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Agents Rurals desinfecten zones
sensibles del Baix Segre.
p.

www.segre.com/comarques

22

Sort ultima la posada en marxa de la
central hidroelèctrica.

territori reivindicació

Constitueixen un lobby de pressió a favor del territori || La plataforma naix com
a oposició a l’Agència del Patrimoni Natural i busca frenar la despoblació
❘ montblanc ❘ La plataforma País Rural es va constituir ahir
a Montblanc amb la voluntat
d’exercir com a lobby de pressió i reivindicatiu per defensar
el món rural de Catalunya. El
president del consell del Sobirà, Carles Isús, que va ser elegit com un dels vicepresidents
de l’entitat, va explicar que “el
detonant” per a la creació del
moviment va ser la polèmica
Agència de Patrimoni Natural,
que el Parlament va aprovar el
17 de juny passat, ja que defensen que aquest organisme es va
impulsar sense tenir en compte
el territori. Isús va apuntar que
“la vocació de País Rural és poder incidir en tot el que vingui
a partir d’ara”, “ser proactius i,
si és necessari, fer proposicions
de llei sobre el que el territori
necessita”.
Aquest nou moviment compta amb una àmplia representació de Lleida. Així, a banda
d’Isús, el síndic d’Aran, Paco
Boya, serà un altre dels vicepresidents, mentre que l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia
Bruguera, exercirà de vocal al
consell executiu. Per la seua
banda, nombrosos ajuntaments
del Pirineu i entitats de les comarques de Lleida i de la resta
de Catalunya donen suport a
aquesta plataforma.
En l’acte fundacional d’ahir a
la capital de la Conca de Barberà es va aprovar un manifest que
destaca que “Catalunya pateix
un gran desequilibri territorial,
ja que la major part dels seus
habitants viuen a Barcelona i la
seua àrea metropolitana”, mentre que “uns nou-cents muni-

consell comarcal del pallars sobirà

Un 10% més de
sol·licitants de
beques menjador
❘ tremp ❘ Els serveis socials del
consell del Jussà han rebut
un total de 245 sol·licituds
de beques menjador per al
pròxim curs escolar, xifra
que suposa un augment d’un
10% respecte a les presentades a l’inici del curs passat.
Corresponen a un total de
145 famílies amb fills i filles
escolaritzats en algun dels
nou centres que imparteixen
educació obligatòria a la comarca. Val a recordar que
aquesta ajuda del departament d’Educació pot finançar
entre el 50 o el cent per cent
del cost del menjador escolar.

tradicions

Nalec suspèn la
festa major de
Sant Jaume
Imatge de l’acte de constitució de la plataforma País Rural, ahir a Montblanc.

representació

El president del Sobirà, el
síndic d’Aran i l’alcaldessa
de la Vall de Boí, a la
direcció de País Rural
cipis són rurals, municipis que
estructuren tot el territori” i
que “han de definir, projectar
i executar les polítiques rurals
i de naturalesa que considerin
més oportunes de forma autònoma, amb la col·laboració de
la Generalitat”.
Així mateix, el document

reclama posar fi als greuges
d’aquestes localitats, com “l’evident i preocupant despoblació”,
que és “el símptoma més clar i
evident d’aquest tracte injust i
d’una concepció esbiaixada de
la realitat”.
A l’assemblea es va elegir el
polític Josep Maria Vila d’Abadal com a president. En el discurs, va destacar que “des de
la restauració democràtica es
governa des de Barcelona, i
s’han tret competències com
les d’Urbanisme als municipis,
i ha continuat amb l’Agència de
Patrimoni Natural, que ens ha
pres més capacitat de decisió

al territori”. Vila d’Abadal va
proposar un estatut del municipi rural com a primer pas per
trobar solucions i corregir les
lleis existents.

Un moviment transversal
Així mateix, Isús va defensar la “transversalitat” del
moviment. Va assegurar que a
l’entitat tenen cabuda “tots els
colors polítics, tots els agents
socials, totes les associacions,
institucions, propietaris forestals i comunals”, de manera
“que puguem captar d’una forma real les necessitats de tot el
país rural”.

fundació catalunya-la pedrera

turisme espais naturals

Reobre el pàrquing de la
Masieta de Mont-rebei
❘ sant esteve de la sarga ❘ El pàrquing de la Masieta del congost
de Mont-rebei, a Sant Esteve de
la Sarga, va reobrir divendres
per primera vegada després de
l’estat d’alarma que es va decretar per la crisi sanitària del
coronavirus. S’ha de recordar
que les empreses que exploten
turísticament les aigües del pantà de Canelles ja van començar a
oferir activitats a finals del mes
passat. Així mateix, la Fundació Catalunya-la Pedrera, que
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pallars jussà

En defensa del món rural
x.r. / redacció

p.

gestiona aquesta zona d’estacionament, també ha tornat a
obrir les portes de MónNatura
Pirineu, a les Planes de Son. En
aquest cas, també s’han seguit
totes les mesures de seguretat.
Els visitants poden conèixer en
aquest espai la fauna del Pirineu
i observar les galàxies amb propostes lúdiques. L’entitat ha
organitzat noves propostes de
visites per al públic local interessat a conèixer el patrimoni
natural i cultural.

Visitants accedint al congost de Mont-rebei.

❘ nalec ❘ El consistori de Nalec,
juntament amb la comissió
de festes i l’associació de joves del municipi, han decidit
suspendre per “responsabilitat” tots els actes que hi havia previstos per a la festa
major, que tradicionalment
se celebra al voltant de Sant
Jaume. Des del consistori van
argumentar que “l’evolució
de la pandèmia en aquestes
últimes setmanes ens ha portat a prendre aquesta difícil
decisió”. S’ha de recordar
que tots els actes s’havien
adaptat a la normativa de
prevenció.

serveis

Un nou robatori
de cable afecta
la vall del Corb
❘ belianes ❘ Veïns d’alguns municipis de la vall del Corb
com Belianes i Maldà denuncien que han estat quatre dies sense telèfon fix ni
internet per un nou robatori
de cable en tres trams, servei
que van recuperar ahir a la
tarda. L’alcaldessa de Belianes, Carme Culleré, es va
mostrar “preocupada, sobretot, per la gent gran i especialment aquells que tenen
el servei de teleassistència”,
que des de dimarts passat a
la nit no els funcionava i en
cas d’emergència no podrien
haver avisat.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
17033

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

municipis turisme

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Imatge del plafó que s’ha instal·lat al pont Vell de Vilaller.

Vilaller senyalitza el patrimoni
amb plafons informatius
L’alcaldessa de Vilaller,
María José Erta, va explicar
en aquest sentit que aquesta actuació ha representat
una inversió de 2.000 euros,
aproximadament. Erta va
explicar que aquests plafons
s’han instal·lat al pont Vell i
al centre de la localitat, entre
altres espais.

❘ sort ❘ L’ajuntament de Sort
porta a terme la instal·lació de
la turbina a l’antiga central hidroelèctrica, pas previ per posar-la en marxa després d’anys
en desús i començar a produir
llum al poble. La instal·lació
implicarà un ingrés directe
per a les arques municipals,
el primer que no dependrà ni
d’altres administracions ni de
pressupostos.
En aquest sentit, l’alcalde
de la localitat, Raimon Monterde, va apuntar que aquesta
iniciativa hauria de marcar la
línia de l’ajuntament pel que
fa a impulsar projectes que
generin ingressos per al consistori sense fer competència
a empreses del territori.

23

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

propostes

Sort ultima la posada
en marxa de la
central hidroelèctrica
m. codinas

x.r.

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

energia projectes

ismael melero

❘ vilaller ❘ L’ajuntament de Vilaller ha instal·lat deu plafons
informatius per promocionar
el patrimoni cultural del municipi. De la mateixa manera,
aquesta nova senyalització
també dóna indicacions sobre
on es troben els punts d’interès turístic.

comarques

El Llibre Blanc de
l’esquí incideix
en la xarxa
viària del Pirineu

S’ha de recordar que el projecte per rehabilitar la central
del municipi, inclòs als pressupostos el mes de febrer passat, es va dissenyar ja fa gairebé tres anys i va rebre una
ajuda de la Diputació de prop
150.000 euros per portar-se
a terme.

Pròrroga d’Endesa a
la piscina d’Esterri
n Endesa ha prorrogat el
contracte de llum de la piscina d’Esterri d’Àneu mentre el consistori redacta un
projecte adequat. Així, s’ha
pogut retirar el grup electrogen que subministrava la
instal·lació d’urgència.

❘ vielha ❘ El Llibre Blanc de
les estacions de muntanya
de Catalunya, que recull els
elements clau per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental del Pirineu, incideix en una sèrie
de propostes per millorar
les infraestructures viàries
d’accés a les comarques de
muntanya. Entre les esmentades propostes s’inclouen
el condicionament del port
de Comiols, la variant de la
C-28 entre Vielha e Mijaran
i Naut Aran, les variants de
Tremp i de Térmens a la C13, el condicionament de la
carretera de Sorpe (C-28), la
variant de Gerri de la Sal a
l’N-260 o el condicionament
del tram de la carretera N230 entre Sopeira i la boca
Sud del túnel de Vielha, entre d’altres.

BBVA amb l’economia de proximitat

Innovem per oferir productes sans sense renunciar al sabor
L’entitat bancària ha prestat suport financer per a l’expansió de Teresa Carles Healthy Foods, amb restaurants a Lleida, Barcelona i Madrid,
i que ha ampliat línies de negoci amb la posada en marxa d’una plataforma d’‘e-commerce’ i venent en grans superfícies
Cada cop som més conscienciats de la importància de menjar
sa per gaudir d’un òptim estat
físic. I fer-ho respectant el medi ambient. Ras i curt, es tracta
de menjar de manera saborosa,
sana i sostenible. Tres S que defineixen Teresa Carles Healthy
Foods, firma que s’ha expandit
més enllà de Ponent. Sobre el
seu present i futur en parla el
CEO, Jordi Barri
Què és Teresa Carles Healthy
Foods?
Som una empresa familiar
amb arrels a Lleida. Empara
dos marques: Teresa Carles,
amb dos restaurants a Lleida i
Barcelona, centrades en la cuina
ovolactovegetariana, i la marca
Flax & Kale, pionera al món,
que elabora cuina flexiteriana,
basada en fruites i verdures i un
20 per cent de peix blau salvatge
per aportar omega 3.
Sota quin concepte?
Volem oferir productes sans i
sostenibles que es puguin consumir de manera plaent i segura. Viatgem molt i estem al dia
de les noves tendències. Volem
oferir coses sorprenents sense
renunciar al sabor, demostrar
que pots gaudir amb la cuina
saludable. A més a més, la gent

BBVA

que menja de manera més saludable té més defenses i menys
possibilitats de ser afectat per
malalties com ara la Covid.
Sempre heu fet de la innovació un senyal d’identitat.
Vam ser el primer restaurant vegetarià a Lleida, Paradís, i aquest esperit innovador
els pares ens l’han transmès a
nosaltres, la segona generació.
Tant és així que el CDTI ens ha
atorgat el segell de pime innovadora, finançant-nos dos innovadors projectes dins del món
de l’alimentació plant-based de
valor afegit.
El 2011 vam obrir el primer
obrador a Bellcaire, on vam
començar a crear un producte diferenciat, que la indústria
alimentària no havia explorat
gaire. En cinc anys se’ns va quedar petit i vam obrir el 2018 el
de Bell-lloc, amb 6.500 metres
quadrats, on elaborem producte
artesà per als nostres restaurants i més industrialitzat per
al gran consum.
I inclou un centre d’R+D, on
desenvolupem sucs, begudes
vegetals, hamburgueses vegetals i productes per a col·lectius
amb intoleràncies, com masses
de pizza sense gluten. Tot amb
envasos biodegradables.

Jordi Barri, CEO del grup, a l’obrador de Bell-lloc, amb un centre d’R+D.

Això ha implicat obrir-se a
noves línies de negoci?
La fàbrica ens permet elaborar el producte i comercialitzar-lo, ja sigui al client per
internet, la distribució o bé el
canal Horeca. La finalitat és diversificar, no tenir tots els ous
al mateix cistell.
Hem visualitzat el nostre futur com a indústria alimentària, no només com a operador
d’hostaleria. Per aquesta raó
hem iniciat la distribució a grans
cadenes de supermercats, com
el Corte Inglés o Esclat.
També volem innovar i poder així arribar al consumidor

allà on estigui, sigui a través de
botiga o a domicili. En aquest
sentit, hem apostat per l’e-commerce i hem posat en marxa
una plataforma pròpia on venem sucs premsats en fred, llets
vegetals, kombutxes, granoles,
snacks, barretes, etc. Ens plantegem començar a elaborar plats
preparats.
La irrupció de la Covid ha
afectat els vostres projectes?
A finals del 2019 vam obrir
un restaurant a Madrid que vam
haver de tancar al cap de tres
mesos. No obstant això, ja l’hem
pogut tornar a obrir i al setem-

bre tenim previst fer un gran
rellançament.
També hem reobert el restaurant de la Roca Village i
els resultats actuals són prou
bons. També volem consolidar
la plataforma d’e-commerce.
I reforçar les relacions amb la
distribució, de manera que les
dos marques operin en el gran
consum. Anirem a poc a poc, és
hora de ser prudent. Crec que
hi haurà possibilitats de creixement en dotze o catorze mesos.
L’‘e-commerce’ o el menjar a
domicili han estat un baló d’oxigen en el confinament?
Hem de reconèixer que ens ha
ajudat a mitigar la davallada de
la facturació pel tancament dels
restaurants, com també ens hi
ha ajudat la comercialització a
grans superfícies.
Heu tingut suport d’alguna
entitat financera?
BBVA ha estat un partner financer des dels nostres inicis.
Ens va ajudar quan vam obrir
l’obrador de Bellcaire, a finançar l’obertura d’un establiment
a Barcelona i més tard la fàbrica
de Bell-lloc. Ara ens ha facilitat
disposar de circulant per atendre pagaments. BBVA sempre
ha estat allà, ens sentim molt
còmodes amb el seu suport.
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exposicions
i galeries
Le petit atelier. lleida. Amsterdam, 4.

Jordi Ventura Carbó. Col·lecció
d’imatges de viatges del guanyador del premi Catalunya 2018 que
atorga la Federació Catalana de Fotografia. Fins al 31 de juliol.
Espai cavallers. Lleida. cavallers, 31.

Quimera. Amb aquest títol, la dissenyadora gràfica i muralista lleidatana Lily Brik presenta una sèrie
d’obres protagonitzades per dones.
Fins al 6 de setembre.

Museu de Lleida. Lleida. sant crist, 1.

La violinista Maria
Vila obre el XVI
Festival del Romànic
19.00

Llordà.
Pallars Jussà.
Castell.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Durero, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

La XVI edició del Festival del Romànic i
dels Castells de Frontera s’estrena amb el
concert de la jove violinista de Tremp Maria Vila, que interpretarà el programa Bach
omple Llordà, compost per Partita, BWV
1002 en si menor i Sonata 2, BWV 1003 en la
menor, de J. S. Bach, per a solista de violí. A
causa de les restriccions sanitàries, aquest
concert es podrà seguir en línia pel canal
de YouTube del consell comarcal del Pallars
Jussà.

La jove violinista de Tremp Maria Vila.

museus
lleida
turó de la seu vella. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
Museu dE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dipòsit del pla de l’aigua. Múrcia, 10.
973 211 992.
Museu de l’Aigua. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
Museu de l’Automoció roda roda.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major, 31.
973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu històric municipal. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels Templers. Turó de Gardeny,
s/n. 973 700 319.

comarques

Lily Brik, a Espai Cavallers.

música

19.45

22.00

Un viatge per les galàxies

Violes a Cal Prim

Una de les activitats que proposa
la fundació MónNatura Pirineu és
Viatja per les galàxies, una sessió de
dos hores per a totes les edats. El cel
del seu enclavament geogràfic presenta unes característiques idònies
per gaudir d’una sessió d’astronomia, primer amb una sessió interior
i posteriorment, a fora.

El cicle Concerts a Cal Prim rep el
Quartet de Violes, format per Anna
Puig, Jordi Enric Roure, Jordi Armengol i Eduard Boleda. Interpretaran el
programa En clau de do. L’aforament
és limitat.

son. p. sobirà. mónnatura pirineu. 15 €

Romànic obert

museu diocesà. solsona, pl. palau.

Museu de l’Urgell. Tàrrega. Major, 11

estiu

erill la vall. c. interp. del romànic.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuicentisme i el simbolisme
modernista.

La Diputació de Lleida us recomana que no us
perdeu aquestes propostes que mostren
la força dels municipis

10.00

Museu d’art jaume Morera. lleida.
Major, 31.

El solsonià. Viure i morir al neolític mitjà. Mostra dedicada a un
concepte d’enterrament del neolític característic de la comarca. Fins
al 29 de novembre.
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avui recomanem

E. Guinovart. Agramunt. Pl. mercat.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.

guia

Agramunt. Fundació Espai Guinovart. Pl.
del Mercat s/n. 973 390 904.

Agramunt. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic.
Castell, 3, 973 167 162.
Artesa DE segre. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
balaguer. Museu de la Noguera. Pl. Comtes
d’Urgell, 5. 973 445 194.
bassella. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
torrebesses. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
les borges blanques. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
castelldans. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
lA central DE capdella. Museu Hidroelèctric
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001.
cervera. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
coll de nargó. Museu dels Raiers. Carrer
del Roser s/n. 973 383048/636 417678

El Centre d’Interpretació del Romànico ja ha reobert tots els temples
de la Vall de Boí. Poden visitar-se els
de Sant Climent de Taüll, Sant Joan
de Boí i Santa Eulàlia d’Erill la Vall. La
visita es pot reservar al web www.
centreromanic.com. S’ha de portar
mascareta i mantenir la distància de
seguretat.

coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
guissona. Museu Eduard Camps. Pl. VellPlà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
mollerussa. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
Ribera de Cardós. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

verdú. cal prim.

22.00

guissona. plaça major. accés lliure.

Ethan Barea, guitarra i veu
Guissona tanca els Capvespres a la
romana amb la veu i la guitarra d’Ethan Barea, que presenta un repertori de temes clàssics de la música
catalana, espanyola i internacional,
amb versions acústiques del pop actual i cançons pròpies.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

salàs de pallars. CIAC. Botigues museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals.
Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 26.
973 641 815.

castells
Informació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).

