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La Mare de Déu de Carrassumada
de Torres de Segre; Joan d’Àvila,
prevere; Job, profeta

El maig deixa
l’ordi granat i el
blat espigat
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el baratillo
Cap a l’any 1990, un veí de Salàs de Pallars, Sisco Farràs, joves. Aquell dia érem una setantena
docent i fill de botiguers, va iniciar una col·lecció de de turistes. Tot un èxit. I mentre això
productes antics típics d’una botiga de queviures i els va passa a Salàs de Pallars, la ciutat de Lleida és a punt de
començar a exposar en un local del seu poble. Aquella perdre part de la seva memòria col·lectiva: les joguines
tenda d’època, que li servia per rememorar la seva del Baratillo. Les pilotes que penjaven d’aquella façana
infantesa entre els mostradors de la botiga familiar, va del carrer Major, els mítics pianos on la canalla feia cua
ser el germen dels vuit establimentsa l’espera del seu torn, i centenars de
museu convertits ara en un atractiu
joguines d’època, col·leccionades per
turístic d’aquest municipi del Pallars La ciutat de Lleida és Manel Gigó, són a punt de viatjar cap a
Jussà. Hi vaig estar fa uns mesos amb la
Artesa de Lleida perquè no s’ha tancant
família i puc testimoniar tant l’interès a punt de perdre part un acord per exposar-les a Lleida. Tenim
que susciten entre els adults com de la seva memòria
poques coses, i allò que tenim ens ho
la sorpresa que desperten entre els
deixem perdre. Mai no serem res.
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El Geoparc Conca de
Tremp-Montsec ja es diu
Orígens-Pirineus Catalans
Amb la nova marca pretén donar a
conèixer i promocionar el territori
Geoparc Orígens-Pirineus
Catalans és el nom
comercial que adopta a
partir d’ara el Geoparc
Conca de Tremp-Montsec
per promocionar-se i donarse a conèixer.
Lleida
ACN
Es vol posar èmfasi, d’aquesta
manera, en els orígens i en els
diferents estadis de la formació
dels Pirineus i, a la vegada, s’ha
cercat una denominació que aixoplugués els 19 municipis lleidatans que integren el Geoparc, repartits entre quatre comarques.
La nova marca s’acompanya d’un
logotip amb la imatge d’una petjada de dinosaure, en concret
d’un titanosaure, i de la lletra O,
per reforçar així el terme i el concepte orígens. D’altra banda, des
del Geoparc es fixen com a objectiu poder aconseguir en els pròxims anys més finançament per
poder tirar les diferents accions
previstes i poder revalidar d’aquí
a quatre anys aquest segell de la

12.00 Inauguració de
l’exposició ‘Retalls de vida’ de
Xavi Fonoll, a la Sala Marsà Casa de Cultura (carrer de La
Vilanova).
20.30 Pregó amb la Il·ltre.
Sra. Montserrat Macià i Gou,
diputada al Parlament de
Catalunya i exdirectora del
Museu de Lleida, a la Casa
Consistorial (plaça Major).
22.00 Inici de la ruta
gastronòmica de tapes per la
Festa Major, en una trentena
de bars, restaurants i altres
establiments.

divendres, 11 de maig
09.00 Programa ‘La ràdio al
carrer’ de Ràdio Tàrrega. Fins a
les 12 del migdia, al carrer del
Carme.
09.30 Campanya ‘Let’s clean
up Europe’ amb Associació
Alba i Grup Gema.

FOTO: Salvador Miret (ACN) / Les autoritats presentant la nova marca

Unesco.
Un geoparc és un territori reconegut per la Unesco que compta amb un patrimoni geològic,
paleontològic i miner d’importància internacional. El distintiu de
geoparc no és una figura legal de
protecció sinó el reconeixement
d’aquesta organització internacional a un model de gestió del patrimoni com a eina de desenvolupament sostenible que involucra, en

tot moment, les comunitats locals
de cada territori.
La Xarxa Global de Geoparcs
de la Unesco comprèn 140 localitzacions en 38 països d’arreu del
món. D’aquestes, 73 formen part
de la Xarxa de Geoparcs Europeus
i es reparteixen en 24 països, dels
quals dos es troben en territori
català, el de la Catalunya Central
i el recentment reconegut de la
Conca de Tremp-Montsec.

Reformen la
bibliteca de les
Borges pels 100
anys de la primera
construcció
Amb motiu de la celebració dels
cent anys de la construcció de la
Biblioteca Popular de la Mancomunitat, la capital garriguenca
proposa un seguit d’activitats i
millores en l’edifici de la biblioteca actual, ja que la del 1918 va ser
destruïda per un bombardeig durant la Guerra Civil. El nou edifici,
que data de 1975 i es situa en una
localització pròxima a la primera,
va rebre la seva darrera remodelació l’any 2003.
Les obres de millora van començar al gener amb una retirada prèvia de 2.000 documents
descatalogats.
Seguidament,
amb l’inici dels treballs, es van

dijous, 10 de maig

Neteja d’espais naturals. Llera
urbana del riu Ondara, des de
l’Associació Alba (avinguda de
l’Onze de Setembre).
12.00 Repic de campanes
+ “Sirollada” amb BAT, des
del campanar de l’Església
Parroquial (plaça Major).
17.30 Picampanar. Visita
al campanar de l’Església
Parroquial amb l’Agrupament
Escolta de Tàrrega (Pioners
i Caravel·les). També es farà
a les 20.00 hores. Tindrà lloc
a l’Església Parroquial (plaça
Major).
17.45 Ofrena floral a càrrec
dels infants, escoles i entitats,
a l’Església Parroquial (plaça
Major).
18.30 L’Eixideta: Tronada +
Cercavila de cultura popular
amb els infants, des de la plaça
Major.
20.15 Holi Party. Festa dels

FOTO: Aj. les Borges / Un grup d’escolars en una activitat a la biblioteca

desmuntar tots els prestatges i es
van retirar 600 altres exemplars
desfasats. Així, l’equipament va
romandre tancat 4 setmanes, des
del 27 de març fins al 19 d’abril,
mentre es feien les obres d’arranjament del paviment, s’hi polia,
netejava i encerava el terra de
linòleum, així com s’hi instal·lava

un nou i encara més adequat enllumenat interior.
Paral·lelament i comptant
amb subvencions de la Generalitat i l’Ajuntament, s’han adquirit
9.000 euros en nous llibres, DVD
i CD, s’ha renovat la pàgina web,
s’han posat més ordinadors pel
personal i un a la sala infantil.
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El BBVA tracta el canvi climàtic
El BBVA va convocar ahir a la seva seu a inversors, empresaris,
institucions i mitjans de comunicació per promoure el
desenvolupament sostenible i lluitar contra el canvi climàtic.

Arriba a Penelles
‘Volando voy’ i
demà inaugurarà la
reforma del cinema

Pimec demana
una moratòria en
el reglament de
protecció de dades

El popular presentador de televisió Jesús Calleja i el seu
programa Volando Voy estan
aquesta setmana gravant a la
localitat de Penelles a la Noguera. Aprofitant la popularitat
del GarGar Festival, l’equip de
Volando voy dedica un programa a Penelles on està previst
també que demà divendres es
reobri el cinema Kursaaal, tancat fa uns anys, després de la
reforma que ha dut a terme la
productora de Jesús Calleja.

La patronal Pimec estima que
un 75% de les pimes catalanes
encara no han adoptat les mesures necessàries per complir
amb el nou Reglament General
de Protecció de Dades (RGPD),
que entra en vigor el pròxim 25
de maig. Pimec ha adreçat una
carta al ministre de Justícia a
través de la qual l’insta a traslladar a la Comissió Europea la
necessitat d’establir una moratòria perquè pimes i autònoms
puguin adaptar-se.

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS
CULTIUS (M3/HA). DEL 9 AL 15 MAIG
AITONA
(SEGRIÀ)

EL POAL
(PLA
URGELL)

Pomera

171

149

--

165

163

--

Perer

198

173

--

192

189

--

Presseguer agost

153

133

--

148

146

--

Nectarina juliol

206

179

--

199

196

--

Panís

95

83

--

92

--

--

Alfals mínim

120

104

--

116

114

--

Alfals màxim

293

255

--

283

279

--

Presseguer juny

221

192

--

213

211

--

Presseguer agost RDC

173

151

--

167

165

--

Ametller (reg suport)

98

85

7

95

93

62

Olivera (reg suport)

133

116

39

129

127

96

--

--

--

--

--

--

266

232

242

257

254

255

0

0

82

0

42

32

CULTIUS

Blat
Evapotranspiració de
ref. (ETo)
Pluja efectiva

LA
TORRES
ALBESA
MAIALS
GRANADELLA
SEGRE
(NOGUERA)
(SEGRIÀ)
(GARRIGUES)
(SEGRIÀ)

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 30 de març al 6 d’abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l’aigua
en el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

La Generalitat posa a la
venda 2 solars i 4 cases
d’herències intestades
per 128.000€ a Lleida
Se’n poden comprar a Tàrrega, Àger,
Tremp, Artesa de Segre i Castelldans
El Departament de
Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda ha
convocat una subhasta
pública amb 15 immobles
procedents d’herències
intestades de les comarques
lleidatanes.

a Àger, on també hi ha a la venta
un terreny. A Castelldans podrà
comprar un terreny. A banda de
les subhastes d’immobles de la
demarcació de Lleida, arreu de
Catalunya se’n posaran a la venta
34 més i 1 al País Valencià.
D’acord amb l’anunci que publicava ahir el DOGC, les propietats que es posen a la venda estan
distribuïdes en 46 lots separats,
un dels quals està format per dos
immobles. Els interessats a licitar
per algun dels lots de la subhasta,
tenen temps fins al proper 15 de

juny per presentar les seves ofertes, en sobre tancat, a la Direcció
General del Patrimoni de la Generalitat. L’obertura dels sobres
es farà el 5 de juliol del 2018 en
un acte obert al públic, on els licitadors podran millorar les seves
ofertes a mà alçada. Per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa
General de Dipòsits del departament l’import de la garantia del
preu de sortida de cada immoble,
que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta.

Bellpuig és el primer municipi
en declarar ‘bé local d’interès
ambiental’ les cigonyes

tracions que tinguin en les seves
propietats nius o exemplars de
cigonyes no podran realitzar cap
acció que les pugui perjudicar; fer
un cens de les parelles i individus
de cigonya del municipi; cercar
solucions a les queixes que es puguin produir per molèsties o possibles danys, i a cercar solucions
que tinguin alhora en compte el
respecte de les cigonyes i el benestar de les persones, demanant
la col·laboració del Departament
competent de la Generalitat i realitzar una campanya de sensibilització i educació ambiental al voltant de les cigonyes al terme de
Bellpuig, entre d’altres mesures.

Lleida
REDACCIÓ
L’import d’aquests ascendeix a
127.700 euros. Les cases que
es subhastaran estan situades a
Tàrrega, Trep i Artesa de Segre i

El ple de l’ajuntament de Bellpuig
va aprovar ahir per unanimitat la
moció proposada pel grup municipal CUP de declarar la cigonya Bé Patrimonial de caràcter
Ambiental Local. Des de l’entitat
ecologista Ipcena explicaven que
Bellpuig és el primer municipi
que tira endavant la proposta i felicitaven “al grup que a tingut la
iniciativa i al consistori, desitjant

que altres localitats s’hi sumin”.
La moció especifica declarar
la cigonya blanca com a bé patrimonial “per ser una espècie protegida amb caràcter prioritari, en
la Directiva d’aus i la Llei de protecció dels animals de Catalunya”
i perquè “l’ajuntament té competències en matèria de medi ambient”. Amb l’aprovació del text
s’exigeix particulars i adminis-

Bellpuig realitza
una posada
a punt de les
seves voreres
Bellpuig repassa les voreres de diferents carrers de la població per
deixar-les en bones condicions.
L’actuació consisteix en canviar
els panots malmesos i/o aixecats
i en reparar-ne l’encintat d’algunes. Les obres tenen subvenció de la Diputació de Lleida de
40.000€ i les realitza l’empresa
SEIM SLU. per 45.000€.

FOTO: Aj. Bellpuig / Un dels carrers on s’estan reparant les voreres
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FOTO: Aj.Balaguer/ Els tècnics desmuntant ahir la Creu de Terme

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / El riu va anegar ahir camps de conreu a la Guàrdia de Noguera

Demanen a la CHE
que millori la Noguera
Pallaresa pel Jussà
Afectacions a la Guàrdia de Noguera
La Guàrdia de Noguera
CARME QUINTANA
L’obertura de tres comportes del
pantà de Sant Antoni, a caball entre els municipis de Tremp i Talarn, va provocar ahir la inundació
de finques agrícoles conreades al
terme pallarés de la Guàrdia de
Noguera, pertanyent al municipi
de Castell de Mur.
L’alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, va denunciar la
deixadesa que hi ha amb la Noguera Pallaresa i que per aquest
terme creua sense una canalització clara i profunda, i amb molta

brossa, vegetació i matolls, que
“fan de tap i el riu baixa a l’ample
inundant camps”.
PROTEGIR ALS PAGESOS
Mullol va demanar als representants de la Generalitat que
pressionin a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per a
què arregli aquest tram de riu, “ja
que hem de protegir als pagesos”.
La Noguera Pallaresa va inundar ahir com és habitual terrenys de la zona de la Verneda, a la
Guàrdia de Noguera i propietat
la majoria d’Endesa, però ahir

L’Aran planteja construir
un túnel de 5,2 quilòmetres
per evitar impacte visual
El Sindic de la Val d’Aran, Carles
Barrera, va explicar ahir que en
la darrera reunió al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat sobre el projecte de
millora de la N-230 per l’Aran es
va decidir que es presentaran
al·legacions desfavorables a les
quatre propostes presentades
pel Ministeri de Foment i que per
poder garantir l’objectiu de que
mentre es facin les obres del tram
de la carretera entre la boca nord

del túnel de Vielha i Aubèrt hi hagi la mínima afectació possible a
la circulació diària de vehicles, es
presentarà una proposta de construcció d’un túnel des de l’alçada
del Parador de Vielha fins a Pont
d’Arròs, ja que d’aquesta manera
no s’afectaria a cap nucli habitat i
l’impacte ambiental i visual quedaria eliminat amb la construcció
d’aquest túnel, que tindria una
llargada de 5,2 km, molt semblant
a la de l’actual túnel de Vielha i

l’aigua també va anegar unes 12
hectàrees de camps conreats
amb cereal, alfals i blat de moro,
on rarament fins ara hi arribava
cap inundació.
TEMEN MÉS AFECTACIONS
Segons l’alcalde si no obren
comportes al pantà de Sant Antoni no hi ha massa afectacions però
ahir en obrir-se tres comportes
per la gran acumulació d’aigua la
riuada va arribar a molts camps
de la Guàrdia de Noguera i temen
que en les properes hores hi pugui haver més afectacions.

que discorreria per sota del Bosc
de Baricauba. Tot i això el Síndic
també va explicar que encara
quedaria pendent de solucionar
quina hauria de ser l’actuació des
de la boca nord del túnel de Vielha fins a l’alçada del Parador. Barrera, va dir que el Departament
de Territori està treballant en una
proposta de via segregada de la
N-230 que aniria entre el riu Nere i l’actual traçat de la carretera
N-230 fins al Parador. El Conselh
d’alcaldes de l’Aran reunit ahir va
acordar reclamar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre les
inversions pendents després de
la riuada del 2013 de defensa als
pobles de Les, Bossòst i Vielha.

Balaguer desmunta una
Creu de Terme que queia
per poder-la restaurar
Tècnics especialitzats en restauració i conservació del Museu
de la Noguera i de l’Ajuntament
de Balaguer van procedir ahir a
desmuntar la Creu de Terme del
camí dels Erals, ja que presentava perillositat de caiguda, a causa de les pluges de les darreres
setmanes. Dimarts al migdia ja
es van retirar algunes parts de la
creu que havien caigut i que va

fer decidir que es realitzes una
operació d’urgència. L’Ajuntament de Balaguer estava treballant en un projecte de restauració de totes les creus de terme
de la ciutat que s’havia d’executar durant el període 2018-19.
Fa uns mesos ja es va fer una
acció de consolidació de la Creu
de Terme de Santa Maria, i s’ha
traslladat la Creu Trencada.

La Diputació organitza una
jornada per vendre l’oferta
turística al mercat britànic
La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme,
va organitzar ahir una jornada
de formació sobre com posicionar l’oferta de turisme actiu i de
natura al mercat britànic. La sessió, que es va celebrar a l’Oficina
comarcal de Turisme del Pallars
Sobirà amb seu a Sort, va aplegar una seixantena de participants entre empresaris i tècnics

de turisme dels diferents consells comarcals. La jornada és
fruit de l’acord que va tancar el
president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, amb el Centre de
Promoció Turística de Catalunya
a Londres i l’Associació de Touroperadors Independents Britànics (AITO) en el marc de la fira
Adventure Travel Show de Londres l’any 2017.

FOTO: CGA / L’Aran va celebrar ahir un Consell d’Alcaldes

