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El Patronat de 
Tur.isme divulga 
la demarcació 
i els circuits de 
Trail Running 
El Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida ha organitzat la 
darrera setmana del mes de mar~ 
dos viatges de premsa perdonar a 
coneixer el Pirineu i les Terres de 
Lleida i promocionar els circuits de 
trail running a través de bloguers i 
publicacions del món del turisme i 
viatges. D'una banda, el trail run
ner Deparunner, ha participat del 
21 al 26 de mar~ en un bloctrip 
amb l'objectiu de promocionar els 
circuits de trail running del Pirineu 
i les Terres de Lleida. D'altra ban
da, un equip de la revista Tus Des
tinos ha fet del 25 al 28 de mar~ 
una ruta per 3 pobles (Montonís,
Taüll i Artiesj i 2 ciutats (Solsona i 
Lleida) de la demarcació. 

El comer~ del Jussa 
dóna la benvinguda 
a la primavera amb 
els seus aparadors 
Aquesta Setmana Santa més de 
200 comer~os del Pallars Jussa 
complementen efs seus apa
radors amb un element deco
ratiu comú. La proposta deco
rativa consisteix en un conjunt 
de margarides de cartolina que 
cada comerciant fa servir per 
fer una composició lliure i que 
complementa amb el ja classic 
hashtag #fempal/ars escrit amb 
retolador a les vitrines. 

La Fira Q de Balaguer es fara 
de forma virtual peró amb 
promocions a cada comerc; 
Durara una setmana, del 24 d'abril a 1'1 de maig, 
i comptara amb ofertes, descomptes i sortejos 
Balaguer 
REDACCIÓ 

Fira Q de Balaguer se celebrara 
els dies 24 i 25 d'abril i s'allargara 
una setmana fins 1'1 de maig, se
gons ex va explicar dijous passat 
en la roda de premsa de presen
tació del certamen, en enguany 
sera virtual. 

Així ho van explicar el paer en 
cap, Jordi lgnasi Vida!; la paera de 
Promoció Economica, Ester Guar
né i la técnica de l'area, Antonie
ta Martínez. Enguany, a causa de 
la pandemia, des de la Paeria de 
Balaguer s'ha decidit readaptar el 
model de Fira Q en un format di
gital per tal de poder seguir pro
mocionant els comer~os i negocis 
de la capital. 

ACTES ALS PROPIS COMERc;OS 

Ho tara, pero, amb una doble 
vessant sense oblidar la impor
tancia de la venda en el mateix 
comer~, amb el "feed back" hu
ma entre comprador i venedor 
que aixo representa. Així dones, 
per una banda, la Fira sera en lí-

FOTO: L.M. / La presentació es va fer dijous passat a Balaguer 

nia, en una web teta per l'ocasió, 
(www.firaq.cat) amb diferents 
apartats tot seguint el model 
propi de la fira presencial i, per 
una altra, la fira sera present als 
negocis i establiments inscrits, 
amb la voluntat que durant to
ta la setmana se celebri en cada 
comer~ o establiment una gran 
activitat comercial, amb ofertes, 
promocions, descomptes o sorte
jos ambla voluntat que incentivin 

Unnoumapa 
interactiu 
informa sobre 
la presencia de 
l'os al territori 

les vendes amb avantatges molt 
atractius. Enguany participaran a 
Fira Q un total de 120 expositors, 
distribu'its en els diferents sectors 
que configuren el certamen. 

Sera una fira diferent, amb es
tands virtuals per poder passejar 
navegar i descobrir la riquesa deis 
sectors economics: l'automoció, 
el comer~ i serveis, el producte 
de proximitat, l'habitatge, la cons
trucció, i la restauració i l'oci. 

(Show room' de 
moda i 15 vals 
de 100 euros 
per gastar-se 
al comer~ local 
la Fira comptara amb un pro
grama d'activitats paral·lel: 
presentacions de novetats, 
xerrades, elaboracions de re
ceptes amb diferents cuiners 
i cuineres, presentació deis 
productes de la terra, sota el 
paraigua de la canípanya Ali
ments del Territori i Tu impul
sada pel Patronat de Promo
ció Economica de la Diputació 
de Lleida i un Show Room 
en vi u sota -el concepte "Mo
da 25600 BLG" a l'aire lliure. 
També es tara un concurs de 
cuina infantil i es sortejara 15 
vals de 100 euros per gastar 
en establiments de la ciutat. 

FOTO: Núria Castells/ Es basa en el treball de !'alumna Laura García 

El Departament de Territori i Fó
resta l Catalana impulsen en marc 
del projecte Poctefa LOUPO el 
mapa d'indicis d'os a Catalunya. 
Es tracta d'un mapa interactiu 
que posa a disposició de la ciuta
dania totes les dades d'indici de 
presencia d'os al territori. Aquest 
planol no dona la ubicació exac
ta de l'indici perqué l'os és una 
especie protegida, en perill d'ex
tinció, sinó que n'informa de les 
característiques i el situa en una 
quadrícula de 8x8 quilometres. 
Totes les dades sobre l'os al Piri
neu s'actua litzen cada 24 hores. 

FOTO: Asaja / Northgate Renting Flexible col·labora amb el sindicat 

Vilaller impulsa un itinerari 
botanic perla Vall de Barravés 
Vilaller va inaugurar dijous l'lti
nerari botanic camí de I'Obago, 
basat en la part practica del tre
ball de recerca realitzat per una 
alumna de segon de Batxillerat, 

Laura García Llorens, del Col·legi 
Episcopal de Lleida. La ruta s'es
tructura amb plafons amb infor
mació sobre les especies més 
habituals de la Vall de Barravés. 

Asaja podra usar vehicles de 
renting durant la campanya 
Northgate Renting Flexible, com
panyia líder en l'ambit de la mo
bilitat professional i pioner en la 
prestació de serveis de renting 
flexible, col·laborara amb Asa-

ja Lleida en la campanya de la 
fruita. D'aquesta manera tots els 
associats podran disposar deis 
seus vehicles per la campanya i 
per transportar treballadors. 
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'Dignifiquen' 20 soldats de la 
Guerra Civil al Pallars Jussa 

Caritas de l~an 
manifesta el seu 
compromís ambles 
famílies vulnerables 

L'equip de govern de Vielha 
e M ijaran es va reunir dijous 
amb representants de Caritas 
Val d'Aran amb l'objectiu de 
continuar ajudant a les famí
lies en risc d'exclusió social del 
municipi, que han augmentat a 
conseqüencia de la crisi que ha 
causat la pandemia. En aq uest 
sentit, el consistori va destinar 
l'any passat 10.000 euros a les 
famílies vulnerables. 

Justicia senyalitza dos cementiris en els que s'hi 
han enterrat combatents recuperats de les fosses 
Sort 
ACN 

El Departament de Justicia, a tra
vés de la Direcció General de Me
moria i del Memorial Democratic, 
va instal·lar ah ir dos plaques, una . 
al cementiri de Figuerola d'Orcau 
i l'altra al de Gavet de la Conca, 
al Pallars Jussa, on hi ha enterrats 
vint soldats recuperats eri fosses 
de la Guerra Civi l, disset a Figue
rola i tres a Gavet 

que es van trobar". L'enterrament 
va ser al juliol de 2019. 

L'Aran presenta la 
seva candidatura 
per ser Reserva 
de la Biosfera 

Les plaques recorden les res
pectives intervencions arqueolo
giques que van tenir lloc el 2017, 
amb l'inici del Pla de Fosses. No 
es va poder identificar cap deis 
soldats recuperats i, tal com mar
ca la Llei de fosses, "les restes de 
les persones que no siguin recla
mades ni identificades han de ser 
inhumades en el cementiri cor
responent al terme municipal en 

La d'ahir va ser una jornada 
commemorativa per recordar el 
Se aniversari de la primera in
tervenció del Pla de Fosses de la 
Generalitat , que va ser precisa
ment la de Figuerola d'Orcau. La 
senya lització és fruit del treball 
conjunt de la Direcció General de 
Memoria Democratica i el Me
morial Democratic, organs ads
crits al Departament de Justicia, 
per deixar constancia de les inter
vencions arqueologiques en tos
ses comunes de la Guerra Civil i 
dignificar-les. Les plaques forma
ran part de la Xarxa d'Espais de 
Memoria, que agrupa els indrets 
que constitueixen el patrimoni 
memorial de Catalunya. 

FOTO: ACN / Excavació de fosses de la Guerra Civil a Figuerola d'Orcau 

l a candidatura de la Reserva 
de la Biostera de la Val d'Aran ja 
ha estat presentada al Comite 
Espanyol del Programa Home 
i Biosfera (MaB) i sera revisada 
pel Consell Cientific d'aquest 
organisme durant l'any que ve. 
A finals de 2022, el Comite de
cidira si la proposta aranesa ha 
de ser remesa a I'UNESCO per 
la seva consideració. 

Les plaques que s'instal·len 
aquests divendres són la vuitena 

i novena, respectivament, que 
senyalitzen cementiris on hi ha 
enterrades persones recupera
des en fosses de la Guerra Civil. 
Les altres set plaques estan situa-

Cervera posa una lona del Sant 
Sopar al Gran Teatre de la Passió 
i treballa en al tres passatges 
El dissabte 10 d'abril també s'inaug,urara una exposició 
Cervera 
REDACCIÓ 

La Junta del Patronat de la Pas
sió de Cervera, que enguany ha 
hagut de tornar a posposar la 
representació a causa de la pan
demia, treballa amb els directors 
de l'espectacle per tal de que la 
gent que visiti la ciutat es pugui 
endinsar en la Passió de Cervera 
i en el que representa. 1 per fer
ho s'estan fent diversos elements 
que s'integraran en el teixit urba i 
constituiran en el futur uns punts 
d'atracció turístics, per tal de con
nectar els visitants del patrimoni 
cu ltural de la ciutat amb el patri
moni immaterial que representa 
aquesta representació del cicle 
de Pasqua. 

El primer punt ja esta ubicat 
al Gran Teatre de la Passió i con
sisteix en la instal·lació d'una re
presentació artística en diferents 
Iones del Sant Sopar, en la que es 

FOTO: P tronat do la Plllló/ La lona s'inspira en el Sant Sopar 

poden observar diferents imatges 
deis apostols i Jesús fotografia.des 
per Joan Dalmases. El Patronat de 
la Passió també esta treballant en 
l'exposició: La veritab/e tradició 
de la Passió de Cervera que s'ubi-

cara a !'interior del Gran Teatre de 
la Passió i que s'inaugurara el dia 
10 d'abril a les 10 del mati i es po
dra visitar els dies 10, 11, 17, 18 i 
24 d'abril de 10 del mati a les 13 · 
hores del migdia. 

des als cementiris de Castellar del 
Valles, Alguaire, Foradada, Seros, 
Cassa de la Selva, Tortosa i Tore
lló, on també es van excavar tos
ses de la Guerra Civil. 

Ajuntament 
de les Borges Blanques 

EDIC:rE 

Per acord de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de les Borges 
Blanques en sessió de 20 de maig de 2020 es va aprovar inicialment 
el "Pia de Millora Urbana d'ordenació de volums de I'Av. Presiden! 
Tarradellas, ·núm. 24 a 32 de les Borges Blanques" redacta! per 
l'arquitecte senyor Pablo José Culleré Varea el qual es va sotmetre 
a informació pública mitjan¡;:ant publicació d'edicte a l'etauler el dia 
22 de maig de 2020, al diari la Mañana de data 25 de maig de 2020 
i al Butlleti Oficial de la Provincia de Lleida núm. 102 de 28 de maig 
de 2020. Posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 3 de febrer de 2021 es va aprovar donar conformitat al nou 
document técnic d'aquest Pla de Millora Urbana redacta! per mateix 
arquitecte s~yor Pablo José Culleré Varea, donant compliment a 
les consideracions de la resolució emesa per la Comissió Territorial 
d'urbanisme de Lleida en la sessió de 1 O de juliol de 2020. 
A la vista del resultat del tramit d'informació pública i del període 
d'audiéncia i conclosa la tramitació del procediment establert, el Pie 
de I'Ajuntament de les Borges Blanques en sessió ordinaria de data 
25 de mar¡;: de 2021 va aprovar definitivament aquest Pla de Millora 
Urbana d'acord, amb !'informe favorable de la Comissió Territorial 
d'urbanisme de Lleida emés en la sessió de 15 de mar¡;: de 2021 . 

Es dipositara un exemplar degudament' diligencia! del Pla de Mi llora 
Urbana al web de I'Ajuntament i es lliurara, en el termini d'un mes 
des de la seva aprovació, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Lleida la documentació técnica i administrativa completa, a l'efecte 
d'informació, coordinació i arxiu, essent aquest lliurament condició 
per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora 
Urbana, d'acord amb el que estableix l'article 88 del TRLU. 
Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar: 

Recurs de reposició potestatiu davant el mateix órgan que ha dictat 
l'acte administratiu en el termini d'un mes a comptar des de l'endema 
de la recepció d'aquesta notificació, ta l com estableix l'article 124 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públ iques. · 

Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el 
Jutjat Contenciós administratiu <;le Lleida, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia de la recepció d'aquesta notificació, d'acord els 
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Les Borges Blanques, 30 de mar¡;: de 2021 
Enrie Mir i Pifarré 
Alcalde 

rcolomina
Resaltado



< 

.. 

30 CULT.URA SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2021 

El fotoperiodisme de Josep 
Gómez Vidal viatja a la Sala 
Molí de l'Oli de la Pobla 

.. -
. -
~ 

FOTO: IEI 'Gómez Vidal, reporter' es podra veure fins al maig 

La Pobla de Segur 
REDACCIÓ 

La primera exposició monogra
fica dedicada al fotograf lleida
ta Josep Gómez Vidal, figura 
cabdal del fotoperiodisme de 
Ponent, s'instal·lara des d'avui 
i fins al 2 de maig a la seva lo
calitat natal, la Pobla de Segur, 
concretament a la Sala Molí de 
I'Oii, on es podra visitar tots els 
divendres, dissabtes i diumen
ges de 18.00 a 20.30 hores. 

La mostra és una iniciativa 
de I'IEI, on s'ha pogut veure del 
12 de novembre fins al 28 de 
mar~ a la Zona Zero. Ara l'expo
sició es despla~a a la Pobla de 
Segur amb el suport de I'Ajun
tament de la població pallare
sa, que podra gaudir d'una se-

Referent del 
fotoperiodisme 

des del diari 
'La Mañana' 

lecció d'imatges representatives 
del treball de Gómez Vidal e11tre 
els anys 1950 i 1968, que I'IEI ha 
recollit sota el nom de ¡Gómez Vi
da l. Reporter'. Nascut a la Pobla. 

. de Segur l'any 1921 i mor a Llei
da el 2005, Gómez Vidall que va 
desenvolupar la seva carrera pro
fessional a LA MAÑANA, és un re
ferent del fotoperiodisme. 

FOTO: LM. 1 El duet presentara el disc 'Kiribati' aquesta tarda a Ager 

Guillem i Marta Roma, en 
concert a la Col·legiata 
El claustre de la Col·legiata 
d¡Ager acollira aquesta tarda a 
les 18.00 hores un concert de 
Guillem i Marta Roma, un duet 
que acaba de publicar el seunou 

disc Kiribati. El preu de !'entrada 
és de 12 euros i l'aforament sera 
limitat. La reserva d'entrades es 
pot fer a través del web (www. 
entradesager@gmail.com ). 

UN ANUNCIIN PIRAT EN HITCH O K AM A UST( PAÜLS ll'F P RANCETA 
La campanya perdonar a coneixer els atractius de la Xarxa de Museus del Pirineul que esta 
formada pels 47 museus, centres d'interpretació i equipaments patrimonials, comen<;a amb 
l'obra inspirada en La finestra indiscreta (amb l'aportació d'Agustí Paüls i I:Esperanceta de 
Casa Gasia) i llan<;ara tres anuncis més durant cada epoca de l'any. FOTO: xarxa Museus Pirineu 

Els mus9us del Pirineu es 
reivindiquen a través de 
'La finestra indiscreta/ 
La Xarxa de Museus i Equipaments 
esta formada per 47 espais culturals 
Esterri d'Aneu 
REDACCIÓ 

La Xarxa de Museus i Equipa
ments Patrimonials de I'Ait Piri
neu i Aran dóna la benvinguda a 
la primavera i a les vacances de 
Setmana Santa amb la la cam
panya Els museus del Pirineu són 
una altra historia, inspi rada en 
el cinema i la literatura i amb la 
participació d'ambaixadors del 
territori. La campanya, de carac
ter anual, estara formada per una 
serie d'espots, un per cadascuna 

Premis literaris 
i de fotos de la 
Coordinadora 
de Gent Gran 
La Coordinadora de Gent Gran i 
Voluntariat Senior va entregar di
jous els premis literaris La veu en 
prosa i poesía i el premi La Llum, 
encara que enguany en la versió 
fotografia. Xavier Bagés va gua
nyar el premi de prosa, Joan Ar
mengol el de poesía i Joan Rogés 
el guardó de fotografia. 

de les estacions de l'any, que ser
viran com a reclam per a visitar 
els equipaments del territori de 
la ma d'actors i creadors locals. 

Coincidint amb 11arribada de la 
primavera i l'ofe¡ta que ofereixen 
els equipaments perles vacances 
de Setmana Santa¡ en que els es
país obren amb un aforament del 
SO% per les restriccions imposa
des per la pandemia sanitaria¡ la 
Xarxa de Museus i Equipaments 
Patrimonials de I'Ait Pirineu i Aran 
presenta la seva nova webl www. 

xarxamuseuspirineu.cat que uni
fica totes les seves propostes. 
Per tal de donar-la a coneixer, la 
Xarxa ha fet públic un nou espot 
inspirat en una pel·lícula d'Aifred 
Hitchcock. En aquest cas, es trac
ta de La finestra indiscreta, on 
participen l'actor paliares Agustí 
Paüls, que fa seu el personatge 
de Joffresm(Jeffries interpretat a 
roriginal per James Stewart)1 i la 
col·laboració especial de I1Espe
ranceta de Casa Gassia, de I'Eco
museu de les Valls d¡Aneu. 

FOTO: L. M. / Els guardons es van entregar dijous passat a Lleida 
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