l'esquí nòrdic. Lloc: Pistes d'esquí de
Tuixent - Lavansa. Coordina: Joan
Ramon Segura.

en una ermita.

Roig, que es troba en la partió
d'aigues del riu de Conques,
que es dirigeix cap al Segre, i
el de Barcedana, que ho fa cap
a la Noguera Pallaresa. Antigament s'hi havia celebrat una
important fira de bestiar, en
aquest emplaçament.
Des de l'Hostal anem a la
font de Ba la sc. Després ens
enfilem cap al Grau del Vigatà (on posarem el pessebre) i
fina lm ent puja rem a l tossal
de la Ca m paneta (1.250 .).
Un pastor ens va afir m ar fa
anys que aquests rodals es

van trobar plens de restes de
soldats dels dos bàndols, caiguts en els combats esmentats
anteriorment.
Descendirem pel vessant
oposat cap a l castell de Toló
i el llogarret homò nim , d'on
retornarem cap a l'Hostal Roig.
Podeu trobar la caminada a
l'entrada de Wikiloc: https:/1

ca. wikiloc. com/rutes-senderismeltolo-serra-de-campaneta-tolo-36705059. Aquest
track ens ha estat facilitat per
la casa de turisme rural de Lo
Cel deToló.

Excursió del mes

Cantada de nadales al cim d 'una muntanya .

ALTA MUNTANYA

Pujada al roc de Neret
pel clot de Moles
PACO LECHÓN

• Prop de Vilamitjana (Pallars Jussà)
recorrem el barranc del clot de Moles,
d'on antigament s'extreien rodes de
pedra per als molins i on es conserven
restes d'aquesta activitat. Pugem al roc
de Neret, amb vistes al pantà de Sant
Antoni i a un Pirineu ben blanc retallat
contra un intens blau cel. De baixada,
a l'obaga, trobem els nerets que donen
nom a la muntanya, planta avui més
pròpia de cotes més elevades i fredes.
Ja prop del final veiem la petjada de
Botzop, forat a la roca amb forma de
peu humà que la llegenda imagina fet
per un dimoni. Ens guia i ens explica
la contrada en Ramon Martínez, a qui
no podem agra ir prou l'hospitalitat i
l'amabilitat, i que ens contés, entre
altres coses , l'episodi que va donar
nom al de la perdiu.

Trobades d'iniciació a l'esquí de fons
ROBERT M. CUSPINERA

Una de les rodes de molí al clot de
Moles (Vil amitjana).

Des de fa uns quants anys, el Centre
Excursionista de Lleida (CEL) organitza dos Trobades d'iniciació a l'esquí de fons, que enguany es faran el
dissabte 4 i el diumenge 12 de gener.
Estan obertes tant a socis com a no-socis del Centre. En aquestes jornades
s'ensenya gratuïtament a tothom que

vulgui les nocions bàsiques de l'esqu í
nòrdic. Per tant, tota persona que vu lgui iniciar-se a aquest esport i gaudir
d'uns entorns paisatgístics envejables
del nostre Pirineu, a l mateix temps
que fa una activitat física sa ludable i
moderada, pot informar-se'n a l web
del CEL http://www.cel.catlindex.
html o al telèfon 973 242 329.
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Dies de sopa
-)

ardes curtes, nits llargues - d e
les faves a la catalana o els canelons de
vegades ma ssa lla rgues , quan
la padrina demanats pels companys de
les h as de passa r sol- , comença
taula, i que em va n permetre de tastar,
a refresca r de debò. És temps de
si bé sospito qu e basta nt a contracor,
de tan bons com els trobaven, em va n
so pes. Vull dir sopes ca lentes, que ara
vénen molt de gust, aparcats fins l'estiu
semblar ta mbé exceHents, però jo fe ia
vinent gaspatxos, salmarejos, vichyssoipoc que havia reclamat sopes per escrit,
que no és ben bé el mateix que sopes de
ses i cremes fredes diverses de verdures
o lleg ums. Potse r és perquè em faig velletres , i em tocava menj a r sop es, i no
ll, però cada vegada m'agraden més els
precisament perquè me les sàpiga totes,
plats de cullera, fins a l punt de prefe rir
com sosté el refrany.
Hav ia puj at a Salàs per descobrir a
sov int els entrants als principa ls. D'altra
uns a mics de for a l'interessa nt conjunt
banda, l'edat deu accentuar la gormande- Jo feia poc que
ria: que no em treguin les postres dolces.
de botigues-museu i, un cop allà da lt, el
Sopant algun vespre amb Josep Mari a havia reclamat sopes coHeccion ista Sisco Farràs, alma ma ter
d'aquell referent de primer ordre del diEspinàs, el veterà escriptor barceloní em per escrit, que no és
confessava que no concep un àpat sense ben bé el mateix que guem-ne turisme de la nostàlgia, em va
regalar un llibret de la sèrie Quaderns
una mica de xocolata per rematar-lo.
També em ve a la memòria que, a ra sopes de lletres, i em
de Fira, editat al2016, sobre els xeflis
serv its dura nt la concorreg ud a fira de
fa cosa d'un any, lamentava aquí mateix tocava m enjar sopes
la difi cultat de trobar sopes a les ca rbes ti ar celebrada fin s fa mig segle en
l'esmentada vila. Significativa ment, una
tes dels restaurants. I que tot just una
setmana després, tenia ocasió de desmentir (només b on a part de les rece ptes aplega des co rresponen a
parcialment, deixem-ho en matisa r) la meva opin ió al menges líqu ides, senya l de la importància de les sopes
respecte, en ser-me ofe rta una esplèndida sopa dega- en la cuina tradicional de la comarca. N'hi ha de paslets al Bertran de Salàs , un hostal que no em cansaria ta, de pa amb brou de verdura o de bullir girelles, de
de recomana r. Una sopa alhora substanciosa i suau, congre, de ceba, de timonets, amb fes ols, d'all i tomata,
força reco nfortant un migdia emboirat. Va l a dir que l'escudella , el ca ldo de ca rn d'oll a ... Ai , quina gana!
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privat

l'ascensor

o

"Aquest cop
s'ha excusat"
Va venir Miquellceta
per lleida després
d'assistir a l'acte
commemoratiu de la
Constitució a Barcelona i els periodistes
li van preguntar per
l'absència a l'acte del
president Torra. El
socialista va respondre que era el que
preveien, que no hi
aniria, però que "almenys aquest cop
havia excusat l'assistència per raons polítiques i ètiques". Ja és
un pas endavant, va
dir, perquè Hhabitu alment es limitaven a
no anar-hi sense més
expli cacions". Aquesta vegada, tanmateix,
tant Torra com altres
dirigents de JxCat
han enviat seng les
escrits a Meritxell
Batet i a la lleidatana
Tere Cunillera, com a
delegada del Govern .
Sobre el que no va
voler pronunciar-se
lceta és en el que
demanaria a sanchez
si fos dirigent d' ERC.
Va dir que era molt
difíci l i que millor que
cadascú defen si el
que li toca defensar.

la imatge
del dia

Toni Revés
Responsable del Cafè
del Teatre de Lleid a,
espai cultural que
rep un dels premis
ARC de la música
en directe per la seua prog ram ació.

o
Joel Castanyé
Xef de La Boscana,
que consolida la seua estrella Michelin
i acull cursos per v isibilitza r les capacitats de persones amb
sínd rome de Down.

Ada Colau
Als ciutad ans de fora
de Barcelona el fet
que la T-10 (T-Casua l) hagi de ser
uni person al els perjudica i no fomenta
el transport públic.

Prova de càrrega
per al telecadira
d'Espot
El nou telecadira d'Espot
ja està a punt per iniciar
la temporada demà amb
dinou de les vint-i-dos
pistes de l'estació obertes, en un cap de setmana festiu amb bona
ocupació turística.

GRANS DESCOMTES ON-U NE

www.lldrcoitallano.com

Jorge Serna
El Força Lleida va
prescindi r ahi r del
seu entrenador, que
no ha pogut ni sabut
imprim ir caràcter
ni joc a l'equip , al
límit del descens.

