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El Eix 'liquida' su asociación
de comerciantes al crearse
un nuevo proyecto paralelo
La federación se disuelve tros el nacimiento de un grupo de propietarios
de locales en Lleida, cuya propuesta no encajaba en la entidad actual

La calle Príncep

de Viana podría
ser Zona 30 con
carriles para
bicicleta y bus
El acuerdo sobre movilidad
alcanzado por ERC, Junts y el
Comú de Lleida contempla
también el estudio de la peatonalización de Pi i Margall.
LLEIDA I P.AG. 12

Aragón rechaza
la propuesta que
le planteó el COE
sobre los Juegos
LLEIDA I P.AG. 20

FOTO: Tony Ak:antara I Andreu
Tomàs, tras la derrota de ayer

El Finques Prats
lleida cae ante
el Reus (2-3) y
no jugara la final
FOTO: Tony Alcantara f El Àliga de lleida (a la izquierda), ayer en la plaza Paeria frente a las àligas de Agramunt y Reus
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GARANTIA ILERDENT
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST,
TANCAT I FINANÇAT, DES DE LA

ET GARANTIM UNA PRIMERA VISITA
GRATUÏTA, PERQUÈ PUGUIS CONEIXER EL
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST FINAl,
FINANÇABLE SENSE INTERESSOS
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EDITORIAL:

Els reptes que planteja Mont-rebei

ue el Congost de Mont-rebei és un atractiu turístic de primer ordre és una realitat que ningú discuteix tot i que de
a mateixa manera que és un nínxol d'activitat econòmica
important, que a més ajuda a dibuixar economies d'escala, també
és un element natural i paisatgístic que necessita d'un grau de proteCCIÓ que faci compatible l'activitat lúdica amb la conservació de
l'espai. De fet, les xifres parlen per si soles. Des que el setembre
del 2021 es va obrir l'accés per la Masieta (n'hi ha dos més) més de
15.000 persones han visitat aquest entorn ubicat entre el Montsec
d'Ares i el d'Estai!, ja a l'Aragó. A més del senderisme, els esports

Q

d'aventura també són un puntal de l'oferta turística amb les possibi litats que ofereix el pantà de Canelles pel caiac o la navegació o
l'ala delta al cim de Sant Alís. El que sí és urgent és que s'agilitzi al
màxim el pla d'usos que està redactant una empresa per encàrrec
de les institucions de Lleida i d'Osca per definir espais, posar topalls
si cal i fer compatible la conservació de l'entorn (imprescindible per
un lloc com el Montsec que havia aspirat a ser Parc Nat ural) amb la
possibilitat de desplegar activitats lúdiques. I és que en definitiva es
tracta de trobar l'equilibri per aquest entorn privilegiat que va forjar
el Noguera Ribagorçana al seu pas pel Prepirineu.

ERMENGOPOLYS

I OPINIÓ 7
SENSE
EMBUTS
LAIA RIVEROLA
@LAIARP21

MERCADERIA
FEMENINA I ·i .
ovint ens defensen que els
temps han canviat, que ja no hi
ha masclisme, que la situació de
la dona ja no és la d'abans. Però l'actualitat ens retorna de nou a la realitat; encara se'ns tracta com a simples
mercaderies. La discoteca de Girona
Nou Platea va organitzar una festa,
a finals d'abril, on va permetre fer
tocaments a una noia a qui haurien
contractat i que anava nua de cintura cap amunt. L'Ajuntament ha obert
un expedient al propietari del local
que s'enfronta a una multa de fins
a 10.000 euros. (Massa poc). l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas,
ha denunciat aquest estil d'oci nocturn amb imatges "indignes" amb un
model de festa per al jovent "clarament masclista" en què "es mercantilitza el cos d'una dona". Als vídeos
que s'han difós d'aquella 'festa' es
veu dos joves tocant, petonejant i
llepant els pits a la noia. I, a això, li
diuen espectacle. Segons Fecasarm,
la principa l patronal de l'oci nocturn,
va ser un "espectacle eròtic" fet per
professionals. El portaveu, Joaquim
Boadas, afirma que en cap cas hi ha
"conducta sexista ni vexació". Potser
Boadas hauria de revisar les imatges perquè si no les identifica com a
sexistes s'ho haurà de fer mirar. Si des
de la patronal es defensa aquest model d'oci, no avançarem cap a festes
igualitàries que, en cap cas, denigrin
la dona d'aquesta manera fastigosa.

S

MORERA, MUSEU AMIC
Els silencis dels museus m'aporten serenor i em desperten els sentits, tot i així el meu principal interès es
trobar-hi art, cultura i sentir; la bellesa, el dubte, lacreativitat i la sensibilitat. Traslladar-me lluny. Gaudir dels
artistes i entendre la projecció de la seva obra. Comprendre la vida des de la història i la creació segons
cada exposició. Tanmateix
no és fàcil que aquestes
esdevinguin accessibles i
de vegades poden semblar
massa elitistes per segons
qUin sector de la societat, al
meu entendre. Tampoc no
em considero una gran coneixedora del tema però si una curiosa seguidora. l'art
ha de poder arribar a totes les classes socials. I contribuir, educar i despertar el concerniment per la cultura.
t aquesta bona sensació és ta que fa uns dies vaig tenir
quan des de l'associació Noguerola Estació Segre ens
van convidar a participar d'un taller explicatiu, per donar a conèixer el nou Museu Morera. Amb l'estrena
de nom com a Morera Museu d:Art Modern i Contem-

porani de lleida, i en la seva nova ubicació a la Rambla de Ferran, el destí ha volgut que siguem veïns en
aquest projecte. Un Museu amb història que va nàixer
el1914 i fou inaugurat el1917. Amb diferents ubicacions al llarg de la seva vida a la ciutat com museu d'art
de lleida; el mercat de Sant lluís, l'antic hospital Santa
Maria, l'antic convent del
Roser, actualment a l'Edifici Casino i en un futur molt
proper a la Rambla. Aquest
nou trasllat no vol esdevenir un moviment més, vol
ser el definitiu. Vol treballar
i ser un espai obert al barri
i a la ciutat, sensible a les diferents veus, compromès
amb t'entorn i integrador. Un espai vital que aposta
pel l'art modern i contemporani de Ponent. Un museu
que guarda més de 4.000 peces de coHecció pròpia i
que ens anima a seguir creient i valorant el que tenim
a prop de casa. Aixf que mentrestant esperem la inauguració al barri i a lleida us animo a seguir visitant-lo.
I fer-nos bon amics de la cultura i l'art!
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Preveuen una bona temporada
al congost de Mont-rebei però
pendents del nivell de l'aigua
La pandèmia no va afectar les empreses turístiques: "La gent
ha volgut aprofitar a fer coses que fins ara no havia fet"
JUDIT CASTELLÀ
@Jt iit 1St 1/,¡
lleida

Les vacances de Setmana Santa
van donar el tret de sortida a la
campanya de turisme al congost
de Mont-rebei que s'allargarà fins
a l'octubre si el nivell {le l'aigua
ho permet. Enguany, la previsió
que en fan les empreses de turisme actiu és bona en termes de
visitants però estan pendents del
nivell de l'aigua i de la sequera.
Així ho corroboren Roger Pifarré,
gerent de l'empresa Àger Aventura't; Joel Mirón, responsable de
Zenith Aventura i Enric Maestre,
responsable de Montsec Activa.
Els tres posen de manifest
que l'arrencada de la temporada
ha estat "bona", tot i que Mirón
puntualitza que la Setmana Santa, en el cas de Zenith Aventura,
ha estat "una mica més fluixa que
altres anys". Tot i això, explica que
ells treballen amb una temporada llarga i bàsicament de caps
de setmana. "Al juliol tampoc no
és que estiguem plens", explica.
Mirón exposa que aquest descens de visitants es pot vincular
al fet que ara es pot viatjar fora.
"Els nostres visitants són turistes locals, amb la Covid-19 vam
tenir molta més gent", assegura.
Així, afirma que en una temporada poden rebre un miler de visitants que busquen natura i poder
fer diferents activitats. En aquest
sentit, des de Zenith ofereixen
diverses activitats com bicicleta
elèctrica -per la qual han tingut
un augment de demanda-, les vies ferrates, el parapent i l'escola
d'Ala Delta, entre d'altres. El responsable de l'empresa expressa
que "la gent ha volgut aprofitar a
fer aquelles coses que fins ara no
havia fet" i que una de les actuacions que té força demanda són
els cursos.
Tot i que les previsions són bones, Joel Mirón explica que també
s'ha de tenir en compte el nivell
de l'aigua, ja que enguany la falta

FOTO: ACN/Imatge d'arxiu d'unes persones fent activitats aquàtiques a l'embassament de .canelles
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La temporada comença per
Setmana Santa i s'allarga fins
al mes d'octubre, amb especial
atracció els caps de setmana

de pluges ha portat sequera. Precisament aquest aspecte és també el que remarca Roger Pifarré,
gerent de l'empresa Àger Aventura't. "Aquest any el problema que
tenim és el nivell de l'aigua per- .
què n'hi ha poc", assegura.
La temporada s'allarga fins a
l'octubre i "a finals d'estiu veurem què passa, si al setembre no
hi ha prou nivell, potser s'acabarà abans la temporada", admet.
Per ara, però, han tingut una bona Setmana Santa, durant la qual
"ha vingut gent". El seus turistes

potencials són grups de famílies i
amics locals, tot i que també tenen turistes estrangers, sobretot
de nacionalitat francesa.
A Montsec Activa, el seu responsable Enric Maestre també
reconeix que "estem pendents
de l'aigua, de si plou o no". En el
seu cas, la Setmana Santa ha estat
"semblant" a la d'altres anys a nivell de visitants i recorda que van
obrir el 2 d'abril. Les seves activitats estan centrades a l'embassament de Canelles i ofereixen vaixells i caiacs, així com senderisme
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Des del setembre del 2021
quan es va reobrir després de
l'esllavissada- s'han atès 15.058
persones fins a finals d'any

o activitats mixtes.
D'altra banda, cal destacar que
aquest any 2022, el centre d'atenció de la fundació Catalunya la
Pedrera ha atès un total de 3.237
persones fins al mes de març. Cal
tenir en compte, però, que aquesta xifra no és la total dels visitants
perquè al congost hi ha dos accessos més, a banda del de la Masieta on es troba el centre d'atenció.
Així mateix, des de la fundació
concreten que, des del setembre
del 2021 -quan es van reobrir els
accessos després de l'última es-

llavissada- fins a finals d'any van
atendre 15.058 persones.
Precisament el congost és
un espai de massificació pel seu
atractiu i per això des d'Osca i Lleida es va acordar la proposta de limitar les activitats de navegació a
l'embassament de Canelles i delimitar aparcaments regulats per
evitar la massificació de l'espai. Es
va acordar que aquestes propostes s'incorporarien al document
que elabora Prames, l'empresa
adjudicatària dels treballs de
redacció del futur Pla d'Usos..
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'Fotografiant el món' a les Borges
Les Borges va acollir ahir la inauguració de l'exposició Fotografiant
el món del fotògraf Guillem Pedrol, a càrrec de l'alcaldessa Núria
Palau i va comptar amb la presència de la família./FOTO: AJ. Borges

FOTO: Aj. Tremp/ El certamen se celebra aquest cap de setmana i clourà avui amb diverses activitats

- - - - - - - --

Tremp es reivindica com la 'capital' del corder
Tremp va donar ahir el tret de
sortida a la Fira Pallars Terra de
Corder, un esdeveniment gastronòmic que vol posar en valor
la carn de corder i reivindicar el
paper essencial de la ramaderia
extensiva a l'economia de la co-

marca. L'edició va arrencar al ma-

tí amb una de les principals novetats de la fira: un esmorzar de
girella amb cap i pota que cuinarà
el xef Sergi de Meià acompanyat
d'altres cuiners trempolins. La
jornada d'avui tindrà com a activi-

tat central el 7è dinar popular Pallars Terra de Corder, al qual està
previst coure més de 30 corders.
Durant el dia també hi ha previstes les activitats de la Ba Trobada
de Vehicles Clàssics i la projecció
del documental "El no a l'ós".

Acte ambiental al canal d'Urgell
Membres de les entitats locals de la Plataforma Canal Viu i veïns
de Vilanova de Bellpuig van fer ahir una jornada de voluntariat
ambiental a la 3a sèquia del Canal d'Urgell./FOTO: Canal Viu

Borges celebra
una nova edició
del seu Mercat
de la Ganga
l'Agrupació de Comerciants de
les Borges va celebrar ahir la 37a
edició del Mercat de la Ganga,
una jornada d'ofertes i descomptes en la qual els i les comerciants
del municipi munten parades al
voltant de la plaça 1 d'Octubre i
de les seves botigues, i sortegen
200 euros en vals entre totes les
persones que comprin en algun
dels 45 establiments.

El dia d'Europa a A_lmacelles
FOTO: Aj. Borges/ Es van sortejar 200 euros en vals entre els compradors

Almacelles va celebrar ahir el Dia d'Europa, una festa singular
que sota el nom de 'Dreamland~ es fa el dissabte mes proper al 9
de maig, que es el Dia d'Europa./FOTO: Jordi Pascual

_2_0_L_L_EI_D_A_I_D_IU_M_EN_G_E_8_DE_M_A_IG_D_E_20_22___________L~
a ~iañana
El municipi de Vilaller acull
la primera edició del Festival
de Bruixes dels Carantos

El govern de rAragó
rebutja lO nova proposta
del COE sobre els Jocs
d/Hivern del Pirineu
Lamban exigeix "igualtat i equilibri"
enfront les pistes d'esquí catalanes

Vilaller
NÚRIA CASTELLS

Durant tot el dia d'ahir dissabte
l'Ajuntament de Vilaller va orga-· ,
nitzar a la plaça de Sant Climent
el I Festival de Bruixes dels Carantos amb activitats per a tota
la familia.
Compta la llegenda que les
bruixes de Vilaller vivien als Carantos, unes escletxes de roca a
la muntanya, molt a prop d'on
els xicots abans baixaven les falles la nit de Sant Joan.
I a la mitjanit baixaven a la
plaça del poble. Vilaller va ser
ahir l'escenari del I Festival de
les Bruixes dels Carantos, una
llegenda que es va recrear i es
va acompanyar amb activitats
durant tot el dia, per a tots els
públics, especialment els nens.
Va haver-hi actuacions, paradetes, tallers, contes, jocs i altres

Una actuació
dins del Pla
de Promoció
Turística
•
espectacles relacionats amb les
bruixes. Segons l'alcaldessa de
Vilaller, Maria José Erta, és la
segona actuació dins el Marc de
Pla d'acció de Promoció Turística de Vilaller, basat aquest any
en el turisme experiencial, que
ja es va iniciar amb un Scape
Street Històric per Setmana Santa. D'aquesta manera s'ofereix
més atractius als visitants per
descobrir el municipi i també en
èpoques menys turístiques, segons Erta.

AVUDAS NEXT GENERATION EU

Ayudakitdigital
con I u ha ta ' l2.000€
para dl ltall ar tu n oc lo

El ov rn de l'Aragó ha
rebutjat la nova proposta
del Comitè OUmplc Espanyol
(COE) sobre la candidatura
d'uns Jocs OUmplcs d'hivern
als Pirineus. El COE lla
Generalitat de catalunya ja
han tancat un acord sobre
l'organització d'aquestes
Ollmprades, però l'executiu
aragonès ha rebutjat tant el
pacte Inicial com l'últim que
ha rebut del COE.
Barcelona
ACN
Segons el president de l'Aragó, Javier Lamban, "Saragossa hi perd
gairebé tot el que tenia i el Pirineu aragonès no hi guanya gairebé res". A més, va lamentar que
les estacions catalanes, que considera les seves "competidores"
turístiques, són les grans beneficiades pel repartiment de proves. "No ho acceptem. Seguirem
plantejant igualtat i equilibri", va
publicar ahir dissabte a Twitter.
El conseller d'Esport del govern d'Aragó, Felipe Faci, va qualificar d"'inacceptable" la nova
proposta sobre els JJOO d'Hivern
als Pirineus que el COE té previst
traslladar als governs català i ara-

FOTO: Laura Cortés (ACN) I El president aragonès, Javier Lamban

gonès aquest dilluns. En declaracions a Aragó Televisió, Faci va
dir que la nova proposta del COE
segueix sense ser "equilibrada"
ja que no dona resposta a la proposta que el govern aragonès va
traslladar i només fa "una petita
modificació" sobre el document
inicial. "S'ha avançat molt poc si
no és que s'ha retrocedit", va criticar. El conseller aragonès va detallar que la nova proposta trasllada la prova d'esquí acrobàtic,

o 'freestyle', de Baqueira-Beret
a l'estació aragonesa de Cerler,
a Benasc, però que, per contra,
planteja celebrar el patinatge artístic a Barcelona en comptes de
Saragossa. "És una proposta que
no compensa els desequilibris
que havíem denunciat de la proposta. inicial. El Pirineu aragonès
guanya una prova que no és de
les grans i Saragossa pràcticament desapareix de la candidatura", va assenyalar.

La
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Recerca per tal d'identificar
els empresonats al camp de
concentració de la Seu Vella
Segura demana la col·laboració de la gent que
conegui casos de represaliats a la Guerra Civil
Joan Ramon Segura, del
Grup de Memòria Històrica
del Centre Excursionista de
Lleida, ha Iniciat una recerca
per tal d'ld nttflcar el
nombre més gran possible
d presoners que van pattr
I camp de concentració
d Ja Seu Vella I fln I de ta
Gu rra Civil.
LLEIDA
Dl EGO ARANEGA
El camp de concentració franquista de la Seu Vella, un dels
més grans de Catalunya, va acollir milers de presoners (tenia
una capacitat de fins a 7.000) entre els anys 1938 i 1940. Sobretot van ser soldats republicans
vençuts o gent que defensava el
govern legal, els quals van patir a
la Seu Vella fam, malalties, maltractaments, treballs forçats i fins
i tot molts van morir allà. Davant
la poca o nul·la informació sobre
les persones que van passar per
aquest camp de concentració,
Segura, tot just ha començat a fer
una recerca per tal d'identificar
els represaliats.
"Si arribo a identificar 1'1% estaré content, però per això necessito la coHaboració de la gent",
va explicar i va demanar que si
algú coneix persones que van
ser empresonades a la Seu Vella

FOTO: Arxiu d Cultura / Imatge del claustre just després de la retirada dels militars de la Seu Vella

------

li comuniqui a través del mail carreteret@yahoo.es per tal de dignificar la memòria de les víctimes
de la repressió franquista.
La informació s'anirà publicant
al seu blog excursionsdeljoanramon.blogspot.com, on ja hi ha un
llistat amb 48 persones. La idea
de Segura va néixer arran de la
presentació al març del llibre El
passat fosc del turó (Pagès editors), escrit pel jove historiador
lleidatà Gerard Pamplona.

Projecte de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme
L'àrea de Memòria Democràtica de la Paeria té en marxa un
projecte de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme,
amb l'objectiu de reconèixer la
injustícia de les sentències dictades pels tribunals polítics-mi-

litars de la dictadura i fer un
homenatge a les persones que
van patir la repressió. En els registres, s'han detectat 624 persones represaliades nascudes a
Lleida i unes altres 1.186 que hi
consten com a residents.

I LlEIDA 23
La Diputació de
Lleida recolza
el 'Català per
a la inclusió'
FOTO: Dlputlcló dt Lltlde

Presentació del programa pilot
La diputada Helena Martínez
va participar a Sudanell en l'acte de presentació del programa
pilot Català per a la inclusió, organitzat pel col·lectiu Casa nostra, casa vostra i Lo Portal-Associació Cultural de Sudanell.
Martínez va expressar "tot el
suport de la Diputació de Lleida
per continuar fent gran aquest
projecte". A l'acte, la secretària
d'Igualtats de la Generalitat,
Mireia Mata, va dir que Català
per a la inclusió és tot un exemple que "la llengua és una eina
de cohesió potentíssima".

Una caldera
origina un
Incendi en una
casa a Tremp
Els efectius Bombers de la Generalitat van treballar en un incendi d'un habitatge a Tremp
causat per una caldera. En
aquest sentit, el servei d'emergències van rebre l'avís del foc
ahir a les 11.16 hores i es van
desplaçar fins al lloc dels fets.
Un cop allà, van comprovar que
el foc s'havia originat a l'interior cfe la caldera. El van poder
apagar amb rapidesa i no va haver-hi cap afectació material.

Espai Obert I Portfolis
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· O Blanc Creatiu ·

COSES QUE
PASSEN
I Carolina Gili I

El preu
d'informar

..,.EL FAR
Aquarel·la sobre paper

La Picota

el Petardo
Javier Lamban
President d'Aragó

Aquest artista de
Reus, amb umr
llarga trajectòria
en la construcció
de peces de bestiari, és l'autor de
la nova Àliga de la
ciutat de lleida, completada amb
orfebreria, dansa, música i vestuari
creats per artistes locals.

El president aragonès continua
posant pals a les
rodes a la candidatura conjunta per als Jocs
Olímpics d'Hivern. Més que un atac de gelosia, sembla una animadversió
cap a Catalunya.

El govern talibà
continua amb
la seva retallada
de drets, especialment contra
les dones, i ahir
va decretar l'ús
obligatori del burca als llocs públics per a totes les nenes i dones del país.

Un dels concerts estrella
de la Festa Major va ser el
d'Estopa i no era barat: 32
euros + 8 de despeses de
gestió, la qual cosa sembla
excessiva. Però, com es feia
als Camps, moltes persones
el van veure des del carrer,
allunyats, però gratis. Feta
la llei, feta la trampa.

•

'Tl

El dret i la llibertat d'informació
tenen un preu, sovint massa
elevat. Des que Rússia va envair Ucraïna seguim l'evolució
de la guerra gràc1es a les cròniques d'enviats especials o corresponsals. Els professionals
desplaçats sobre el terreny
veuen i viuen molt més horror del que acaben explicant.
Malgrat els riscos físics i emocionals, un dia o altre els reporters de guerra acaben tornant
al confort del seu país, però
¿Què passa quan la guerra és
al teu país i denunciar segrestos, homicidis 1 violacions de
drets humans et pot costar la
vida? Doncs això és el que passa a Mèxic on fer de periodista
surt molt car. Segons Reporters
Sense Fronteres, Mèxic és el
país més perillós per als periodistes. Enguany hi han matat
vuit professionals, el mateix
nombre de reporters morts
durant dos mesos de guerra
a Ucraïna. Ho denuncien informadors locals com Paulina
Ríos o Mariana Morales acollides per Taula per Mèxic, a Barcelona, mentre es recuperen
de l'estrès i la pressió de viure
constantment amenaçades de
mort per denunciar la violència
i la impunitat amb què actuen
narcotraficants, empresaris o
polítics corruptes. Elles són només dos de les cronistes que el
mateix López Obrador posa en
el punt de mira cada cop que
qüestiona la seva feina o la dels
seus mitjans.

