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f\{larxa lenta d Lleida per exigir
ajuts. directes per als pagesos
afectats pel temporal Filomena
Els sindicat ASAJA anuncia talls de carretera a la C-12 a Flix a
partir del diumenge 21. de febrer si no es prenen mesures
Lleida

Les Borges
fa una crida
perquè els seus
veïns també
demanin ajuts

ACN
Pagesos de les comarques de les
Garrigues i Segrià afectats per les
nevades del temporal Filomena
es van manifestar aquest dijous
pels carrers de Lleida per exigir al Departament d'Agricultura
que els atorgui ajuts directes per
compensar els danys a les oliveres. Una setantena de vehicles
van participar a la marxa lenta,
organitzada per l'Ajuntament de
Bovera (Garrigues) i els sindicats
ASAJA i JARC. La protesta va sortir
del carrer Marie Curie i ha finalitzat davant els serveis territorials
d'Agricultura a Lleida, al carrer
Camp de Mart, on els responsables de l'acte van lliurat un document amb les seves demandes. El
sindicat ASAJA també va anunciar
que tallarà la carretera C-12 a Flix
el pròxim diumenge 21 de febrer.
Reclamen ajuts directes i urgents i critiquen que un mes després del pas del temporal Filomena, Agricultura encara no hagi
convocat ajuts per compensar els
danys i la caiguda de la producció
que pateixen els productors.
De fet, des de JARC qualifiquen de "decepció molt gran"
que Agricultura no anunciés una
línia d'ajuts durant la darrera Taula Sectorial Agrària de l'Oli que es
va celebrar el 4 de febrer. "Va ser

FOTO: ACN I Una setantena de vehicles van coHapsar el centre de la ciutat de lleida ahir al mati
una sorpresa i ens ho vam prendre molt malament", va indicar el
cap de la sectorial de l'Oli del sindicat, Sisco Esquerda. A més, va
criticar que la conselleria no hagi
començat a avaluar els danys als
camps fins aquesta setmana.

.El Pallars Jussà estrena
una nova campanya per
fomentar el turisme local
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà llença la campanya audiovisual "Impulsa el Pallars!" adreçada-als propis pallaresos per què
gaudeixin de l'oferta turística que
els ofereix el Pallars Jussà aprofitant la mobilitat comarcal.
Aquesta iniciativa neix a la darrera trobada de la Taula deTurisme del Pallars Jussà celebrada al
desembre, formada per empre-

ses del sector i el Consell Comarcal, on es va apostar d'una banda
per reforçar el missatge dels va""k>rs turístics lligats a la qualitat,
l'autenticitat i la sostenibilitat que
transmet el Pallars Jussà i d'una
altra, donada la situació actual de
restriccions ·en la mobilitat, per
potenciar encara més el turisme
de proximitat.
Allotjaments, restcu;rants i ac-

Per la seva banda, el president d'ASAJA Lleida, Pere Roqué,
va exigir al Govern que anunci!
"quants diners hi ha pressupostats per pal·liar les pèrdues de
tots els productors abans del 14
de febrer". L'alcalde de Bovera,

tivitats "necessiten més que mai
la implicació dels pallaresos per
a poder continuar oferint experiències autèntiques i de qualitat,
que ajuden a gaudir amb tots els
sentits de la natura, els paisatges
i els productes de casa" expliquen
des del consell comarcal. Es tracta d'una aposta per "a tornar a
valorar el que tenim a prop, revísitar els paisatges i participar en
les activitats que estan a l'abast"
expliquen.
Ahir ja es va publicar un primer video a les xarxes del Consell
i que inclou imatges d'algunes de
les experiències turístiques que
es poden realitzar al territori.

Òscar Acero, va dAilmanar uns primers ajuts directes, però també
uns que cobreixin les pèrdues
que el sector tindrà de ca ra els
propers tres o quatre anys.
La protesta ha estar encapçalada per un tractor que portava

L'Ajuntament de les Borges
Blanques ha fet una crida a
totes les persones dedicades
a l'agricultura al municipi que
hagin patit danys en l'olivera
arran de les conseqüències
del temporal Filomena, que
reuneixin les proves i la informació sobre les seves explotacions i la facin arribar a l'Ajuntament per poder demanar
els ajuts que ha_ convocat el
departament
d'Agricultura
de la Generalitat. El consistori borgenc ha posat a disposició un tècnic que romandrà
al Departament de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament.

una creu de fusta, per simbolitzar
la delicada situació que viu el sector. Durant tot el recorregut, els
participants van fer sonar amb
força els clàxons dels vehicles i
també van fer onejar banderes
dels sindicats convocants.

FOTO: C.C.P.J./ El projecte està destinat als propis pallaresos

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021

I COMARQUES 15

Territori impulsa la millora
a 1/ e.ix' de Com iols al tram
entre Artesa i Folquer
'

S'eixamplarà el traçat de I'L-512 i la
C-1412b en quinze quilòmetres
FOTO: A.B.R. I ~I confinament comarcal permet tornar a fer visites

El Departament de
Territori i Sostenibilitat
ha iniciat la licitació de la
redacció del projecte del
condicionament de l'eix de
Com iols en el tram entre el
final de la variant d"Artesa
de Segre i Folquer.

La Baronia de Rialb reprèn
l'activitat turística adaptant
les visites a les restriccions

Artesa de Segre
ACN
L'actuació correspon, concretament, en l'actualització del projecte constructiu redactat l'any
2014, per eixamplar i millorar el
traçat de I'L512 i la C-1412b en
un tram de quinze quilòmetres i
s'emmarca en el projecte que està desenvolupant el departament
per afavorir la mobilitat l'eix de
Corniols, entre Artesa de Segre
(Noguera) i Isona i la Conca Dellà
(Pallars Jussà). Aquests treballs
de redacció es liciten per un import de prop de 165.000 euros i
un termini de vuit mesos.
El projecte que ara s'impulsa
abasta el tram de carretera que
va des del final de la variant d'Art esa de Segre, l'execució de la

FOTO: ACN I El projecte va des d'Artesa de Segre fins a Folquer

a

qual s'inicia enguany, fins al nucli
de Folquer. L'obra consisteix principalment en el condicionament
de les carreteres L-512 i C-1412b
i la millora del traçat actual, amb
un carril per sentit de 3,5 metres
d'amplada amb vorals d'un metre, amb trams amb carril central
d'avançament i nou interseccions
a nivell.

Cal recordar, que la variant
d'Artesa de Segre ha generat molta polèmica durant els darrers
mesos, ja que alguns comerciants
i veïns consideren que la seva
construcció reduirà el transit de
la localitat i, alhora, l'afluència de
clients. Sota la campanya "No volem la variant", reclamen una reunió urgent amb el Departament.

Coordinadora
Garrigues
organitza una
taula rodona
sobre les energies
renovables

Crespín visita Talleres Sandoval
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va
visitar ahir l'empresa Talleres Sandoval-Martínez de Mollerussa,
subvencionada pel Ministeri de Ciència i Innovació amb un ajut de
1,44 milions d'euros per dur a terme un projecte de I+D, relacionat
amb el tall d'acer amb làser /FOTO: Subdtlesecló d I Go~ttrn

Alguns dels principals partits
de la demarcació de Lleida, van
participar en una taula rodona
organitzada per Coordinadora
Garrigues per una eòlica i solar
sostenibles. Es va discutir l'encaix de les energies renovables
al territori, sobre la derogació
del decret 1612019 i la moratòria dels projectes en tramitació.
Segons va explicar la Coordinadora, la CUP i ERC es mostren
a favor de la derogació, els Comuns a favor de la reforma i
Junts i PSC es a favor de la reforma però no sobre la moratòria.

Aquest proper cap de setmana
es reprenen les activitats turístiques a la Baronia de Rialb
(Noguera), amb el canvi que hi
ha hagut que permet passar a
confinament comarcal. Dissabte ja es reobre al públic l'Oficina
de Turisme, que durant aquest
temps ha treballat a porta tancada. I també es recuperen les
visites guiades a l'antic monestir benedictí de Santa Maria de

Gualter. Des de l'Oficina de Turisme, ubicada al mateix monestir, es preveu que es comenci a
activar la mobilitat a nivell comarcal i això els permeti recuperar progressivament l'activitat.
En aquest senti, des de l'Ajuntament recorden que la Baronia
de Rialb compta amb un conjunt
de vint-i-cinc es.glésies d'origen
romànic, així com un dolmen i
diversos miradors.

Torrefarrera reobre el mercat
aquest diumenge només amb
les parades d'alimentació
Aquest diumenge 14 de febrer,
Torrefarrera reobrirà el mercat
setmanal amb les parades d'alimentació després de la darrera
flexibilització ~ les mesures de
prevenció que permet la mobilitat comarca l i, per tant, es
garantirà una major afluència
de visitants. Cal recordar, però,
que l'aforament estarà limitat al
30%. En aquest sentit, l'Alcalde,
Jordi Latorre, va destacar que

"aquesta reobertura comarcal
era molt esperada i esperem
que es mantingui, pel servei
que dóna als clients i pel suport
econòmic als paradistes, ja que
el confinament municipal impedeix que sigui viable només per
a veïns de Torrefarrera". L'horari
i la ubicació del mercat setmanal
seran els habituals, de 9 a 14 hores al Parc Empresarial de Torrefarrera.

Alcarràs programa un
concurs de disfresses virtual
per celebrar Carnestoltes
L'Ajuntament d'Alcarràs, davant
la suspensió enguany del Carnaval al carrer per raons sanitàries,
organitza aquests dies un concurs de disfresses virtual mitjançant les xarxes socials. Qui vulgui
participar, només ha de compartir a lnstagram o Facebook
instantànies de persones individuals o grups bombolla amb dis-

fresses i identificar-les amb l'etiqueta
#carnavalalcarràs2021.
Entre tots els participants, se
sortejaran S lots de productes
quilòmetre O elaborats pel Grup
Cooperatiu Fruits de Ponent.
Aquesta setmana, Alcarràs també acull una sèrie d'espectacles
infantils a Lo Casino, adaptats a
les restriccions.

