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MEMORIA HISTÓRICA I NATURA 

FOTO: M.G. 1 El Serrat del Llarg, a sobre d'Orcau, permet gaudir en poca distancia de dues fortificacions que tenen gairebé 1.000 anys de diferencia en la data de construcció 

La Guerra Civil al Pallars, vista a 
través d'una guia d' excursions 
MANEL GIMENO 1 LLARDÉN ORTOFOTOMAPES 1 CODIS QR 
L'autor, nascut a La Pobla de Segur, ha fet la 

publicació com a complement per coneixer les 

localitzacions delllibre 'lndrets d'una guerra'. 

La guia compta amb nombrases imatges, 

mapes i ortofotomapes i codis QR que enllacen 

' a la informadó histórica de l'indret. 

A. MEGfAS GIL 
@ rnt: i. s59 
lleida 

El Saló de Plens de 
I'Ajuntament de Sort va 
acolllr ahir la presentació 
de la gula 'Del Montsec a 
les Va lis d'Aneu. Segulnt els 
indrets d'una guerra - Front 
del Pallars {1938-1939}' 
(Bresca), de rhlstorlador 
Manel Gimeno 1 Uardén. 

militar de l'epoca, que "quan vaig 
comen~ar la recerca als anys 80 
era complicada perqué gairebé 
no es trobaven arxius" i que sor
tosament ara "quan s'han obert", 
ésmés facil. 

14 ZONES 141 RECORREGUTS 
Les excursions que es propasen estan dividides 

en 14 zones i tenen diferents graus de dificultat, 

tot i ·que la majoria són accessibles. 

la guia, explica l'autor, ha estat 
pensada com un complement al 
seu llibre lndrets d'una Guerra -
escrit el 2018 i en que repassa el 
que va succeir al Front del Pallars 
en aquells anys de la Guerra Civil, 
narrant el"dia a dia deis dos bfm
dols"- i proposa diferents excur
sions per coneixer els elements 
militars que van ser protagonistes 
del conflicte beHic que va marcar 
la zona. Una tasca, la de l'aspecte 

Manel, que és autor de molts 
altres !libres sobre la historia del 
segle XX al Pallars i sobretot de la 
Guerra Civil, com Salas de Pallars 
1936-1939. Tres anys dins la his
toria d'un poble (coautor, 1987), 
Revolució, guerra i repressió al Pa-
1/ars (1987), Un segle i mig debo
tígues i indústries de la Pobla de 
Segur (1999), Les batalles del Se
gre i la Noguera Pallaresa (coau
tor, 2006), Un segle i mig de botí
gues i indústries de Sort (coautor, 
2006) i Terra de memoria. Onze 
converses sobre la Guerra Civil 
al Pallars (coautor, 2015), expli
ca que "no és una guia tradicio
nal; té poca !letra i inclou moltes 
imatges, mapes i ortofotoma
pes". A més, inclou els tracks de 
Wikiloc amb codis QR que també 
enllacen a la informació historica FOTO: M.G. 1 La guia recorre indrets des de la zona de Comiols-Montsec a les Valls d'Aneu 
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de l'indret, l'eix delllibre. La guia 
s'estructura en 14 zones que van 
des de Comiols-Montsec fins a les 
Valls d'Aneu, que cobreixen totes 
les zones del front i hi ha un to
tal de 41 recorreguts. "Hem fet 
la selecció intentant escollir in
drets que tinguin uns accessos 
més o menys facils, tot i que hi 
ha algunes que ten en més dificul
tat, i també que tinguin interes 
historie". A més, explica, "podría 
haver-hi 41 més". En aquest sen
tit, destaca que el Pallars "és una 
de les zones amb més restes de 
la Guerra Civil, perque hi ha molt 
poc pla i s'ha conreat i constru"it 
molt menys que en altres". A 
més, considera que la publicació 
pot ajudar a "descobrir el Pallars 
d'una altra manera, et porta a 
llocs sorprenents, i també a ve u re 
que molts deis indrets no només 
tenen interes historie". Entre els 
més destacats cita alguns com 
el Serrat Llarg, a sobre d'Orcau, 
"on estas gairebé a tocar del Cas
tell d'Orcau, així que estas en un 
lloc amb dues fortificacions que 
tenen gairebé 1.000 anys de di
ferencia"; el Serra del Bovet, a Ar
calís, "on es pot gaudir d'una vis
ta, molt poc habitual, de les dues 
capitals del Pallars"; o a Esterri, 
on "hi ha una magnífica visió de 
les Valls d'Aneu". 

Pel que fa a l'estat de conser
vació d'alguns d'aquests espais, 
que en moltes ocasions s'estan 
veient engolits per la natura, Ma
ne! considera que amb molt po
ca cosa es podría millorar molt 
la seva situació. "Només amb 
una neteja de malesa, hi ha llocs 
com Vilanoveta, que té for~a re
llevancia, quedaría perfecte", diu 
i destaca, per exemple, la feina 
teta per l'Associació Amics de la 
Posa d'lsona, "que conserva els 
bunkers republicans de la zona". 
A més, creu que "si hi hagués un 
mí ni m de senyalització, seria més 
atractiu; s'ha d'aprofitar". Aques
ta guia, dones, és una altra eina 
per coneixer la historia mentre es 
gaudeix de la natura. 
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FOTO: M.G. 1 Manel Gimeno destaca que "el Pallars és una de les zones amb més restes de la Guerra Civil" 

FOTO: M.G./ La guia inclou elements militars deis dos b~mdols de la guerra, el republica i el franquista 
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FOTO: A. R. / Moment en que s'aturaven els treballs que s'estaven fent 

Denuncien una rompuda de 
terreny forestal al Pallars Jussa 
Els Agents Rurals van aturar i de

nunciar recentment uns treballs de 
rompuda de terreny forestal sense 
autorització al Pallars Jussa. Així 

mateix, es va dura terme la corres-

- ponent sanció per fer treballs fo
restals en epoca d'alt risc d'incendi 
sense permisos. La infracció es va 
fer dins I'Habitat d'lnteres Comuni

tari Rouredes lberiques. 
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3.88 •0,03 
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362 •003 

3.95 •0.03 

3.B1 •0,03 

3.61 •0.03 
3.34 •0.03 

SIC 

S/C 

SIC 

3.40 •0.06 

3.57 •0,06 

3.45 •0.06 

Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización 

PORCI O DI 

CERDO SRECTO 1.227 ·O.OIB 

CERDO DE LLEIDA 1.215 -O.OIB 

CERDO GRASO 1.203 -0.018 

CE ROA 0,440 -0.030 

LECHÓN 20 K 21.00 

o 
CORDERO OE 19A 23KG 3,61 •O. OS 

CORDERO DE 13.1 A 15 KG 3,52 •0.05 

CORDERO DE 15,1 A 1B KG 3,37 •0,05 

CORDERO DE 2B.l A 34 KG 3.27 •0.05 

CORDERO DE 34 KILOS Y MAS 3.10 •0.05 

OVEJAS DE VIDA 70,00 

DESHECHO PRIMERA 0,65 

PIEl FINA DEl PAfS 10,S0-11.0D 

PIEl CRUZADA l.SHOO 

50 KILOS 105 (-5) 95 (-5} 100 (-5) 

55 KILOS 115 (·5} 110 (-10) 115 (·5} 

60 KILOS 145 (-5} 145 (-10} 150 (-5} 

40·45 KILOS 

45·50 KILOS 

65 (-5} 75 (=} 

~00 

355 (·5) 345 (-5} 

60-65 KILOS 395 (-5} 395 (-5) 

m 1-5¡ 435 1·5) 

110 (-10) lOS (-10) 

55-60 KILOS 150 (-10) 155 (-10} 

60·65 KILOS 190 (-10} 195 (·10) 

(M} 60·65 KILOS 

(M} 70 KILOS 

!H} 60-65 KILOS 

(H) 65·70 KILOS 

Finalitzen l'frrea recreativa de la 
Granja d'Escarp i la senyalització 
de la ruta de 1' Aiguabarreig 
Es pretén posar en valor el patrimoni cultural i natural 

llEIDA 
REDACCIÓ 

Les obres de millora de l'area re
creativa de la Granja d'Escarp van 

finalitzar el mes d'agost. Cal indi
car que es tracta d'una actuació 
emmarcada dins del projecte Po
nent Actiu impulsat pel Patronat 
de Promoció Economica de la Di
putació de Lleida. 

Aquesta actuació ha consis

tit en l'adequació d'una zona de 
descans i la creació d'una area 

recreativa com a zona de lleure i 
estada deis visitants a l'entorn de 
l'espai natural de I'Aiguabarreig. 
L'espai esta ubicat en un indret 
proper al nucli urba de la Gran

ja d' Escarp, al costat de l'aparca
ment municipal d'autocaravanes 
i de la zona esportiva. Tanmateix, 
s'han instal·lat els elements i equi
paments necessaris, com taules 
de fusta amb seients incorporats, 
bancs, plafons d'informació, apar-

FOlO: Diputadó / lmatge de l'area recreativa que s'ha creat 

caments de bicicletes, arees de 
jocs infantils, senyalització, barana 
de fusta o enjardinament. Aquesta 
actuació s'ha complementat amb 
la senyalització de punts d'interes i 
d'accés de la ruta de I'Aiguabarreig 

Segre-Cinca. En aquest sentit, cal 
indicar que el projecte esta cofi

nan<;at amb fons FEDER, perla Di
putació de Lleida i I'Ajuntament de 
la Granja d'Escarp, amb un import 
d'adjudicació de 32.222,65 euros. 

LONJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEL30 DE AGOSTO Al S DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CEREAlES 'ENSOS WIDU 
Trigo nacional Panificable 
Trigo nacional forrajero 
Trigo importación PE 71 forratero UE 
Trigo importación PE 71 ForraJero UE Octubre-diciembre S/Tarr/almacén 160.00 
Cebada nacional PE 62 Disponible Sed lle1da 138.0D 

Maíz Nacional Disponible Sed lleida 171,00 
Maíz ImportaCIÓn Disponible S/ Tarr/almacén 164.DD 
Colza en grano 42% Disponible Sed Tarrega 5D3,0D 
Centeno Disponible S/Tarr/almacén 138.00 
Triticale Disponible S/TII'I/almac!n 
Harina de soja Importación 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 396,00 

Harina de girasol lntegrai 2B% Disponible Seo. Tarrega 10D,OO 
Harina de girasol Integral 28% Disponible S/ Tarr/almacén 199.00 
Harina de girasol Alla proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 
Harina de colza DO Disponible Seo. Tarrega 3DO.OO 
Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 195.00 
Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 170,00 
ODG EE.UU. Importación Disponible S/ Tarr/almacén 280.00 
Guisantes Importación Disponible S/ Tarr/almacén 3DO,OO 
Grasa animal UE 10-11% Disponible Sed lletda 1.000.00 
Grasa animal Nacionai3-S% Disponible Sed lle1da 1.090,00 
Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac 1.111.DD 
fosfato monocálcico Granel Septiembre Sed lleida 640,00 
Fosfato bicálcico Granel Septiembre Sed lleida 53D.OO 
Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Seo lleida 157.00 
Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Seo lle1da 117.0D 
Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Seo lleida 216.DO 
Euro/tonelada a 30 días. (PI previo, (T 1 tolva,(') contado(") pago a 15 dras. Se/Sed/Seo sobre camoón /destono/ origen 

Granulado Alfalfa 1a 15·16% 10-11% 188.00 

Balas deshidratadas Extra >18% 12·14% 206.00 

Balas deshidratadas la. lT-18% 11-14% 196,00 

Balas deshidratadas 1a 15-16% 12-14% 181.00 
Deshodratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama· precio de compra at productor. sin portes. Cohzaciones 
referidas a pago a 30 días, en posicoón fábrica. IR); regularización 

FRUTA MIN. 

MELOCOTÓN 
Amarillo Calibre B 60 
Blanco Calibre A 70 

NECTARINA 
Amarilla Calibre B 70 
Amarilla Calibre A 9D 

PARAGUAYO 
Paraguayo Calibre B 80 
Paraguayo Calibre A lOO 

PAYIA 
Melocotón amarillo Calibre A 70 

MAN •NA 
Rojas 70• 
Gala 65• >70% color 40 
Ga la 70• >70% color SO 
Golden 70• 
Golden 75• 

PlR 
Ercolini 60• 60 
limonera 60• 60 
Williams 60• 6D 
Blanquilla 58• 
Alejandrina 65• 
Devoe 60• 

INDU TRIA 

MÁX. 

80 
90 

100 
110 

liD 
120 

90 

55 
75 

90 
7D 
7D 

Pera 80 1DO 
Manzana 100 110 
Albaricoque 
Pavía 110 150 
Melocotón/Hectarina/Parag. 60 80 

los precoos de indus tria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad. sin envase_ Cotizaciones 

fi¡adas segun el reglamento de mercado 
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