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Set minuts

questa setmana ha arribat a més de
300 cinemes la pel·lícula Alcarras,
la darrera cinta de la directora Carla
Simón que és tot un homenatge a la Lleida
pagesa. Després de guanyar I'Os d'Or de Berlín, el film s'ha presentat a diferents punts del
país, pero ha estat la Llotja de Lleida l'escenari
escollit per la preestrena. Catifa verda, com
el camp, ca1xes de fruita fent de photoca/1 i
el protagonisme del producte local han estat
1'atrezzo perfecte per donar la benvinguda a
Alcarras a les Terres de Ponent. Molta expectació, nervis, tothom a lloc i s'apaguen els llums.
A/carras comen ~a i amb ella l'oda a la tradició,
a la terra, a les arrels i a la realitat. 1tot plegat
mterpretat per un magnífic elene d'actors i actnus que han estat tot un descobriment. Els
llums s'encenen i el públic arrenca. Set minuts
d'aplaudiments. Set minuts d'una ovació més
que merescuda cap a tot l'equip. Set minuts.
Potser en van ser més, pero segur que menys,
no. Set minuts d'emoció, orgull, agra"iment i
reconeixement cap a totes les persones que
han fet possible Alcarras. A gaudir-la!

Un nou model de seguretat
a gestió sobre la seguretat i el civisme a Lleida s'encamina cap a
un nou model. Aquesta qüestió, que és un dret de les lleidatanes
i lleidatans, requereix ser afrontada des del maxim rigor i lluny de
les estridencies, pero també amb propostes que permetin la ciutadania
gaudir del nostre espai públic. L'alcalde de Lleida i el Regidor d'Urbanisme no afronten ni assumeixen les problematiques relacionades amb la
seguretat, el civisme, la neteja i el manteniment del mobiliari urba de
la nostra ciutat. Els grans anuncis i les operacions de m~rqueting no resalen els·problemes. Per disposar d'una ciutat segura i cívica, cal posar
sobre la taula propostes que ens permetin avan~ar, i aixo és el que estem fent en complicitat amb la societat civil, trepitjant els barris i tenint
una escolta activa per saber que pensa la ciutadania. Els senyors Pueyo i
Postius gestionen la ciutat de Lleida des
del despatx, sense explicar les coses, i
així és molt difícil coneixer quines són les
seves preocupacions i les seves necessitats. Ho veíem amb l'incompliment, des
de fa tres anys, deis compromisos amb
I'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil, que duen a terme, de manera altruista i durant 25 anys, una important
tasca de prevenció i de suporta la Guardia Urbana i a la ciutadania en el transcurs d'esdeven1ments a la nostra ciutat. Aixó és incomprensible, i per tant,
demanem al bipartit d'ERC i Junts que
garanteixi els recursos i les aportacions
economiques previstes per tal que els
voluntaris puguin pagar les assegurances i l'adquisició del manteniment
necessari. Coma pro posta de govern, estem treballant en mesures que
inclouen dotar de més agents i de recursos la Guardia Urbana i analitzant la implementació d'estrategies conjuntes amb els Mossos d' Esquadra. En aquest sentit, ens ajudara a avan~ar la iniciativa presentada pel
PSC al Parlament, a la qual donem suport, per tal d'equiparar els cossos
de la Guardia Urbana i deis Mossos d'Esquadra. Per posar les estrategies
en marxa, cal que !'alcalde de Lleida reclami al Departament d'lnterior la
revisió de les ratios sobre el nombre d'agents de Mossos destinats ates
que en !'última assignació !'octubre del 2021, cap deis 103 nous agents
destinats a la demarcació de Lleida es va incorporar a la ciutat. Hem
de recordar que als Mossos d'Esquadra, que tenen les competencies
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en materia de seguretat ciutadana a Catalunya, els correspon la tutela
de 19.000 hectarees de la ciutat de Lleida. Ara, els que disposem estan
desbordats i els que no tenim, no els espere m. Disposar de pro u agents
deis Mossos també és cabdal per a la gestió de la seguretat a I'Horta,
per a la qual també hem plantejat crear una divisió específica dins de la
Guardia Urbana. La gestió de la seguretat a I' Horta té una complexitat
afegida jaque es tracta d'un espai periurba amb una població de més de
5.000 persones distribu"ides de manera dispersa. Perque el model tingui
exit, és cabdal establir un sistema de complicitat amb els col·lectius ve"inals, els responsables de les partides i els centres agraris industrials, en
el qual també s'haura de tenir en compte la vessant mediambiental per
evitar conflictes al voltant deis abocaments descontrolats i de la mala
gestió de residus agraris. També estem treballant per tenir en compte les
necessitats i les especificitats de Sucs i
de RaTmat, per als quals també caldra
tractar la qüestió sobre com gestionar
les seves especificitats sobre seguretat.
En el nostre model, és important que
la Guardia Urbana estigui empoderada
i sigui empatica. La proximitat també és
una premissa que tenim en compte en
totes les mesures, com la d'incrementar les patrulles a peu al Centre Historie,
on volem que els agents tinguin contacte directe amb les ve"ines i els ve"ins
i els comerciants. En la nostra pro posta,
també traslladarem les propostes deis
col·lectius d'empresaris i d'empresaries del sector del comer~, que van
en la línia de refor~ar les patrulles en el tancament deis establiments i
facilitar la tramitació d'eventuals denúncies de manera presencial a les
mateixes botigues perque burocraticament siguin menys feixugues.
Voldria cloure aquest article desitjant-vos que gaudiu d'un cap de setmana replet d'activitats d'oci, lúdiques i culturals a la nostra ciutat i als
barris, organitzades pels ve"ins i ve"ines i les diferents entitats. També us
vull desitjar un bon Primer de Maig, una data rellevant per reivindicar
els drets deis treballadors i les treballadores. Enguany, els i les socia listes
retrem homenatge als treballadors que durant aquests dos anys de pandemia han treballat de forma incansable, sovint posant en risc la seva
salut, perque visquem ambla maxima normalitat possible.

Turisme de vida salvatge o
turisme d'observació de (auna
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de vida salvatge, en el seu sentit més simple,
consisteix en veure animals salvatges al seu habitat natural. Avui dia, els turistes tenen una varietat de formes
diferents per tal de veure animals que en el passat només haurien vista la televisió, cinema o en zoologics i aquaris en el millor
deis casos. Es tracta d'un turisme amigable amb !'ecosistema i la
fauna, tant en entorns de captivitat o silvestres. Aquestes activitats d'observació tenen un paper important i han experimentat
un creixement espectacular i rapid en els ~ltims anys. De fet,
atrau a un ventall de persones molt més ampli que les diferents
formes especialitzades d'ecoturisme i turisme sostenible, amb
els que de forma evident comparteix mercat.
Segons I'Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unídes, amb un creixement anual al voltant del 3%, el 7% de la
índústria turística mundial est-a relacionada amb el turisme de
vida salvatge. En la historia recent, i com antítesi a la tipología
de turisme que analitzem en aquest article, recordarem Rioleon Safan (Aib1nyana, El Vendrell), lloc de trabada proper amb el
mon animal que va acabant fent fallida amb denúncies contra
els propietaris per deixadesa, maltractament als animals i, fins

i tot, acusacions de contraban amb especies protegides. Pero
avui dia aquesta variant del turisme ha evolucionat en diferents
comarques/zones com la Val d'Aran, Aigüestortes, Valls de I'Ait
Pirineu, Collegats i Boumort, Serres d'Oden-Port del Comte-Aiinya i els Espais naturals de Ponent.
De fet, el Pare Natural de I'Ait Pirineu comen~ a oferir propostes relacionades amb l'os: observació mitjan~ant esperes,
el contacte amb cranis o rutes interpretatives pel seu habitat,
recopilació de petjades en fang, ... tot i que observar-lo és extremadament complicat per la baixa població. També hi trobarem
activitats dedicades al cérvol, com poden ser !'escolta de la brama, els safaris 4x4, la fotografia de fauna salvatge i les rutes interpretatives. Aquestes últimes també tenen lloc a la Val d'Aran
i el Boumort.
Pel que fa als grans ocells que es poden observar a les nostres
contrades destaquen el voltor negre i el comú, l'aufrany, el trenca los, l'aliga. imperial iberica i !'aliga reial, entre d'altres i que podrem contemplar des del Prepirineu, I'Ait Pirineu, Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici; les activitats turístiques relacionades
que hi trobarem son els safaris en 4x4 per zones d'accés restrin-

git, tours interpretatius amb guíes experts, circuits en bicicleta
i hides fotografics (observatoris en els que es col·loca un vidre
espía perque des de fora faci un efecte mirall i així els animals no
ens vegin) i senderisme per tal d'observar d'aus.
En el desenvolupament d'aquest turisme cal fer un esment
especial de la Reserva Nacional de Ca~a de Boumort, amb un
territori que s'estén per tres comarques: el Pallars Jussa, el Pallars Sobira i I'Ait Urgell. En ell hi trobarem varietats de mamífers (cérvols, cabirols, isards, porcs senglars, cavalls salvatges,
guineus, gats salvatges, teixons, llúdrigues, liebres i esquirols) i
d'ocells (voltors comuns, voltors negres, trencalossos, aufranys,
aguiles daurades, aguiles marcenques, falcons peregrins, xoriguers, perdius xerres, galls fers, perdius roges i picots negres),
amb una oferta de bona part de les activitats esmentades fins
ara. A mode de conclusió, tenim dar que és necessaria una gestió per protegir els recursos de vida salvatge de les destinacions
i per garantir que es dugui a terme l'observació de la fauna, de
manera que no es ca usi danys als animals i al medí ambient; i de
forma constant controlar els efectes del turisme sobre l'entorn
natural, la gestió deis visitants i el seu accés a la fauna.
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Avancen les
obres del futur
arxiu comarcal
de la Ribagor<;a

tasques que s'estan fent
Els operaris han coHocat aquesta
setmana la cúpula de la torre del
Palau Abacial que acollira el futur Arxiu Comarcal de I'Aita Ribagor~a. El nou Arxiu Comarcal se
situara a l'antic Palau Abacial del
Pont de Suert, al carrer del Pont.
Es tracta d'un edifici d'origen medieval i que ha tingut diferents intervencions alllarg de la seva vida.
El Palau té una situació privilegiada al case antic de la vi la grades al
seu campanar; dintre de la fa~ana
que configura el poble a la vora
est del riu Noguera Ribagor~ana.
Aquest campanar, encara que en
diferents edificacions, formava
part de l'església vella del poble.
Així, tots dos edificis i l'espai entre
ells configuraven la dotació religiosa de la vi la medieval del Pont.

Tremp recupera
una de les vuit
adoberies del
segle XIX

L'alcaldessa i els regidors
t.:Aicaldessa de Tremp, Maria Pilar
Cases, i regidors deis 3 grups municipals presents al consistori van
visitar el tram final de les obres de
rehabilitació de les antigues adoberies, que esta previst que ja siguin visita bies durant l'estiu. la visita va comptar amb la presencia
del President del Consell Comarcal del Pallars Jussa, Josep Maria
Mullol i els dos vicepresidents
acompanyats deis tecnics redactors del projecte i encarregats de
la direcció de les obres. Les obres
han consistit en la consolidació de
l'antiga edificació que es trobava
en molt mal estat, fent visitable
la planta baixa on es trobaven les
bassesque s'utilitzaven pertractar
la pell.

La

L'Ajuntament de Corbins

redueix el deute per sota
delllindar del 11 Oper cent
El de Tarrega, al seu torn, tanca el pressupost del
2021 amb un estalvi net de 2,2 milions d'euros
Corbins
REDACCIÓ
L'Ajuntament de Corbins va aprovar la liquidació deis comptes del
2021 i va poder reduir la xifra
del deute municipal per sota del
!lindar delllO% marcat per la legalitat. Per !'alcalde de Corbins,
Jordi Verdú, és una tita "historica, ja que tristament, Corbins va
ser noticia durant anys per ser un
deis municipis més endeutats de
Catalunya, amb el 370%".
Aquesta rebaixa de deute, forjada durant els darrers 10 anys
i que es podría haver assolit el
2020 si no hagués esclatat la pandemia, permetra al consistori
"disposar del romanent actual,
que puja uns 300.000 euros, per
ter front a les despeses de les
obres del PUOSC que ha dut a
terme, com l'enllumenat deis carrers i l'arranjament deis camins.
Unes intervencions que tenen un
cost d'uns 400.000 euros.
Alhora, el pie va aprovar una
modificació de credit, permetent
incorporar uns 110.000 euros del
romanent de tresoreria al pressupost d'aquest 2022. Així, el consistori podra fer front a les despeses del dia a dia i imprevistos
que puguin sorgir en els propers
mesos. En paraHel, el pie extraordinari va aprovar una meció
propasada per Unió de Pagesos
de suport al sector agrfcola, greu-

sim cas d'espionatge contra el
moviment independentista catala. Alhora, Corbins també reclama al Congrés deis Diputats la
creació d'una comissió d'investigació que permeti determinar
les responsabilitats i explicar públicament com és possible que
s'hagi pogut produir aquest espionatge iHegal massiu.

El nivell
d'endeutament
també s'ha
redui:t
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ment afectat per les gelades de
principis d'abril i la crisi de preu
historica i agreujada perla guerra
a Ucra'ina.
Per aixo, des del consistori de
Corbins insten el govern espanyol
a promulgar urgentment mesures
de xoc per pal·liar els efectes economics que pateixen els pagesos.
Entre aquestes, Corbins advoca
per ajuts directes a les explotad-

ons agraries, mesures fiscals com
reducció deis moduls de I'IRPF o
mesures socials com exempcions
en les cotitzacio.ns d'autonoms o
seguretat social.
Altrament, el pie també va
aprovar una moció exigint al govern espanyol una investigació
exhaustiva, transparencia, aclariment deis fets i l'assumpció de
responsabilitats sobre el gravís-

Liciten les obres per a una
planta solar per al regadiu
del Garrigues Sud a Bovera
El Departament d'Acció Climatica, Alimentació i Agenda Rural licita les obres per a la instal·lació
d'una planta solar a'illada, amb
una potencia de 462,24 kWp, per
al subministrament a l'estació
de bombament EB2 del regadiu
del Garrigues Sud, ubicada en el
terme municipal de Bovera. Les

obres seran executades pel Departament amb una inversió total
de 835.306,45 euros.
El Govern va autoritzar la realització de la despesa per a contractar aquestes obres. L'autorització té un caracter pluriennal,
distribu"it en les anualitats següents: 584.714,52 euros aquest
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Suposaran
.
.'
una 1nvers1o
de 835.306,45
euros

2022, i 250.591,93 euros l'any
2023.
El projecte és una modernització d'un reg existent, i, d'acord
amb el sistema de finan~ament
previst per la legislació vigent en

Per la seva banda, I'Ajuntament de Tarrega ha tancat el
pressupost municipal de l'exercici 2021 amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals xifrat en 2.678.456 euros i
amb un estalvi net per import de
2.261.262 euros. Els comptes de
l'any passat s'han liquidat, a més,
amb un 33,42% de nivell d'endeutament. Així es va informar al
pie en el decurs de la sessió ordinaria celebrada dijous. També es
va donar compte a l'arc consistorial sobre !'informe anual de morositat.

materia d'aigües de Catalunya, li
correspon a la Comunitat de Regants el finan~ament del 20% del
pressupost de les obres.
Val a dir que la Comunitat de
Regants del Garrigues Sud abasta
els termes municipals de Flix, Sovera, La Granadella, Bellaguarda,
els Torms, i Juncosa, i actualment
es rega una superfície de 5.016
hectarees des de l'estació de
bombament EB2. La zona de regadiu esta caracteritzada per un
desnivell molt important entre la
captació al riu Ebre i la cota de la
bassa 6 del pis 600.

