
DILLUNS 21 DE FEBRER DE 2022 I LLEIDA 9 

Una exposició de fotos a Accidents amb ferits 
a Balaguer, Torres 
de Segre, Linyola 

Ai tona dedicada als pagesos i Pont de Suert 
Una persona va resultar ferida 
lleu dissabte a la nit quan el 
seu cotxe a xocar amb un fanal 
al Passeig de l'Estació de Ba
laguer. Així mateix, també cal 
indicar que al quilòmetre 449 
de I'A-2, a Torres de Segre, van 
coJ.Iidir dos cotxes i va haver-hi 
diversos ferits lleus. D'alt ra 
banda, ahir a I'LP-3322, al ter
me municipal de Linyola, es va 
produir una sortida de via amb 
t res ferits lleus. Finalment, A 
I'N-230, al seu pas per Pont de 
Suert, altres dues persones van 
ser lleus en un xoc. 

Tret de sortida allOè aniversari de Fruiturisme 
Ai tona 
ANNA BERGA (ACN) 

Cremen bales de 
palla a Bell-lloc 
d'Urgell i deixalles 
al terme de Sort 

Aitona va inaugurar ahir una ex
posició fotogràfica dedicada als 
pagesos del municipi. Sota el títol 
Els mil i un rostres de fa pagesia, 
la mostra compta amb 18 plafons 
que a partir de divendres vinent 
s'instal·laran en diversos carrers 
i places del poble coincidint amb 
l'inici de la campanya de la flo
ració dels arbres fruiters, que 
enguany preveu atreure 20.000 
visitants. Amb aquesta exposició 
el municipi ha donat el tret de 
sortida als actes commemoratius 
del desè aniversari de Fruituris
me que, com a novetat, enguany 
també inclouen un concert del 
grup Manel i la primera trobada 
de tractors antics. La campanya 
per visitar el mar rosa aitonenc 
arrencarà el 26 de febrer i s'allar
garà fins al 20 de març. 

FOTO: Anna Ber¡a (ACN) I Un dels plafons que forma part de la mostra fotogràfica d'Aitona Un foc va cremar dissabte a la 
nit tres bales de palla que hi ha
via al carrer Via Ferrea de Bell
lloc d'Urgell . Emergències va 
ser informada a les 21.22 hores 
i ho van apagar els Bombers. A 
més, ahir a les 11.24 hores van 
cremar una pi la de deixalles a 
la deixalleria de Sort. 

L'exposició es va inaugurar ahir 

en un acte que va aplegar dese
nes de veïns davant del Centre 
Municipal de Serveis. Cada plafó 
mostra un retrat d'agricultors ai
tonencs i una escena de treball 

FOTO: Núria Garcia I L'edició d'enguany va ser tot un èxit _________ .. _ .. __ , ___ .. _ .............. _ .. _ ... , ...... _ ... _ ... _______ ... _. ______ ... _ .. _ ....... _ ..... ., ... _ ...... _ 

Trenta persones descobreixen 
r existència dels animals de 
la Mitjana pel seu rastre 
Un total de 30 persones van par
ticipar ahir en el taller de biodi
versitat Segueix fa pista dels ani
mals de fa Mitjana, organitzat 
des de la Regidoria de Transició 
Ecològica de l'Ajuntament de Llei
da, dins del programa Ecoactivi
tats, amb l'objectiu de conèixer 
els valors naturals del parc natu
ral. Els participants es van dividir 

en cinc grups, tots ells de caràcter 
familiar, i a cadascun d'ells se'ls 
va assignar la missió de cercar els 
rastres d'un animal diferent pels 
indrets de la Mitjana. Cada grup 
disposava d'un kit de material per 
a l'exploració: prismàtics, lupes, 
llapis, brúixoles, full de preguntes 
i algunes pistes per anar desco
brint els rastres i el camí a seguir. 

al camp, acompanyats de frases 
que descriuen els valors que hi 
ha darrere d'aquest ofici. L'alcal
dessa d'Aitona, Rosa Pujol, va ex
plicar que la mostra vol celebrar 

"l'orgull de ser pagès i posar en 
valor la iniciativa de Fruiturisme. 
Esperem que es valori [la page
sia] perquè els pagesos som una 
espècie en via d'extinció". 

Un miler de persones visiten la 
Mostra Gastronòmica de l'Oli 
i la Tòfona de Bellaguarda 

Calcinada la part 
davantera d'un cotxe 
en pàrquing del 
carrer Àger de Lleida 
La part davantera d'un turisme 
va quedar ahir calcinada per un 
incendi quan es trobava a l'in
terior d'un pàrquing situat en 
el número 16 del carrer Àger 
de Lletda. l'avís del foc es va 
produir a·les 6.08 hores i es van 
desplaçar cinc dotacions dels 
Bombers. Alt res dos vehicles es 
van veure afectats pel fum. No 
va haver-hi ferits. 

Un miler de persones van visitar 
ahir la 3a Mostra Gastronòmica 
de l'Oli i la Tòfona de Bellaguarda. 
l'acte inaugural es va celebrar a la 
Sala Polivalent i va comptar amb 
la presència d'Oiegari Alberich, 
alcalde de Bellaguarda; Carles 
Ballesté, president de la Coope
rativa del Camp de Bellaguarda; 
Jaume Setó, president del Consell 
Comarcal de les Garrigues; Anna 

FOTO: Aj. Ll1ld1/ Dos dels 
participants en el taller 

Feliu, diputada al Parlament de 
Catalunya; el diputat Carles Gi
bert, i Mario Urrea, president de 
Micropobles de Catalunya, a més 
de la resta de la corporació muni
cipal. En acabar van efectuar una 
visita i van recórrer els diferents 
espais de la Mostra, com ara l'Es
pai Mercat, l'Espai Infantil, la par
tida Capdevila i l'Obrador Agroali
mentari Garrigues Altes. 

rAlt Pirineu i Aran presenta 
ell 0% de les esmenes a la 
ponència política d'ERC 
La Federació Regional de l'Alt Pi
rineu i Aran va celebrar ahir el 
seu congrés territorial a Tremp, 
en el nou local que els republi
cans tenen a la capital del Pallars 
Jussà. En el marc de la jornada, 
Marta Vilalta va agrair a tots els 
militants de l'Alt Pirineu i Aran, 
i en nom de la comissió redac
tora, l'alta participació del terri
tori. Va destacar que el Pirineu 

ha estat una de les federacions 
amb més participació, amb un 
10% de les 500 esmenes presen
tades, de les quals el 90% han 
estat acceptades i la resta pas
sen a la fase de negociació. En 
aquest sentit, Vilalta va remar
car que, "Esquerra Republicana 
és la primera força política de 
Catalunya i que estem exercint 
el lideratge del país. 
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Un banc de llavors per preservar 
les varietats locals d'interès agrari 
El Departament d'Agricultura, 
dins el Pla de biodiversitat Culti
vada, ha creat un banc de llavors 
per tal de preservar i conservar 
les varietats locals d'interès agra
ri de Catalunya, contribuint així 
a evitar la pèrdua recursos fito
genètics de vital importància per 
la sostenibilitat de l'agricultura i 
l'alimentació actual i del futur. 

En ell s'hi conserven les llavors 
de les varietats locals d'interès 
agrari de Catalunya que han estat 
inscrites al Catàleg de varietats 
locals d'interès agrari de Catalun
ya, així com les llavors que pro
venen de lliuraments espontanis 
per part d'agricultors, ens o enti
tats, que no han realitzat el pro
cés d'inscripció de les varietats 

locals al citat catàleg, però que 
sol·liciten la seva conservació. 
En aquest segon cas, el Departa
ment presentarà la varietat a la 
Comissió de Varietats Locals per 
tal de valorar la seva possible ca
racterització i posterior inscripció 
al Catàleg. 

El banc està ubicat físicament 
a Lleida, a les instal-lacions del La-

recambios@simaiberica.com Telf. 873 665 115 www.eparts.es 
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Impulsat pel 
DAAM, tot i que 

hi ha entitats 
que també en 
fan col·lecta 

boratori de Llavors del propi De
partament. 

A tot Catalunya, però, hi ha 
altres associacions i col-leccions 
de plantes vives que també con
tribueixen a la preservació dels 
recursos fitogenètics. A continua
ció es fa un recull d'algunes de 
les que hi ha a la demarcació de 
lleida. 

Alba Jussà és una cooperati
va de treball social que ofereix 
serveis inclusius i dona resposta 
a les necessitats de les persones 
del territori. Treballa en l'àmbit 
del lleure, la sensibilització, el vo
luntariat i la inserció laboral. Des 
de fa dos anys, amb l'acompan
yament del col·lectiu Eixarcolant 
i la col·laboració de Salvatgines, 
la cooperativa ha arrencat amb el 
projecte "llavors d'Oportunitats", 
que s'arrela amb la creació del 
banc de llavors de la comarca del 
Pallars Jussà." 

"Llavors d'Oportunitats" és un 
projecte d'agricultura social que 
treballa per la conservació de les 
varietats locals, el desenvolupa
ment sostenible i la inclusió social 

a través de la relació dels col·lec
tius més vulnerables amb la terra 
i la comunitat. 

Una altra entitat és l'Associació 
Agrocultural Amics de l'Observa
tori de Varietats Ribagorçanes, 
ribagorSanes, que gestiona la ca
racterització, recerca i difusió de 
la col-lecció de pomes i peres de 
llesp, iniciada l'any 2009. 

A les quaranta varietats de po
mera i cinquanta de perera reco
llides a la "Ribagorça Romànica" 
es poden afegir trenta varietats 
de pomes modernes resistents a 
motejat, d'interès per al conreu 
de poma de taula ecològica; l'as
sociació estudia i promou també 
el decreixement i la reducció de 
petjada de carboni en l'agricultu
ra. 

La tercera entitat és l'Associa
ció centre de conservació de plan
tes aromàtiques i medicinals de 
l'Alt Pirineu. Aquesta associació, 
ubicada a l'Alt Pirineu, treballa 
amb plantes aromàtiques locals 
que han caigut en desús o estan 
en perill d'extinció per la seva re
col-lecció desmesurada i incorrec
ta. 

Els objectius de l'Associació 
són la seva recuperació i la con
servació de les llavors recupera
des. També fan plantacions amb 
les llavors recuperades per man
ten.irles. Aquest treball es com
plementa amb la recuperació de 
la memòria etnobotànica de l'Alt 
Pirineu i la seva divulgació. 

FOlO: L.M. J El DAAM ha creat un banc de llavors a Catalunya 
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