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La Paeria retira el nombre del rey 
emérito a un centro de la Mariola 
...,. La entidad de formación de 
adultos del barrio se dedicara 
a la pedagoga Victorina Vila 

...,. El nuevo cartapacio provoca 
el primer encontronazo entre 
Pueyo y el Comú tras la ruptura 

...,. Talamonte acusa al alcalde de 
subir sueldos y el 'paer' le dice 
que Ferre cobra mas que él P.l0-11 

FOTO: Núria Garcia / la competición internacional reúne en el pabellón Barris Nord a 63 equipos de seis países 
- - - ~-----··- · 

Los despachos 
dejan a Bernat 
Erta fuera de la 
flnal del relevo 
4x400mlxto 
El atleta leridano no disputa
ra la final de los Juegos Olím
plcos de Tokio después de los 
recursos de EE.UU. y Repúbli-
ca Dominicana. FOTO: Diego Azubel (EFE)/ Erta, a la izquierda, con sus compañeros 

·El Barr1s Nord se 
llamaró Espai 
Frutta por el 
patroclnlo del 
Força Uelda 
El nuevo nombre Iuma en la 
fachada del pabellón deporti
ve Junto con los logotipos de 
las se1s nuevas empresas pa
trocinadoras. 

Co\'ID 19 

El80% de los 
ingresados, 
de 35 a 47 

,.. 
anos yno 
vacunados 
El coordinador de Covid 
del Arnau, José-Luis Mora
les, calcula que la próxima 
semana Lleida alcanzara 
el pico de ingresos, por lo 
que reclama "prudencia". 

Salut refuerza 
el control del . vrrus en aguas 
residuales 
del Baix Segre 

_6 

La Torre de 
Capdella rinde 
homenaje a un 
vecino víctima 
del horror nazi 

COMARQUES I PAG. 17 

El dato , 

1,5% 
Es la subida salarial del 
conveni o de las central es 
frutícolas acordado éntre 
Afrucat y UGT I PAG. 15 
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La Diputació i els consells de 
l'Alt Pirineu i Aran cofinancen 
sis projectes d'emprenedors 
Les institucions complementen els fons recollits 
a través d'una campanya de micromecenatge 
Lleida 
ACN 

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, ha signat 
aquest divendres el conveni amb 
els consells comarcals de l'Alta Ri
bagorça, l'Alt Urgell, el Pallars Jus
sà, el Pallars Sobirà i el Conselh 
Generau d'Aran per complemen
tar el finançament de sis projec
tes emprenedors a l'Alt Pirineu i 
Aran. Així, aquestes institucions 
sumen les seves aportacions per 
desenvolupar aquests projectes 
als fons privats recollits en lacam
panya pilot de micromecenatge 
'Arrela't a 11\lt Pirineu i l'Aran' a 
través de la plataforma Goteo. 
org. Al projecte global, també s'hi 
ha sumat el Consell Comarcal de 
la Cerdanya i la Diputació de Gi-
ro na. 

A través d'aquest conveni, es 
tanca una campanya pilot de mi
cromecenatge a través de la pla
taforma Goteo.org que, sota el 
nom 'Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran: 

FOTO: DdL /Joan Talarn es va reunir amb els presidents comarcals 

Emprenem per reactivar el terri
tori', ha ac~mseguit finançament 
per a sis iniciatives i projectes 
emprenedors amb retorn social 
al territori. A aquesta tècnica de 
recaptació de fons se l'anomena 
'matchfunding', ja que la seva fi
losofia és que les administracions 
maximitzem els fons recollits a 
través de les aportacions priva-

des a través del micromecenatge. 
En concret, consells comarcals i 
diputacions aporten 4.000 euros 
per projecte a parts iguals. A més 
de les cinc comarques, també hi 
ha participa la Cerdanya, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Girona. El sis projectes benefici
aris van ser prèviament seleccio
nats amb el vistiplau dels consells 
comarcals, i tots ells han assolit 
l'objectiu de finançament previst 

Afrucat i UGT signen un nou 
conveni per la fruita amb 
una pujada salarial de l' l ,5% 
L'Associació Empresarial de Fruita 
de Catalunya, Afrucat, i el sindicat 
UGT van signar ahir divendres, 
dia 30 de juliol, un nou Conveni 
laboral de les Centrals Frutícoles 
de lleida per l'any actual 2021 i 
l'exercici vinent, al 2022. En l'ac
tualitat, s'havia prorrogat el con
veni de 2020 per la pandèmia de 
la Covid-19. 

1'1,5% per la campanya actual, 
amb efecte del dia 1 de juny; ai
xí com un nou increment d'1% a 
partir del gener del proper any 
2022. 

després d'haver estat presentats 
per la plataforma Goteo.org i ha
ver obtingut 671 aportacions pri
vades de diners, als quals s'hi su
marà l'aportació públ ica. 

El primer dels projectes que ha 
obtingut finançament a través de 
la campanya de micromecenatge 
és 'Boumort Indòmit'. Es tracta 
d'un projecte cooperatiu d'eco
turisme que uneix diferents inici
atives de turisme rural, educació 

eures l'hora. 
"Per Afrucat era important ar

ribar un acord que deixes satis
fets a ambdues parts, garantint 
així una campanya estable des 
del punt de vista laboral. Perquè 
una vegada arriba la campanya 
d'estiu. totes les empreses del 
sector enregistren una gran acti
vitat'', va explicar Manuel Simon, 
director d'Afrucat. 

ambiental i gastronomia per do
nar a conèixer aquest espai natu
ral únic,. 'Donem vida al bosc' és 
un projecte de la Fundació Priva
da Integra Pirineus, de l'Alt Urgell, 
que vol crear nous llocs de treball 
per a persones en situació o risc 
d'exclusió, especialment aquelles 
que tenen una discapacitat intel
lectual. 

El tercer dels projectes sub
vencionats és 'Ecocentre Bieleta', 
una iniciativa per fomentar una 
ecobotiga a la Val d'Aran que, a 
més, sigui un espai per ensenyar 
a consumir de manera sostenible. 
'Siscarri, maduixes amb gust de 
Pirineu' és un altre dels projectes. 
Està promogut des del Pont de 
Suert, on hi pa l'únic cultiu pro
fessional de maduixa ecològica al 
Pirineu aprofitant el clima únic de 
l'Alta Ribagorça. 
· 'Senterada Comestible, un jar
dí d'aliments comunitari' és un 
projecte d'agroecologia i sobira
nia alimentària que es fonamenta 
en la recuperació de 3.000 m2 de 
l'horta de Senterada. El sisè pro
jecte, 'Espai Rural la Trumferia', 
neix al mas Montagut, al munici
pi de Fontanal~e Cerdanya (Cer
danya), en el qual s'aposta pel 
turisme basat en valors i vinculat 
a l'entorn rural que té com a eix 
central tot el procés de producció 
de patates ecològiques. 

Denuncien 
una empresa 
per no oferir 
allotjament 
als temporers 
l a Plataforma Fruita amb Justí
cia Social i el sindicat CGT han 
presentat una denúncia a Ins
pecció de Treball contra l'em
presa Viyefruit per un suposat 
incompliments del conveni 
laboral dels treballadors tem
porers contractats a través de 
les empreses de treball tem
poral (ETI) Eurofirms i Adecco. 
L'empresa associada a Afrucat, 
amb seu a Alcarràs, estaria, 
segons l'entitat, contractant 
a lleida t reballadors tempo
rers empadronats a més de 75 
quilòmetres per les seves fin
ques a Osca, sense garantir ni 
l'allotjament ni la manutenció. 
Per part de l'empresa assegu
ren que s'ofereix allotjament a 
tots els treballadors i despla
çaments gratuïts quan són per 
motius laborals i que quan es 
contracten a traves d'empreses 
de treball temporal són aques
tes les que s'han de fer càrrec 
de l'allotjament. 

Montoliu de Llei<Ja 
rehabilita les seves 
escoles i amplia el 
cementiri municipal 

L'ajuntament de ,Montoliu de 
lleida treballa aquest estiu en 
l'ampliació del cementiri i la 
rehabil itació de les escoles. Ell 
consistori ha ·començat la pri
mera fase del projecte d'am
pliació del cementiri municipal, 
i la primera fase de la rehabili
tació de les escoles que s'aca
barà l'estiu del 2022. 

Amb aquest nou conveni s'ha 
acordat una pujada salarial de 

El preu mínim d'hora durant 
el 2019 estipulat pel grup 6 de 
manipuladors era de 7,47 euros 
per hora i a partir de 1'1 de juny 
de 2021 serà de 7,58 eures l'ho
ra. Mentre que per la campanya 
del proper any 2022 serà de 7,65 

D'altra banda, les parts que 
van signar el conveni també es 
van comprometre a t raslladar 
aquest acord assolit ahir a tot 
l'àmbit català en futures negoci
acions, perquè les empreses del 
sector referents catalanes són sò
cies d'Afrucat. 

FOTO: Afrucat I El nou conveni de la fruita es va signar ahir 
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La Torre de Capdella 
ret un homenatge a 
Feliu Jau mot Montané, 
víctima de l'horror nazi · 
Va morir el1941 a Gusen-Mathausen 
i l'acte es realitzarà demà a la localitat 
Lleida 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de la Torre de Cap
della i el Memorial Democràtic 
reten homenatge demà a Fe
liu Jaumot Montané, un veí de 
la localitat que va morir amb 32 
anys al camp de concentració 
Gusen-Mauthausen l'any 1941. 
L'acte començarà a partir de les 
11.30 hores a la plaça del Portal 
de la Pobleta de Bellveí. L'histo
riador Josep Calvet farà una apro
ximació biogràfica a la seva figura 
i posteriorment el Memorial De
mocràtic i l'Ajuntament instaHa
ran una placa de reconeixement 
a la seva casa natal. Amb el nou 
plafó, l'espai quedarà integrat a 
la Xarxa d'Espais de Memòria De
mocràtica, que agrupa diferents 
indrets que són testimonis de la 
nostra història recent. 

Feliu Jaumot Montané va 
néixer a la Pobleta de Bellveí l'any 
1909. Durant la Guerra Civil, mi
litava al Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC) i es va in
corporar al front quan la seva lle
va va ser mobilitzada per part de 
l'exèrcit de la República. El gener 
de 1939 va iniciar la retirada cap a 
França. Va arribar a Prats de Mo
lló creuant el coll d'Ares. El mes 

dasweltouto.es 

FOTO: Memorial Democràtic I Imatge d'arxiu de Feliu Jaumot Montané 
- -··-- . - ----

d'abril va ser traslladat al camp 
d'internament d'Agde, i quan en 
va sortir va treballar a Ulla, al 
nord de França. Després de l'ocu
pació nazi de França va ser detin
gut pels alemanys. Primer el van 
internar al camp de presoners de 
guerra Stalag 1-B, de Hohenstein. 

• 

L'agost de 1940 va ser traslladat a 
Mauthausen, a Àustria, i se li va 
assignar el número de matrícula 
3.562. Poc després el van tras
lladar al subcamp de Gusen, on 
va rebre el número de matrícula 
9.348. Va morir a Gusen el 24 de 
juny de 1941. 

1X0de50 

a Automotor 
y Servicios 

Automotor y Servicios 
Av. Barcelona, 19 · lleida · T. 973 94 44 44 

Els Bombers tornen al Grup 
Sant Isidori de Mollerussa 
per una nova fuita de gas 
Els Bombers van tornar-hi ahir 
al Grup d'habitatges Sant lsido
ri de Mo.llerussa en ser alertats 
d'una nova fuita de gas en un 
dels blocs. Emergències van ser 
alertada a les 9.00 hores i fins 
al lloc es va desplaçar una dota
ció del cos que en confirmar la 
fuita van informar els tècnics de 
la companyia del gas i a l'ajunta-

Cremen cables 
elèctrics al 
terme de Ribera 
d'Ondara 
Els Bombers de la Generali
tat van apagar ahir un incen
di que es va originar en uns 
cables elèctrics, els quals van 
cremar, a Ja zona Els Llindars 
de Ribera d'Ondara. En aquest 
sentit, els serveis-d'emergèn
cies van ser alertats del foc a 
les 7.20 hores i fins al lloc dels 
fets es va desplaçar una dota
ció del cos per apagar-ho. 

ment. Cal recordar que aquesta 
és la tercera vegada en un mes 
que van al citat lloc pel ma
teix motiu. De fet, el passat 21 
d'abril van començar els treballs 
d'enderroc del Bloc C. El conjunt 
estava integrat per quatre 'blocs, 
de 40 habitatges cadascun, i es 
troba en estat ruïnós i en molt 
mal estat de conservació. 

Calcinat un cotxe al 
carrer Països Catalans 
d'Ivars d'Urgell 

Un turisme va quedar ahir to
talment calcinat en incendiar-se 
quan es trobava al carrer Països 
Catalans d'Ivars d'Urgell. Pel que 
fa als fets, emergències van ser 
informada que el cotxes s'estava 
cremant a les 9.00 hores. Ràpi
dament, es va activar el corres
ponent protocol i fins a la citada 
via es van desplaçar un total de 
tres dotacions dels Bombers de 
la Generalitat. Cal destacar que 
no va haver-hi ferits. 

Un incendi afecta 50 metres quadrats de 
matolls a la C-13, al seu pas per Espot 
Un incendi va cremar ahir una superficie total de SO metres quadrats 
de matolls a la C-13, al seu pas per Espot. En aquest sentit, els serveis 
d'emergències va rebre l'avís d'alerta a les 12.41 hores i fins al lloc 
es van desplaçar dues dotacions dels Bombers. S'ha d'indicar que 
en arribar el foc ja havia estat extingit per algú i van fer una revisió. 

Rescaten un home amb un fort cop al 
genoll .. a l'Estany Negre, a Barruera 
Un helicòpter dels Bombers amb efectius del GRAE va rescatar ahir 
un home que havia patit un fort cap al genoll quan es trobava a la 
zona de l'Estany Negre, a Barruera, en una zona inaccessible per una 
ambulància. Va ser traslladat fins al camp de futbol de la localitat, on 
el SEM se'n va fer càrrec per portar-lo a un centre hospitalari. 

• Das Auto. es 

1ar Vehicles d'ocasió garantits 
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FOTO: Aj. Àger / Imatge del nou dipòsit que s'ha instal-lat 

L'Ajuntament d' Àger instal·-la 
un dipòsit d'aigua a Agulló 
per incrementar les reserves. 
l'Ajuntament d'Àger ha instal-lat 
un nou dipòsit d'aigua a Agulló 
amb l'objectiu d'incrementar la 
capacitat i les reserves d'aigua al 
municipi, a causa de l'augment 
de demanda que s'experimenta 
durant l'estiu. 

Aquest nou dipòsit d'aigua, 
que se suma al que ja estava ins
tal·lat a Àger, té una capacitat 
de 350.000 litres, i també for
ma part de la xarxa de distribu-

ció d'aigua potable del municipi. 
Pel seu interior hi passa més del 
80% de l'aigua que es consumeix 
al municipi. Entre tots dos dipò
sits, tenen la capacitat de conte
nir tota l'aigua que es consumeix 
al municipi en un dia de màxima 
demanda, coincidint amb els 
mesos d'estiu, de manera que 
aquest dipòsit extra permetrà 
garantir la demanda d'aigua du
rant tot l'any. 

L'empresa Torrons Alemany 
promou el turisme natural 
volant pel cel del Montsec 
L'empresa familiar Torrons i Mel 
Alemany d'Os de Balaguer im
pulsa el turisme natural a través 
d'un viatge aeri pel cel del Mont
sec. La iniciativa de la firma es 
concreta a· través d'un sorteig 
d'un lot de productes i un vol 
d'una hora i mitja de durada 
amb un ultralleuger biplaça per 
sobrevolar la serra del Montsec. 

so'TTicultura 
~alagu r 

r.ma d~ Balaguer 

El sorteig del vol, que gestionarà 
l'escola de vol La Serra de Mo
llerussa, es realitzarà a través 
de les xarxes socia ls d'Alemany. 
El vol, que es durà a terme a un 
300 metres d'altitud, s'iniciarà 
i finalitzarà a la capital del Pla 
d'Urgell i mentre es planeja per 
la serra del Montsec, es podrà 
contemplar tota la zona. 

FOTO: ACN / Imatges dels joves del Camp de Treball Internacional d'arqueologia treballant al jaciment 

Les excavacions a Isona 
deixen a la vista restes de 
construccions romanes 
Al jaciment de l'Hort del Cavaller 

Isona 
ACN 

La tercera campanya d'excavació 
al jaciment de l'Hort del Cavaller, 
a Isona (Pallars Jussà), ha deixat al 
descobert com era la tra ma d'una 
ciutat romana. L'arqueòloga, Cris
tina Bel monte, explica que ja l'any 
2019 i 2020 van retirar sediments 
i van deixar preparat l'espai per 
treballar en estrats molt propers 
a l'època romana . Aquest juliol, 
vuit joves vinguts de França, Po
lònia, Alemanya i Itàlia, que han 
participat en un Camp de Tre
ball Internacional, han contribuït 
a deixar visibles restes de grans 

construccions d'època romana el 
segle I aC, amb murs de gruixos 
superiors als 70 centímetres. Bel
monte destaca "la potencialitat" 
d'aquest jaciment i el seu "bon 
estat de conservació". 

Belmonte afirma que, a dife
rència de moltes altres viles roma
nes que s'han de visitar "mirant 
cap a terra", a l'Hort del Cavaller, 
intueixen que serà a peu pla, amb 
trams de muralla de prop de dos ,. 
metres d'alt. 

La diferència amb altres jaci
ments d'aquesta època rau en el 
fet que a l'Hort del Cavaller no s'hi 
van const rui r edificacions a sobre 

cultura en creixement 

3 i 4 de ""etembre. 202 

S un t u I a a· i" c.l&.: IeN F runq ucl'4cs 

i solament es va tapar la vila ro
mana per fer-hi hòrts. Belmonte 
explica que aquest fet ha per
mès conservar la trama urbana 
completament i poder entendre i 
posteriorment veure com era una 
ciutat romana, amb la seva mura
lla, la porta d'entrada, el carrer 
principa l i les cases a banda i ban
da d'aquest. 

Les fases d'ocupació que s'han 
documentat van des del segle I aC 
al segle 11 dC. A més, aquesta mu
ralla es converteix en la més gran 
de Ponent, tant en extensió com 
en altura, podent arribar a supe
rar els dos metres. 

- ¡, 
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'Alt Urgell és la segona comarca més gran de Cata
lunya, només superada per la Noguera, però amb 
una baixa densitat de població, i està ubicada al 
centre dels Pirineus i això implica molt contacte, 

influències, història i espais compartits. L'Alt Urgell té al 
voltant Andorra, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, la 
Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. És una comar
ca pirinenca, però té de tot i és el riu Segre i els seus 46 
quilòmetres de recorregut des de les muntanyes fins a la 
Noguera, el que en marca la personalitat, sense oblidar els 
petits rius Valira, Pallerols o la Vansa. lla Seu d'Urgell n'és 
la capital, una funció que va més enllà de la comarca. Els 
Pirineus no tenen capital, però la Seu és una de les ciutats 
que exerceixen aquest paper. 

Aquesta ubicació central als Pirineus li permet gaudir i ofe
rir als visitants dos parcs naturals a banda i banda de la co
marca. Cap al Pallars, a l'oest, es troba el Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, amb qui el comparteix mitjançant els munici
pis de Montferrer i Castellbó i les Vall de Valira. Destaca la 
Vall de Santa Magdalena, una àrea d'interès que abraça els 
nuclis d'Ars, Asnurri, Civís i Ós de Civís o Sant Joan de l'Erm 
i on la natura regna per l'escassa presència de l'home. En 
aquesta zona urgellenca del parc es troba el Salòria, el pic 
més alt de la comarca amb 2.789 metres. 
Cap a l'est, hi trobem el Parc Natural del Cadí-Moixeró, un 
altre de més grans del país i que fa de barrera entre el Piri
neu i el Prepirineu. És un espai ric en flora i fauna i, per això, 
atreu visitants d'arreu. A Tuixent s'hi pot visitar el Centre 
d'Interpretació de la Flora. Aquest parc és molt conegut pel 
simbolisme del massís del Pedraforca, però a la part lleida
tana qui mana és la serralada imponent del Cadí. 
El Parc Natural compta amb una extensa xarxa de camins 
senyalitzats per a tots els nivells tècnics i físics. Hi ha vuit iti
neraris de natura per a tots els públics, tres itineraris adap
tats per a persones amb mobilitat reduïda i més de 400 qui
lòmetres de senders homologats i itineraris per a fer a peu, 
en bicicleta o a cavall. Alguns dels més emblemàtics són: 
Camí dels Bons Homes, Cavalls del Vent, Ruta de l'Ermità, 
Ruta dels Segadors, Camí Picasso, Marxa Cicloturista al Ca-

lla comarca que voleu descobrir, 
una experiència única dels nostres pobles I 

dí-Moixeró, Pedals de Ferro, Volta al Cadf-Moixeró en BTI. 
I fora d'aquest parc natural, Turisme de l'Alt Urgell té una 
guia de senderisme que proposa 30 itineraris senyalitzats 
de diferent dificultat, 8 itineraris més de llarg recorregut i 
altres 4 itineraris verticals. 

I per no deixar de fer esport, ia comarca és un destí obligat 
per als amants dels esports d'aventura i aptes per a tota 
la família. La pesca, l'esquí a l'hivern -sobretot el de fons-, 
rutes en bicicletes elèctriques, paracaigudisme, BTT, golf, 
hípica, quads, parapent, buggies i segway, escalada en vies 
ferrades, ràfting, barranquisme o piragüisme són algunes 
de les modalitats d'activitats que es poden trobar i amb 
empreses i professionals de qualitat. Un dels millors esca
ladors del món, Chris Sharma, ha elogiat tres zones de l'Alt 
Urgell per practicar aquesta disciplina, com són les de Tres 
Ponts, Contrafort de Rumbau i Peramola o també la Dura 
Dura d'Oliana, com una de les que exigeix més nivell als 
escaladors. 
El Parc Olímpic del Segre, ara anomenat Ràfting Parc, és, 

sense dubte, la instal-lació de referència in~erna
cional per practicar esports aquàtics gràcies al 
fet que va ser seu olímpica dels Jocs de Bar
celona de 1992. L'espai conjuga la vessant 
esportiva de primer nivell amb la de centre 
turístic i d'oci i personifica la vocació de gai
rebé mig segle de la Seu d'Urgell en l'organit
zació de competicions de piragüisme d'aigües 
braves. Al marge de les estades, entrenaments 
i competicions d'èlit, és també, com es deia, 
un espai de lleure i esport on es pot practicar 
ràft!Pg, piragüisme, open kayak, hydrospeed, 
barca eco, BTI i escalada en un rocòdrom. 
Abans de deixar la natura i el turisme actiu ca l 
fer una bona aturada per l'embassament de 
Rialb, el segon més gran de Catalunya, en funciona
ment des del 2000 i on els municipis del seu entorn 
han començat a buscar-hi l'atractiu turístic obrint-lo a 
empreses que organitzen activitats aquàtiques, com llo
guer de barques, piragüisme o pesca, però també per 

En la imatge una mostra dels productes de proximitat que podem trobar a la comarca (@Oriol Calvera) 



terra amb rutes en bici, senderisme, itineraris amb moto i 
4x4 o escalada. 
Totes aquestes activitats a la natura es poden fer d'una 
manera sostenible i amb respecte a l'entorn. Per això, la 
Seu d'Urgell, per exemple, ja ha començat a publicitar 
l'ecoturisme amb diversos plafons al municipi. 

Passem a altres activitats més relaxades com ho és conèxer 
el patrimoni de l'Alt Urgell. Sobresurt la catedral romànica 
de Santa Maria de la Seu d'Urgell, símbol del poder que 
sempre ha tingut el Bisbat d'Urgell des del segle VI i com a 
seu del coprincipat d'Andorra. Aquesta catedral es va cons
truir al segle Xli i és !única d'estil romànic que es conser
va a Catalunya. A més de la seva majestuositat i sobrietat 
conté un claustre adossat a la façana sud del temple, que 
consta de quatre galeries també romàniques i els capitells 
estan decorats amb una gran varietat de motius. I destaca 
també el fet que enganxat al claustre s'hi troba l'església 
de Sant Miquel, també romànica. 
Per conèixer millor aquesta història cal visitar el Museu 
Diocesà, que conserva una valuosa coHecció d'art religiós 
del bisbat, com pintures murals, una àmplia coHecció de 
marededeus romàniques, el retaule gòtic d'Abella de la 
Conca de 1364, de Pere Serra, o l'urna de plata de Sant 
Ermengol de 1755, obra de Pere Lleopart. 
La visita monumental de la Seu d'Urgell cal completar-la 
amb un recorregut pel centre històric, començant per l'Es
pai Ermengol, pel carrer dels Canonges o pel Parc del Va-
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les nostres comarques 

La imatge gran correspon al Parc Natural de l'Alt Pirineu (@PNAit Pirineu), la 
imatge vertical del Parc del Segre (LM), Ja imatge petita de dalt és el Mirador del 
Cretaci (@Aralleida), la petita de baix del Museu de la Moto (LM) i la petita del 
costat del mapa, raiers de Coll de Nargó preparant un rai (Albert Lijarcio ACN) 

lira, ubicat al costat del riu del mateix nom, i que acull una 
rèplica del claustre de la catedral, però dissenyat al segle 
XX per l'escriptor i urbanista Lluís Racionem. Als capitells 
de les columnes s'hi han esculpit coneguts personatges del 
segle XX. 
A tocar de la capital de la comarca es troba Castellciutat 
dalt del turó que domina la vall. Les fortificacions de Caste
ll ciutat són un singular patrimoni militar d'època moderna. 
El conjunt data de finals segle XVII és, des del punt de vis
ta de l'enginyeria militar, un dels més interessant de Cata
lunya. Aquest patrimoni defensiu es complementa amb les 
instal·lacions contemporànies de la segona meitat del segle 
XX. Avui és un complex hoteler. 

Igualment, en l'àmbit patrimonal subratllem la importància 
del romànic a la comarca amb Sant Serni de Tavèrnoles a 
Anserall, Sant Climent de Coll de Nargó, Santa Maria d'Or
ganyà o Sant Martí d'Ars, amb la seva singular torre rodona. 
Lògicament, l'Alt l}rgell té dues referències molt potents 
en l'àmbit del patrimoni, com són les Homilíes d'Organyà, 
el text en català més antic que s'ha localitzat, així com les 
restes de vida prehistòrica de Coll de Nargó amb el museu 
Dinosfera. 
Aquest centre presenta una exposició en la que mitjançant 
audiovisuals, jocs interactius, fòssils reals, rèpliques i re
construccions, el visitant descobreix quin és el coneixe-

L'Alt Urgell, situat 
entre dos parcs 
naturals i creuat pel 
Segre, ofereix tradició i 
història dels Pirineus. 

ment actual que els científics tenen sobre els dinosaures 
que fa 70 milions d'anys habitaven al Pirineu. 
I ja que encentem la via dels museus, no podem deixat de 
visitar; també a Coll de Nargó, els dels raiers que recorda el 
vell ofici de transport fluvial de fusta i que reprodueix amb 
una baixada pel riu Segre a l'agost. També s'ha de conèixer 
el Museu de la Moto de Bassella, amb una coHecció única 
de més de 100 d'aquests vehicles; el Museu de Trementi
naires, que explica la història de les antigues remeieres a 
Tuixent i La Vansa. Al nucli del Pont d'Arsèguel podeu visitar 
la Fàbrica de Llanes, una empresa tradicional de caire fami
liar que-funciona amb energia hidràulica i on, entre d'altres 
màquines, encara treballa una espectacular filadora dis
senyada al segle XVIII. Al Pont de bar hi trobem el Museu 
de la Vinya i el Vi de Muntanya i a Arsèguel, el Museu de 
l~cordió, que és el resultat de la coneguda Trobada d'Acor
dionistes, el festival de música més antic de Catalunya, que 
se celebra ara al juliol. 

Altres esdeveniments que cal esmentar són també la fira 
del Llibre del Pirineu a Organyà al setembre o la Fira de 
Sant Ermengol de l'octubre a la Seu. Igualment, el Pi curt, el 
festival de curtmertratges del Pirineu; el Festival de Música 
Antiga dels Pirineus durant tot l'estiu o el Retaule de Sant 
Ermengol, que se celebra a l'agost. Molta i àmplia activitat 
cultural i festiva a l~lt Urgell. 

Per acabar, no es pot parlar d'aquesta comarca sense fer 
esment de dos productes de referència, com són els for
matges i la mantega, que tenen la seva pròpia Denomina
ció d'Origen Protegida (DOP} o la Indicació Geogràfica Pro
tegida (IGP} per a la vedella dels Pirineus. Però també hi ha 
tota una Cuina exceHent al voltant dels bolets i de cara a la 
tardor cal tenir-la molt en compte. Finalment, en aquesta 
zona del Pirineu predomina la carn, les verdures i plats tra
dicionals com el trinxat. 

Més informació: 
www.alturgell.cat/turisme 
aralleida.cat 
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VIDA SOCIAL 

Camps de treball a la Pobla per a joves 
Fins a 35 joves han participat aquest estiu al camp de treball de la Pobla de Segur, formant part de 
sis serveis de voluntariat durant el mes de juliol. 

Premis de la Nectarina Atlètica a Alcarràs 
~:Ajuntament d'Alcarràs i l~ssociació Atlètica Maiparem van lliurar els premis dels sortejos entre 
els participants de la cursa 'Nectarina Atlètic¡(, que s'ha fet en format virtual per segon any. 

CT Urgell reconeix a Joan Segura 

[ 

El Club Tennis Urgell va lliurar a Joan Segura una placa en reconeixement i agraïment per la seva tasca 
al capdavant de la Representació Territorial d'Esports a Lleida. 

Caminada a Bellpuig 
El passat dijous va finalitzar a Bellpuig el cicle de caminades 
nocturnes que s'ha realitzat durant el mes de juliol i que han tingut 
un gran seguiment d'uns participants que han pogut descobrir 
indrets i paisatges rurals dels voltants de Bellpuig. 

Nou single de Nicky Jam 
El cantant estatunidenc Nicky Jam, un dels pioners de la música 

urbana llatina, va publicar ahir el seu nou single, 'Miami'. Amb 
el seu anterior 'Fan de tus fotos~ ja ha superat els 25 milions de 
reproduccions a YouTube. 

cfarre
Resaltado
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u DIT IIARTrN ESTRENA 'NOT TALENT' A LA SEU VELLA / La plaça de la Sardana de 
la Seu Vella de Lleida va acollir ahir a la nit, dins de la programació de l'Estiu en Viu, l'estrena 
del nou espectacle de l'actriu Judit Martín, coneguda pels seus papers a programes com 
Polònia de TV3 o Versió RAC1 . Es tracta de Nat Talent, un espectacle d'humor improvisat 
que fa "un cant a la mediocritat i que celebra el fracàs'~ FOTO: Núria García 

El Quartet Prysma i la 
soprano Iolanda Dolcet 
tanquen 'L/-Estiu en Viu/ 
Més de 3.000 persones han assistit 
al juliol a la vintena de propostes 
la plaça de la Sardana, a 
la Seu Vella acull avui la 
darrera actuació del cicle 
'Estiu en Viu', concert 'Un 
vespre a l'Òpera. 

lleida 
REDACCIÓ 

Els protagonistes del concert se
ran la soprano Iolanda Dolcet i el 
Quartet Prysma, formació inte
grada pels músics de l'Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les 

Terres de Lleida: Xesco Grau (flau
ta), Joan Sancho (violí), Eduard 
Boleda (viola) i Marta Uona (vio
loncel). Junts faran un recorregut 
per la història de l'òpera. 

D'aquesta manera, es tanca 
el cicle programat per La Paeria, 
amb la col·laboració del consorci 
del Turó de la Seu Vella i l'Institut 
d'Estudis llerdencs, durant aquest 
mes de juliol que ha rebut un to
tal de 3.325 assistents en la vin
tena de propostes oferides, tant 

El cicle 'Públic!' finalitza 
a Claravalls amb el folk de 
Corrandes són Corrandes 
La tercera edició del cicle d'arts de 
carrer Públic!, . de la regidoria de 
Cultura de Tàrregaacaba aquesta 
nit (22.00 hores) a la localitat de 
Claravalls amb el quartet Corran
des són Corrandes, que interpre
tarà Cançó fugaç, un espectacle 
de música tradicional basada en 
les tonades de la Catalunya Vella. 
Els espectadors podran gaudir de 
la seva música d'arrel basada en 

el gènere de la cançó improvisa
da; folk en la seva dimensió més 
festiva i innovadora sense renun
ciar a la tradició. A més d'aquest 
concert, el Talladell també acu
ll avui (21.30 hores) un concert 
d'havaneres i música tradicional 
amb el grup Boira, mentre que a 
la Societat Ateneu (22.00) es po
drà veure el concert amb les ver
sions de Su & Si. 

de música com d'arts en viu o de 
carrer, i que han tingut com a es
cenari diferents espais de la ciu
tat com plaça de la Sardana, on 
s'ha pogut veure gran part de les 
actuacions, el Museu de l'Aigua, 
diferents centres cívics, l'Auditori 
Municipal Enric Granados, la Nau 
Central de la Seu Vella, l'I El. "Hem 
volgut enfortir la vinculació de la 
ciutadania i la cultura amb el Turó 
de la Seu Vella", deia el regidor de 
Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant. 

:Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà 
tanca per vacances 
fins al 24 d'agost 

L'Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà, ubicat a Tremp, es man
tindrà tancat per les vacances 
d'estiu de 1'1 al 23 d'agost de 
2021 inclòs. A partir del dia 24 
d'agost, quan tornarà a obrir 
les seves portes, l'horari d'aten
ció al públic serà de dimarts a 
divendres de 9.00 a 14.00 ho
res. El servei, però requereix 
que es demani cita prèvia. 

Xavier Mayora presenta 
el seu espectacle 'Manifest 

· Anartista' a La Figuerosa 

FOTO: X.M. I El cantautor i activista lleidatà durant una actuació 
-·---··------·--·-----·--··--·-------------- · 

La localitat de la Figuerosa 
(Tàrrega) acollirà aquesta nit 
(22.30 hores) l'espectacle Ma
nifest Anartista, del cantautor 
i activista Xavier Mayora. Es 
tracta d'un espectacle poètic, 
visual i musical en el qual re
flexiona sobre el paper de l'art 
en la transformació de la socie
tat, la incidència en les nostres 
vides de les noves tecnologies 
o la desaparició del món rural 
català; com diu l'autor, "és una 
crida urgent al despertar d'una 
sodetat cada cop més adormi
da". Durant l'actuació, la prosa 
poètica del Manifest Anartis
ta s'acompanya de les cançons 
del que és el segon treball dis
cogràfic de Xavier Mayora, 
Anartista, un viatge personal 

• 

"És una crida 
urgent al 

despertar de 
la societat" 

per diferents estils musicals que 
canta a la vida i a l'amor delibe
radament. En el concert, Xavier 
Mayora (veu i guitàrra espanyo
la) estarà acompanyat a sobre de 
l'escenari per Pau Sastre (teclat i 
veus), Pep Massana (violí i veus), 
David Gès (saxo i flauta travesse
ra), Fede Salgado (baix elèctric) i 
Nico Correa (bateria). 

FOTO: Carles Hernàndez I Cada infant farà una peça per a un mosaic 

Nens de Camarasa faran 
un mural amb l'artista Foxy 
Nens i joves de Camarasa van 
participar ahir en la segona de 
les sessions de treball per la 
confecció d'un mural de forma 
col·lectiva, ajudats per l'artista 

Foxy, amb qui van debatre les 
configuracions del mosaic final, 
que s'ubicarà al poble. L'activitat 
forma part del projecte cultural 
Territori Artemisa. 

cfarre
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