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Un home va resultar ferit de 
gravetat a última hora d’ahir 
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dor elèctric en un pàrquing al 
carrer Torres de Sanui de Lleida 
i va ser evacuat a l’hospital Vall 
d’Hebron.
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La Pobla tindrà, 
almenys, nou 
dones fallaires  
en la primera 
edició paritària

Set noies de la Pobla de Segur 
ja s’han apuntat per baixar fa-
lles el pròxim dia 17 i dos més 
han anunciat a l’organització la 
voluntat de fer-ho quan encara 
està obert el termini d’inscrip-
ció. Dos joves de divuit anys 
van demanar canviar de rol i 
fer de fallaires en comptes de 
pubilles, una norma no escrita 
que es basava en la tradició que 
reservava el foc únicament per 
als homes.
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El cap de setmana que ve arranca la temporada de falles. Durro i Senet obriran foc dissabte. Diumenge serà el 
torn de la Pobla de Segur on, per primera vegada, les dones podran ser fallaires. Set noies ja s’hi han apuntat i 
dos més han anunciat la voluntat de fer-ho. La festa, reconeguda per la Unesco, ja és paritària a tot el Pirineu.

FESTES TRADICIONS

Almenys nou dones seran fallaires per 
primera vegada a la Pobla de Segur
La festa del foc, reconeguda per la Unesco, ja és paritària a tot el Pirineu
ANNA SÀEZ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Les tradicions 
evolucionen. I així ha estat tam-
bé amb les falles del Pirineu, de-
clarades Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la Unesco el 
2015. El cap de setmana que ve 
comença la temporada i, per pri-
mera vegada, tots els municipis 
fallaires tindran una festa pari-
tària. Durro i Senet obriran foc 
–mai millor dit– dissabte. El dia 
17, coincidint amb la festivitat 
de la Mare de Déu de la Ribera, 
serà el torn de la Pobla de Segur 
on, per primera vegada, podran 
baixar falles les dones. Set no-
ies ja s’hi han apuntat i dos més 
han expressat a l’organització 
la voluntat de fer-ho. 

El canvi de rols a la festa el 
van impulsar Clàudia Plana i 
Violeta Font, dos joves de la 
Pobla de Segur que portaven 
les falles a l’ADN. “Sempre ens 
havíem vestit de pubilles i hi 
estàvem molt implicades”, as-
seguren. L’any passat els van 
quedar les ganes de fer un pas 
més. “Nosaltres també volíem 
sentir l’experiència de baixar les 
falles i vam preguntar a l’orga-
nització si podíem fer-ho.” Mai 
ningú abans que elles ho havia 

plantejat i a la junta de l’Asso-
ciació Cultural de Fallaires i 
Pubilles de la Pobla de Segur li 
va semblar un tema prou impor-
tant com per elevar la petició a 
l’assemblea de socis, que el dia 
31 de març va donar llum ver-
da perquè les dones poguessin 
exercir de fallaires. 

Lluís Macaya explica en 
aquest sentit que l’únic debat 
va ser com integrar les dones 
sense alterar la singularitat de 
la festa, ja que a la Pobla, cada 
fallaire s’aparella amb una pubi-
lla. Una vegada els homes arri-
ben al poble amb el foc, desfilen 
junts fins a l’església, on elles 
ofereixen un ramell a la Mare 
de Déu de la Ribera i inicien uns 
balls típics que culminen amb 
una gran sardana.

Clàudia Plana i Violeta Font, 
“lluny de buscar cap enfronta-
ment”, asseguren que volien 
“mantenir viva la tradició” i 
es mostren convençudes 

Violeta Font i Clàudia Plana, de 18 anys, van ser les primeres que van sol·licitar exercir de fallaires.

Alba Alegret s’estrenarà com a fallaire el dia 17. Anna Solana dóna els últims retocs a la seua falla.

ACN

BONA ACOLLIDA
“Hem anat a buscar els  
pals i a preparar les falles 
junts i els més experts  
ens han ofert ajuda”

ENTREVISTA

María José Erta
PRESIDENTA MUNICIPIS FALLAIRES

«Vilaller tindrà un 
carnet fallaire»
La declaració de la Unesco 
ha consolidat la festa?
Sens dubte. Els establi-
ments hotelers estan al 
cent per cent. Ha estat un 
revulsiu molt important.
És alcaldessa de Vilaller. 
Novetats per aquest any?
Posarem un marxa un car-
net fallaire. L’any passat 
van baixar falles 415 per-
sones! A més, el dia 17 in-
augurarem un monument 
a la falla.

f063044661d41eb64db3296553d40b6617033
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FESTES TRADICIONS

Les falles tenen la seua pròpia tradició i tipologia 
a cada poble. A la dreta, una exposició itinerant 
que mostrava la diversitat d’aquesta festa del 
foc, que coincideix amb el solstici d’estiu.

A l’ajuntament de Vilaller es conserva un llibre de 
comptes del 1756 en què es fa constar una compra de 
fusta a càrrec del consistori per elaborar falles, que en 
aquesta població tenen forma de piràmide invertida.

que la il·lusió que van 
transmetre als socis va ser 
clau perquè majoritàriament 
es votés a favor del canvi. 
Plana estudia Medicina a la 
Universitat Autònoma i Font, 
Veterinària a la Universitat 
de Lleida i, “malgrat que 
ens resulta complicat amb 
els exàmens, serem a la Po-
bla el dia 17”, i això que no 
“ens agrada gens el protago-
nisme” i saben que hi haurà 
molta gent pendent d’elles 
perquè faran història. “Per 
sort, hi haurà altres noies que 
també baixaran falles.”

Una d’aquestes joves que 
també s’estrenaran com a 
fallaires és Alba Alegret, de 
vint-i-set anys. “M’he ves-
tit de pubilla des que tinc ús 
de raó” i no descarta seguir 
fent-ho en pròximes edicions, 
“però m’agrada que ara pu-
gui elegir el rol” i creu que 
“serà molt emocionant” pu-
jar a la bandera –el faro en 
altres municipis fallaires– i 
baixar amb el foc, com una 
moderna versió de Prome-
teu. “M’hi he apuntat amb la 
meua cosina petita”, explica 
Alegret.

Per la seua banda, a Anna 
Solana, de vint-i-vuit anys, li 
encantava vestir-se de pubi-
lla. “Algunes de les peces són 
heretades de la meua àvia”, 
assenyala. Però dubta molt 
que després d’haver-se po-
sat una faixa per baixar fa-
lles torni al rol de dona. “Em 
sembla genial el que han fet 
la Clàudia i la Violeta. Tot ha 
estat molt natural i resulta 
emocionant que les més jo-
ves hagin aconseguit el que 
nosaltres no ens vam atrevir 
ni a plantejar per prejudicis 
o autocensura”. 

Ajuda dels fallaires
Totes quatre coincideixen 

a afirmar que els fallaires ex-
perimentats les han ajudat 
molt a preparar la falla. “Per 
nosaltres també hi va haver 
una primera vegada”, els van 
dir quan van estar junts fa 
quinze dies a la vall Fosca a 
buscar els pals d’avellaners i 
quan preparaven la teia amb 
pins secs de Boumort.

A.S.M.
❘ LLEIDA ❘ Del 27 de juny al 8 de 
juliol se celebra a Washington 
l’Smithsonian Folklife Festival, 
pel qual passaran prop d’un mi-
lió de persones. “Aquest any la 
cultura catalana és la protago-
nista i de les comarques de Llei-
da se n’han escollit les falles”, 
explica Juli Alegre, director del 
Patronat de Turisme de la Di-
putació. “El segell de la Unes-
co ha estat un gran revulsiu”, 
assegura. “És una garantia de 
qualitat que, turísticament, es 
valora molt.” Tots els municipis 
fallaires han vist com es dupli-
cava el nombre de visitants. A 

l’Alta Ribagorça, amb deu po-
bles que corren falles –al Pa-
llars es baixen i a la Ribagorça 
es corren– s’han posat en mar-
xa iniciatives com els Camins 
de Falles, rutes que permeten 
“explicar el relat de la festa 
en qualsevol època de l’any”, 
subratlla el director del Patro-
nat de Turisme. Lluís Farrero, 
president del consell comarcal 
de l’Alta Ribagorça, creu que 
la declaració de la Unesco els 
ha permès donar “visibilitat” a 
una tradició “molt sentida i que 
es viu molt intensament”. Amb 
les falles repartides en el calen-
dari perquè no es concentri tota 

l’oferta la vigília de Sant Joan, 
l’augment de visitants ha obli-
gat també a reforçar la infraes-
tructura. “Hem habilitat zones 
d’aparcament i organitzem taxis 
des de les zones més accessibles 
per tal de no col·lapsar els po-
bles”, subratlla en aquest sentit 
Farrero.

Una festa amb moltes cares
“Amb les falles no val allò de 

«vistes unes, vistes totes» per-
què cada festa té la seua pròpia 
personalitat”, destaca Juli Ale-
gre. I la declaració de la Unes-
co ajuda “a preservar aquesta 
autenticitat”. María José Erta, 

El foc ancestral del Pirineu  
es presenta a Washington
A l’Smithsonian Folklife Festival, del 27 de juny al 8 de juliol || 
“La declaració de la Unesco ha estat un revulsiu determinant”

alcaldessa de Vilaller i presiden-
ta de l’associació de Municipis 
Fallaires del Pirineu, subratlla 
que només poden ser al segell 
aquells municipis que sempre 
han mantingut la tradició, o que 
l’han recuperat, com Alós d’Isil 
o València d’Àneu.

CALENDARI

16 de juny:  Durro i Senet.

17 de juny: Pobla de Segur.

23 de juny: Alins, Arties, 
Boi, Casós, Isil, Les, el 
Pont de Suert i Vilaller.

30 de juny: Barruera 
i València d’Àneu.

6 de juliol: Erill la Vall.

7 de juliol: Alós d’Isil.

13 de juliol: Taüll.

21 de juliol: Llesp.

Santi Iglesias va guanyar XXII Concurs de Fotografia del Parc Nacional d’Aigüestortes per aquesta espectacular imatge de la festa a Taüll.
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■

L’Alta Ribagorça és la comarca en la qual s’han 
preservat més falles: deu de les setze que se 
celebren a les comarques de Lleida. Durro i 
Senet obriran dissabte la temporada.

A Isil la població es multiplica per cent la vigília 
de Sant Joan. Fins a 4.000 persones es donen 
cita en aquest poble pallarès on habitualment 
viuen quaranta persones la resta de l’any.

ALGUNES FALLES

Alins. De 
fusta de pi 
roig sense 
escorça i 
decoracions 
lineals.

Ribagorçana. 
Amb quatre 
estelles de 
teia clavades 
en un pal 
d’avellaner.

Barruera. 
D’avellaner, 
amb la part 
superior 
partida en  
4 trossos.

Isil. De pi 
roig, mesura 
entre 150 i 
170 cm i pesa 
entre 20 i  
45 quilos.

Rentiner.
Abunda a la 
Vall de Boí, 
sobretot a 
Taüll. De  
pi negre.

Vilaller. Tres 
taulons en 
forma de 
punta 
triangular 
d’1,80 m.

Fo
nt

: ‘
Le

s f
al

le
s d

el
 P

iri
ne

u’
 (P

ag
ès

 E
d.

)

HISTÒRIA

ENTREVISTA

«No les tenia totes, però ho vaig fer»

Va ser una de les primeres fallai-
res de Durro. Va costar que les 
acceptessin?
En realitat, no vaig demanar 
permís a ningú. Cap de les cinc 
dones que vam córrer falles el 
13 de juny del 2013 trencant 
una tradició ho va fer. No les 
tenia totes, però el 13 de juny 
de 2010 vaig pujar al Faro. Hi 

va haver gent que es va mo-
lestar, em consta. Però totes 
les tradicions evolucionen. No 
podia ser que un turista po-
gués córrer falles i jo que sóc 
de Durro, i filla d’un fallaire, 
ho tingués prohibit.
I com va ser l’experiència?
En realitat, estava nerviosa, 
perquè no sabia com ens rebri-
en al Faro i perquè sabia que 
tothom estaria pendent de no-
saltres. Però a partir del segon 
any... va ser indescriptible! Jo 
ja havia corregut falles en al-

tres pobles, però fer-ho al teu 
és tan emocionant que no es 
pot explicar.
Què és el que la va empènyer a 
rebel·lar-se?
Ho vaig fer per mi, per la meua 
filla i per totes les dones que 
vindrien després. Jo ja tenia 
trenta-set anys quan vaig cór-
rer falles a Durro per primera 
vegada, però elles ho podran 
viure des de jovenetes. Era tan 
injust que no poguéssim viure 
la festa! Estic contenta que ara 
les falles siguin paritàries.

Montse Plaza
FALLAIRE DE DURRO

■ El 7 de juny del 1991 les fa-
lles d’Isil van ser declarades 
Festa Tradicional d’Interès Na-
cional. L’any 2010, la Genera-
litat els va atorgar la categoria 
de Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional i, finalment, el de-
sembre del 2015, va arribar el 
reconeixement de la Unesco 
per a seixanta-tres pobles de 

Catalunya, Aragó, França i An-
dorra. Són les més salvatges 
i les més reconegudes. Sofia 
Isús, d’Isil, és la responsable de 
la càtedra Educació i Patrimo-
ni Immaterial dels Pirineus de 
la UdL i explica que les falles 
d’aquesta població del Sobi-
rà “es baixen ininterrompu-
dament des de fa més de cent 

anys”. Fotografiades per Pere 
Català Roca el 1957, aquestes 
falles són més grans i pesen 
més –entre 20 i 30 quilos– i es 
baixen des del Faro camps a 
través: “No hi ha camí.” Quan 
s’encén la falla major, de més 
de catorze metres, plantada 
al poble, els fallaires inicien el 
descens de la muntanya.

Isil, les falles més ‘salvatges’ i les més reconegudes

Singularitat aranesa
■ Les i Arties celebren la seua pròpia versió 
de la festa el 23 de juny. Eth Haro de Les és 
un antic ritual de fertilitat que antany prota-
gonitzaven els matrimonis més joves.  A Arties 
celebren la crema del Taro, un tronc en flames, 
que es farà rodar pels carrers.

CATALÀ ROCACATALÀ ROCA

ACN

SANTI IGLESIAS

El fotògraf Pere Català Roca va immortalitzar les falles d’Isil el 1957.Imatge d’arxiu  
de les falles d’Isil, 
unes de les  
més antigues 
documentades.
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VOX POPULI

Albert Velasco @velasc_alberto
«A la meua família hem estat sempre tan dropos i egoistes 
que els meus quatre avis, tots de fora de Catalunya, no van 
treballar per construir Catalunya, sinó per sobreviure.»

Ramón Cotarelo @ramoncotarelo
«Passatge de novel·la d’André Schwarz-Bart. Parla un SS als 
jueus a l’entrada de la cambra de gas: “No us passarà res de 
dolent. Heu d’aspirar profundament. Enforteix els pulmons.  
S’eviten malalties infeccioses. És una bona desinfecció.”»

Bea Talegón @beatriztalegon
«Ahir la coordinadora de l’ANC de Lleida va ser agredida 
després d’un acte en què va participar defensant la llibertat 
d’expressió. Una dona tranquil·la, respectuosa, dolça i pacífica 
va rebre agressions per part de l’extrema dreta. Ja n’hi ha 
prou.»

Núria Tomàs @Nuriatg
«A casa meua van deixar els pobles del Pirineu per treure 
Barcelona de la misèria. Jo vaig deixar Barcelona per aixecar 
el Pirineu. Som una família molt altruista, sempre disposada a 
aixexar les terres dels altres. Ara també aixequem els EUA, 
que estan fotudets.»

«Una reforma en 
profunditat de 

la Constitució és 
urgent, viable i 

desitjable perquè 
el pacte del 1978 

està en crisi»

Meritxell Batet

Ministra de Política Territorial

Abans que res, drets humans
La noció moderna d’home –entenent per home el genèric d’ésser humà– es va in-
ventar al segle XVI com a conseqüència dels interessos polítics, jurídics i teològics 
derivats de la conquesta d’Amèrica i, sobretot, de la seua legitimació. Era una visió 
etnocentrista que reservava el concepte de civilització als europeus de raça blanca. 
La mala consciència pel racisme latent sobre el qual es van forjar els fonaments 
de la societat moderna va justificar durant anys costums bàrbars com l’ablació 
del clítoris d’una nena amb l’objecte de la tradició. Però en un món cada vegada 
més globalitzat, plural i divers, els drets humans prevalen sobre les cultures. I en 
aquest context cal aplaudir que la sala contenciosa administrativa de l’Audiència 
Nacional hagi denegat la nacionalitat espanyola a un veí de Bell-lloc originari de 
Mauritània per masclista. Aquest home de 64 anys, que fa més de dos dècades que  
és al nostre país, creu que les dones han d’obeir els seus marits i que són els pares 
els que decideixen amb qui es casen els fills. Amb aquestes respostes al qüesti-
onari per obtenir la nacionalitat ha demostrat no estar integrat al no acceptar el 
principi irrenunciable d’igualtat.

El segle XXI arriba a les tradicions
I aquesta sentència arriba quan, per fi, tots els municipis fallaires del Pirineu tin-
dran una festa paritària en la qual homes i dones podran portar les tradicionals 
falles. Dos noies de divuit anys de la Pobla de Segur van demanar canviar de rol i 
no vestir-se de pubilles, sinó baixar el foc de la muntanya. No estava explícitament 
prohibit, però ningú fins llavors ho havia plantejat i es va haver de celebrar una 
assemblea extraordinària de socis de l’Associació Cultural de Fallaires i Pubilles 
per canviar les regles no escrites d’aquesta festa, declarada Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la Unesco. Nou noies ja s’han decidit a exercir de fallaires, 
quan encara està obert el període d’inscripció. El segle XXI arriba, també, a les 
tradicions.

EDITORIAL
Res no serà igual 
AMB EL govern Torra no hem 
tornat a 2003, quan la presidèn-
cia de Maragall i el nou Estatut 
van protagonitzar la darrera 
temptativa de forjar un statu 
quo temporalment acceptable, 
entre Catalunya i Espanya. Han 
passat massa coses. Més aviat 
cal preguntar-se què podrà 
fer aquest govern per revertir 
la paràlisi provocada pel 155 
i per donar confiança als ciu-
tadans que han patit la duresa 
política, policial i judicial dels 
darrers mesos. Probablement 
Torra haurà d’assumir que Ca-
talunya necessita un president 
efectiu i no únicament un subs-
titut provisional. 

Venim d’una acció col·lecti-
va d’una magnitud tal que va 
fer possible l’1-O, quan els ciu-
tadans van descobrir que te-
nien un poder que desbordava 
el marc procedimental d’una 
democràcia formal i l’Estat va 
haver d’afrontar el dilema d’op-
tar entre dues opcions adverses: 
tolerar la consulta o reprimir-la 
violentament i –de pas– interna-
cionalitzar la carpeta catalana. 
Tot el que ha passat ha convertit 
el demos català en un cos social 
més crític i més disposat a ar-
riscar, i l’ha dut a afrontar una 
transformació encara incipient, 
que està modificant les decisions 

polítiques de molts ciutadans, 
així com les seues decisions com 
a consumidors i usuaris, i les se-
ues lleialtats, en matèria de mit-
jans de comunicació. 

Després d’una caiguda de 8 

punts, a principis d’any, el sí a la 
independència –amb el 48% de 
suport– torna a ser majoritari, 
segons el baròmetre del CEO 
del mes de maig, que registra 
una alta demanda ciutadana de 
participació en les decisions pú-
bliques i de compromís amb la 
defensa de la llibertat d’expres-
sió. Aquesta majoria no permet 
encara adoptar totes les deci-
sions que alguns voldríem. No 
només no estem igualment legi-
timats amb el 48% que amb el 
60%, sinó que no disposem de la 
mateixa credibilitat i la mateixa 
autoritat si no arribem al 50%, 
que no pas si el superem àmpli-
ament. Més enllà dels gestos i 
dels símbols, per importants que 
siguin, aquest panorama exigeix  
fer política.

MIQUEL PUEYO
L’OFICI QUE MÉS M’AGRADA

Més enllà dels 
gestos i dels símbols, 
aquest panorama 
exigeix fer política

Blog: http://www.miquelpueyo.cat · Twitter: @MiquelPueyo

Esperança socialista?
UNA MOCIÓ de censura ens 
ha portat de manera sorprenent 
un nou president del govern so-
cialista: Pedro Sánchez. El PP 
passa a l’oposició i Ciutadans  
es queda molt emprenyat a l’es-
pera de poder fer el gran salt al 
poder a les properes eleccions. 
Queda, per tant, menys d’un 
any per veure si aquest govern 
socialista té un nou projecte per 
a Espanya en què el tema català 
tingui un lloc acceptat per la 
majoria de catalans o bé es fra-
cassa i es donen ales a un proper 
govern d’extrema dreta entre 
PP i Ciutadans. Un futur Gobi-
erno amb el qual em temo que 
l’enfrontament amb el Govern i 
la ciutadania catalana deixaria 
en meres anècdotes tot el viscut 
fins ara. PDeCAT i ERC han fet 
una aposta molt arriscada do-
nant suport al PSOE. Hi ha ha-
gut –i hi ha encara– molta gent 
independentista que no s’em-
passa que aquests dos partits 
hagin donat suport al còmplice 
necessari de l’aplicació del 155. 
Les primeres decisions que ha 
pres P. Sánchez no em conviden 
a l’optimisme en aquest sentit. 
Veurem si els fets desmentei-
xen aquesta primera opinió i 
obrim una nova etapa de diàleg 

sincer de cara al futur. Hi ha 
sobretot tres punts, més un de 
previ, que un partit que s’au-
toproclama progressista hauria 
de resoldre aviat i amb ganes, 
ja que en els darrers anys del 
PP i el silenci del mateix PSOE 
no ha estat així. Punt previ: re-
soldre la situació de la gent que 
està a la presó. És una situació 
que clama al cel i que fins i tot 
molts socialistes fora de micro 
reconeixen com a injusta. Pri-
mer punt: es podrà parlar de tot 
en absència de violència sense 
portar a la gent davant el jutge? 
Segon: la gent independentis-
ta deixarà de ser tractada com 
a ciutadans de segona dins de 
l’Estat i es deixarà de consi-
derar-los constantment delin-
qüents, nazis o supremacistes? 
I tercer: es respectaran els re-
sultats electorals a Catalunya 
i les decisions que preguin els 
governs que en surtin, encara 
que no agradin al Gobierno de 
Madrid i als poders fàctics que 
li donen suport? Si això és així 
a partir d’ara, potser comença 
una nova etapa esperançadora 
a Espanya i Catalunya, si no és 
així, ens espera un futur que 
algun polític de Cs ja ha desitjat 
que sigui un “nou Ulster”. 

JOAN RAMON ZABALLOS
LA TALAIA
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MARIA MARQUÈS
Vostè va ser l’últim alcalde so-
cialista de Barcelona. El PSC ha 
perdut ciutats com Badalona i 
Sabadell i governa a Lleida i Tar-
ragona amb dificultats. El declivi 
és pel procés o hi ha hagut errors 
interns?
Hem transformat els nostres 
pobles i ciutats de tot Cata-
lunya gràcies a la política del 
municipalisme que exerceix el 
Partit Socialista, de manera que 
després de tant temps fent-ho 
és normal aquest declivi, no és 
només pel procés.
Té arrels al Pallars Jussà. Ara el 
PSC no té cap diputat per Lleida 
al Congrés i només un al Parla-
ment i va perdre alcaldies com 
la de Tremp. Com es remunta?
Exacte, les meues àvies són de 
Salàs de Pallars i la meua ma-
re va nàixer a Sant Salvador de 
Toló. Crec que la remuntada 
s’ha de fer sent fidels al nostre 
projecte: acollir el sentiment 
de la majoria de la població a 
través del municipalisme. Les 
claus són la unitat de Catalunya 
com un poble dins d’una Espa-
nya que necessita una reforma 
democràtica.
Creu que en les pròximes elec-
cions del mes de maig es pot 
marcar un canvi de tendència 
encara que les enquestes diuen 

ENTREVISTA MUNICIPALISME

Jordi Hereu
❘ EXALCALDE DE BARCELONA ❘

«S’han acabat les majories als 
ajuntaments, s’ha de pactar més»

AMADO FORROLLA

L’exalcalde de Barcelona defensa que la seua prioritat en els tretze anys com a regidor i en els cinc d’alcalde 
va ser la cultura del pacte. Critica que grups es retreguin les seues declaracions i no debatin sobre les ciutats

que no governaran a la ciutat de 
Barcelona?
No tinc cap dubte que anirem a 
millor. Totes les enquestes ens 
garanteixen més dels quatre 
regidors que tenim ara i que 
anem a l’alça. El Partit Socia-
lista té una clara voluntat de 
transformar Barcelona, per la 
qual cosa és evident que crei-

xerem. Tanmateix, hi ha forces 
que volen convertir-la en una 
llança de l’independentisme i 
d’altres el contrari, per la qual 
cosa no parlen dels problemes 
de barri i això és en el que se 
centrarà el PSC. Desitjo que pu-
guem fer aliances i que s’acabi la 
Catalunya dels vetos en la qual 
s’exclou gent perquè no són dels 

meus ja que, en realitat, tots te-
nim els mateixos problemes i 
reptes. S’ha de tenir en comp-
te que una ciutat triomfa si és 
capaç d’aconseguir un projecte 
a mitjà-llarg termini basat en la 
idea del pacte, però la que no 
ho fa decau. Si no recuperem 
aquesta cultura no tirarem en-
davant com a país.

Creu que les àmplies majories 
han passat a la història?
Clarament. Una de les conse-
qüències és que la societat cada 
vegada és més complexa i, per 
aquesta raó, la cultura del pacte 
és més necessària que mai. Ara 
a Barcelona no s’aprova res per-
què no hi ha acords. Als plens, 
els grups només es retreuen les 
coses, però tinc l’esperança que 
tornarem a fer debats per als 
ciutadans. Sense cultura del 
pacte les ciutats es bloquegen i 
Barcelona es troba en aquesta 
situació ara mateix.
Com valora el mandat d’Ada 
Colau?
Com a exalcalde tinc per norma 
no entrar en valoracions.
Hi ha vida després de la política?
Per descomptat! Des del 1999 
fins al 2012 vaig ser electe a 
l’ajuntament. Em vaig dedicar 
a la política per la meua passió 
per les ciutats i ara que m’he re-
tirat ho continuo fent. He cre-
at una empresa per assessorar 
ciutats del món des del punt de 
vista estratègic. Per exemple, 
acabem de construir la marca 
de la ciutat de Madrid, hem fet 
estudis de competitivitat de cinc 
ciutats colombianes per generar 
ocupació i estem ajudant un mu-
nicipi d’Eivissa a millorar el seu 
model turístic.

rcolomina
Resaltado



14 COMARQUES SEGRE 
Diumenge, 10 de juny del 2018

R. RAMÍREZ

Cervera adquirirà ben avi-
at quatre bicicletes elèctri-
ques perquè els turistes pu-

guin llogar-les, deixar el cotxe i 
recórrer la capital de la Segarra 
amb tranquil·litat. L’ajuntament 
espera posar-les a disposició 
dels visitants al Centre d’Aco-
llida Turística (CAT) aquest ma-
teix estiu. Per una altra banda, 
a la Pobla de Segur ultimen les 
obres per rehabilitar l’antiga es-
tació de trens i reobrir-la com 
un centre que oferirà tota mena 
de serveis als aficionats a la bi-
cicleta de muntanya (BTT). No 
en va, nombrosos ciclistes aga-
fen el tren de la Pobla amb les 
seues muntures quan arriba el 
bon temps, una cosa que Ferro-
carrils de la Generalitat tindrà 
en compte a l’hora de construir 
el nou comboi que haurà d’en-
trar en servei a partir de l’any 
2019 (vegeu el desglossament).  
Per la seua banda, el Conselh 
d’Aran ha adjudicat la redacció 
del projecte Transgarona per fer 
la ruta ciclista entre Vielha i la 
frontera gal·la. Totes aquestes 
iniciatives busquen atreure el 
turisme que pedala, en un mo-
ment en què també proliferen a 
Lleida nombrosos projectes per 
proporcionar més de 600 quilò-
metres de rutes atractives i se-
gures als amants de la bicicleta.

El que més crida l’atenció és 
el de la ruta batejada com a In-
tercatalunya, promoguda per la 
Generalitat i que haurà d’unir 
Lleida amb Girona a través de 
298 quilòmetres de camins ja 
existents, trams urbans i car-
reteres locals amb poc trànsit 
d’automòbils i camions. El mes 
de maig passat es va iniciar a 
Alcoletge una de les escasses 
obres que requerirà la primera 
etapa, de 67,7 quilòmetres entre 
la capital del Segrià i Cervera 
(vegeu el desglossament). Per la 
seua part, la capital de la Segar-
ra projecta habilitar de forma 
progressiva trams de carril bici 
a l’interior del nucli urbà. Ferro-
carrils planteja un altre trajecte 
de llarg recorregut per a ciclistes 
entre el pla i el Pirineu, amb un 
traçat de 125 quilòmetres para-
l·lel al de la línia ferroviària de 
la Pobla. 

Encara no hi ha una data pre-
vista per fer-la possible, una co-
sa que requerirà una inversió 
que s’estima en quatre milions 
d’euros. Al marge d’aquests re-
correguts de llarga distància, el 
Segrià ha iniciat la senyalització 
de més de dos-cents quilòmetres 
de rutes BTT. A més, el Patronat 
de Turisme de Lleida participa 
aquest cap de setmana en el II 
festival ciclista Sea Otter Euro-
pe de Girona per promoure els 
més de 2.500 quilòmetres de 
rutes de BTT.

REPORTATGE TURISME

A la caça del turista que pedala
Cervera adquireix quatre bicicletes elèctriques perquè els visitants recorrin la ciutat alhora que 
converteixen l’estació de la Pobla en un centre per a BTT || Proliferen projectes a les comarques 
de Lleida per proporcionar als ciclistes més de 600 quilòmetres de rutes atractives i segures

Ciclistes del  
club Terra Ferma 
de Lleida, al  
maig al tren.

n El Segrià ha posat en mar-
xa la senyalització de més de 
dos-cents quilòmetres de ru-
tes BTT a les localitats d’Al-
carràs, la Granja d’Escarp 
i Gimenells, a través d’un 
conveni entre els tres ajun-
taments i el consell per sa-

tisfer la “creixent demanda 
per part de turistes, ciclistes 
i població local”. L’acord in-
clou la instal·lació de més d’un 
centenar de senyals tant per 
renovar recorreguts que ja 
existeixen com per crear-ne 
altres de nous.

n La Generalitat va iniciar el 
mes de maig passat a Alco-
letge una de les poques obres 
necessàries per a la primera 
etapa de la ruta Intercatalu-
nya entre Lleida i Girona. Es 
tracta d’un carril bici d’uns 
tres metres d’ample entre el 

carrer Democràcia i la car-
retera C-13. També serà ne-
cessari habilitar un altre pas 
segur per als ciclistes a la Se-
garra. Una vegada senyalit-
zat, aquest primer tram arri-
barà fins a Cervera i recorrerà 
paratges com l’estany d’Ivars.

INICIATIVES EN MARXA

El Segrià, més de 200 km de rutes Fins a Cervera i des d’allà a Girona
Ciclistes de l’associació L’Aspardenya d’Alcarràs. Les obres a Alcoletge per a la ruta Intercatalunya al maig.

El futur tren de  
la Pobla, encara 
més adaptat  
per a bicicletes
n Els dos trens que la lí-
nia ferroviària de la Po-
bla de Segru va estrenar 
l’estiu de l’any 2016 tenen 
un ampli espai per viat-
jar amb bicicleta. Tan-
mateix, la forta afluència 
de ciclistes que utilitzen 
aquest mitjà de transport 
per a les excursions a les 
comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà arriba a 
desbordar-lo en alguns 
moments, especialment 
durant els mesos de pri-
mavera i estiu.

Després d’encarregar 
la construcció d’un tercer 
comboi per a aquesta lí-
nia a finals de l’any pas-
sat, Ferrocarrils es plan-
teja ara introduir canvis 
en el disseny inicial per-
què l’espai a l’interior dels 
vagons pugui variar en 
funció de les necessitats 
de cada època de l’any. 
Aquest canvi permetria 
retirar seients durant els 
mesos en els quals hi hagi 
més afluència de ciclistes 
i augmentar així l’espai 
disponible per a bicicle-
tes quan sigui necessari, 
segons van corroborar 
fonts de l’empresa pública.

FGC

ÒSCAR MIRÓNAMADO FORROLLA
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TREMP
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 00 05
CAP Urgències  � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars  � 973 65 22 55

Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 29 54
Servei d’ambulàncies� � � � � � � � � 973 65 10 00
Farmàcies � � � � � � � �Martínez � � 973 65 00 32
 � � � � � � � � � � � � � � � � � Enjuanes � � 973 65 01 38
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Nova � � 973 65 25 25
Taxis � � � � � � � � � � � � � Bonsom � � 973 65 09 29
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Públics � � 973 65 09 52
 � � � � � � � � � � � � � � Xavier Badia � � 973 65 16 78
Correus� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 03 09

Inem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 07 65
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 08 80
Urgències Mossos � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �112
Mossos d’Esquadra � � � � � � � �   � � 973 65 88 00
LA POBLA DE SEGUR
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 68 00 38
Oficina municipal turisme �   � � 973 68 02 57
SORT
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 10

Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 01 64
Servei d’ambulàncies� � � � � � � � � 904 10 71 07
Farmàcia � � � � T� Mallorqués � � 973 62 00 65
Taxis � � � � � Diaz de la Fuente � � 973 25 01 04
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Solanes � � 973 62 14 59
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Colom � � 973 62 07 33
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Obiols � � 973 62 04 51
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �Baldomà � � 973 62 10 43
Correus� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 02 41

Escola de Piragüisme � � � � � � � � � 973 62 07 75
Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 01 67
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 80
Mossos d’Esquadra � � � � � � � �   � � 973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 60 05
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 20 08

Pallars

Obres per rebaixar grava i 
sediments a Tercui

TEMPORAL CURSOS FLUVIALS

❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp 
ha sol·licitat permís a la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE) per actuar a l’accés a 
Tercui sobre la Noguera Riba-
gorçana que encara segueix 
tancat arran de l’avinguda del 
riu que va deixar diversos dies 
aïllats als veïns d’aquest nucli 
(vegeu SEGRE del dia 7). No 
obstant, poden arribar a les 

seues cases a través del pas de 
la Ribereta que està condici-
onat des de dimarts. Segons 
els tècnics del consistori, les 
graves i la vegetació que s’acu-
mulen al curs en aquest punt 
fan necessari actuar amb les 
màquines per alliberar la pas-
sarel·la i reduir els sediments, 
una intervenció que preveuen 
fer en uns quinze dies. La grava i sediments en el pas de Tercui sobre el riu.

J.A.A.

MARIA MOLINA
❘ TALARN ❘ Més de 250 persones 
van participar ahir en la terce-
ra Marxa Vi Bike que va obrir 
la jornada de la VIII Fira del 
Vi del Pirineu de Talarn, un 
certamen que espera més de 
4.000 persones aquest cap de 
setmana. El programa va con-
tinuar amb la visita als cellers 
de la localitat, ja que la majo-
ria de les cases en disposen, 
els quals van recórrer prop de 
dos-cents aficionats al procés 
d’elaboració del vi. A la Fira 
participen a més dotze cellers, 
Castell d’Encús, de Talarn; Vi-
tipirineus, de la Pobla; Batlliu 
de Sort; Sauvella, d’Orcau; El 
Vineyer, de Fígols de Tremp; 
Mas Garcia Muret, dels Massos 
de Llimiana; Miquel Roca, de 
Sant Cristòfol de la Vall; Vila 
Corona, de Vilamitjana; Casa 
Auvinya, d’Andorra la Vella, i 

Xic’s de Cal Borrech, Videvins 
i Terrer de Pallars, aquests tres 
últims de Figuerola d’Orcau. 
Després de la visita als cellers 
particulars va tenir lloc les 
degustació de plats oferts per 

onze restaurants, la majoria 
del Pallars Jussà. Segons fonts 
municipals, a aquesta última 
activitat van anar unes 800 
persones que van tastar els 
vins i també plats elaborats 

amb productes de la comar-
ca, segons van explicar fonts 
municipals.

La VIII Fira del Vi de Ta-
larn va començar divendres 
amb una conferència sobre la 
influència de la geologia a la 
producció del vi de la zona, a 
càrrec de Gonzalo Rivas, res-
ponsable del Centre de Suport 
Territorial del Pirineu del Ins-
titut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. Els actes seguiran 
avui amb la presentació del 
llibre La Conca de Tremp. 
Celler del Pirineu, de Xavier 
Tarraubella i Laureà Pagaro-
las, i tot seguit hi haurà un 
vermut musical en què també 
es podran tastar diverses es-
pecialitats gastronòmiques pa-
llareses. Segons el consistori, 
cada any hi ha més persones 
interessades pels vins fets en 
els municipis del Pallars Jussà.

Els cellers de Talarn obren portes a la 
fira, que espera 4.000 persones
Gairebé 200 visitants en els cellers particulars i 800 van degustar els vins del Jussà

MUNICIPIS CELEBRACIONS

Xifra rècord en la Vi Bike que va obrir els actes de la Fira de Talarn.

A.T.

Obres al camí 
de l’Estany de  
la Gola a la 
Guingueta
❘ LA GUINGUETA ❘ L’ajuntament 
de la Guingueta ha ratifi-
cat de forma definitiva el 
projecte de millora del camí 
de l’Estany de la Gola, una 
actuació que el consistori 
vol tenir llesta abans de 
l’estiu, ja que es tracta d’un 
dels punts més visitats del 
municipi, segons va indicar 
la regidora de l’ajuntament, 
Remei Bernal.

A més de la senyalitza-
ció d’aquesta ruta turística 
fins al llac pirinenc, també 
es millorarà el paviment del 
camí ja que, actualment, es 
troba molt degradat i amb 
molts sots. L’edil va remar-
car que l’actuació ja està 
licitada per la qual cosa es 
preveu que les obres puguin 
començar com més aviat mi-
llor per tal de no dificultar 
el pas de visitants durant els 
mesos d’estiu, que són els de 
més afluència.

TURISME

FGC demana permís 
per a un pàrquing  
a Port Ainé

INICIATIVES

❘ RIALP ❘ Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya  
(FGC) ha presentat una sol-
licitud de llicència davant 
de l’ajuntament de Rialp 
per construir un estaciona-
ment a cel obert a terra no 
urbanitzable dins del domi-
ni esquiable de l’estació de 
Port Ainé. La petició està en 
exposició pública durant el  
període d’un mes.
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Curses de muntanya. Els lleidatans Iu 
Escolà i Àngela Castelló vencen la Milla d’Àreu

33
Natació. Els nadadors lleidatans ja sumen 
onze medalles al Català benjamí

34

L’ETAPA D’AVUI

CLASSIFICACIONS

2A ETAPA TREMP-TREMP (164 KM)

1. T. Juaristi (Euskadi) 4h.17’11”

2. F. García (GSport) a 2’35”

3. R. Honig (SmartDry) m.t.

30. M. VILANOVA (Cicles Vic) a 9’20”
GENERAL

1. T. Juaristi (Euskadi) 7h.25’17”

2. R. Honig (SmartDry) a 2’35”

3. E. Pascual (M. Levante) m.t.
EQUIPS

1. Euskadi 22h.26’16”

2. Mutua Levante 22h.28’51”

3. GSport 22h.32’09”
SUB-23

1. D. Duarte (Sicasal) 7h.31’38”

2. F. Robert (Compak) 7h.33’03”

3. R. Alonso (Tenerife) m.t.
REGULARITAT

1. R. Honig (SmartDry) 41 punts
MUNTANYA

1. T. Juaristi (Euskadi) 29 punts
ESPRINTS ESPECIALS

1. D. Martín (Tenerife) 6 punts
MILLOR CATALÀ

1. O. Colomé (Esteve) 7h.28’42”

LLOC KM 38 KM/H 42 KM/H
Sortida Lleida Av. 
Francesc Macià/
Rbla. Ferran

0 10.30 10.30

Pas la Bordeta 
direc. Castelldans 0 10.32 10.32

Esprint especial 
Puigverd Lleida 9,7 10.45 10.44

Inici Port de 
Castelldans (3a 
categoria)

14 10.52 10.50

Premi Muntanya 
Port Castelldans 15,7 10.54 10.52

Pas Albagés 25 11.09 11.05

Inici port el 
Soleràs (3a cat.) 26,6 11.12 11.08

Premi Muntanya 
Port el Soleràs 31,3 11.19 11.14

Inici Port els 
Torms (2a cat.) 36,4 11.27 11.22

Premi Muntanya 
els Torms 43,8 11.39 11.33

Pas exterior la 
Granadella direc. 
el Soleràs

51,3 11.51 11.43

Inici port el 
Soleràs (3r cat.) 64,7 12.12 12.02

Premi Muntanya 
el Soleràs 66,6 12.15 12.05

Pas Albagés 72,8 12.25 12.14

Pas Castelldans 
direc. Lleida 82,5 12.40 12.27

Esprint especial 
Puigverd Lleida 88,7 12.51 12.37

Rotonda C-230 
direc. Lleida 99,3 13.07 12.51

Carrer Miquel 
Batllori gir esq. 
direcc. centre

101 13.11 12.55

Rotonda LL-II 
direc. av. Estudi 
General

102 13.12 12.56

Cruïlla av. Estudi 
General/gir 
dreta. Av. Madrid

103 13.13 12.57

Av. Madrid gir 
esq. direc. carrer 
Cavallers

103 13.13 12.58

Inici Alt de la Seu 
Vella (3a cat.) 103 13.13 12.58

Premi Muntanya 
Alt de la Seu 
Vella

104 13.15 12.59

Meta Lleida/Seu 
Vella 104 13.15 12.59

REDACCIÓ
❘ TREMP ❘ El corredor basc Txomin 
Juaristi (Fundación Euskadi) es 
va imposar amb gran autoritat 
ahir a la segona etapa de la Volta 
a Lleida, la jornada reina amb 
sortida i arribada a Tremp i 164 
km de recorregut, amb la qual 
cosa va demostrar ser, amb di-
ferència, el més fort de la cursa, 
en què compta amb un avantat-
ge de més de dos minuts i mig 
respecte el pilot perseguidor. A 
més, el jove corredor biscaí es 
col·loca líder de la ronda lleida-
tana a falta d’una etapa, la que 
es disputarà avui amb sortida i 
arribada a Lleida, concretament 
a la meta que estarà situada a 
l’emblemàtica Seu Vella.

Ja la primera jornada de 
divendres, la victòria se li va 
escapar per molt poc a la Fun-
dación Euskadi, que va firmar 
un segon lloc. Ara, el conjunt 
taronja compta amb el líder 
de la general, el de la munta-
nya i també la classificació per 
equips. Molt difícil serà ja que 
se li escapi la carrera a Juaristi, 
que suma 2’35” sobre l’holandès 
Hugo Reinier Honig, vencedor 
de l’etapa inaugural de diven-
dres a Tremp.

L’etapa reina de la Volta no va 
decebre en absolut. Va ser un re-
corregut d’una gran duresa amb 
les ascensions al port del Cantó, 
de categoria especial, i al coll de 
Bóixols, de primera categoria. 
Durant els primers quilòmetres 
no es va produir cap tall, però a 
les primeres pedalades al Cantó 
van marxar tretze corredors, 
entre ells el sempre combatiu 
lleidatà Modest Capell. Però el 
tall va quedar aviat neutralitzat 
i a l’última rampa del Cantó es 
produiria la fuga de la qual re-
sultaria el guanyador.

A Bóixols, Juaristi va cla-
var la destralada definitiva a 
l’etapa. El van aguantar en un 
primer moment Gozálbez i Li-
nares, però va acabar anant-se’n 
en solitari amb un avantatge 
que va arribar a superar els dos 
minuts i mig. Al final, Juaristi 
es va emportar l’etapa i proba-
blement la Volta.

Juaristi ‘acaricia’ la Volta
El corredor basc venç en solitari l’etapa reina amb sortida i arribada a Tremp i, si no hi ha contratemps, 
s’endurà avui la carrera || Té un avantatge de 2’35” respecte al segon i fins ahir líder, Honig

CICLISME VOLTA INTERNACIONAL A LLEIDA

Txomin Juaristi, el vencedor de l’etapa i nou líder, durant la baixada d’un dels ports.

Els corredors, al moment de donar-se la sortida a Tremp.

MARIA TORRES

JORDI URIACH

ETAPA DE GRAN DURESA
La jornada no va defraudar 
amb les ascensions al port 
del Cantó i al coll de Bóixols 
que van dinamitar la carrera

Avui acaba la  
Volta amb la meta 
a la Seu Vella
n Avui diumenge es dis-
puta la tercera i última 
jornada, l’etapa més curta 
amb 104 quilòmetres però 
amb quatre ports puntua-
bles més un final en alt. La 
Seu Vella de Lleida acolli-
rà els últims instants de la 
carrera, en la qual el basc 
Txomin Juaristi es perfila 
com a vencedor d’aquesta 
edició.
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Història. Viatge en el temps a l’època 
medieval a Almenar i la Seu d’Urgell

37
Sortejos. Sort reparteix deu milions d’euros 
de la Loteria Nacional

47

AMADO FORROLLA

M. CABELLO / SEGRE TÀRREGA
❘ LLEIDA ❘ Ensenyar als visitants 
com i on es produeixen els ali-
ments que ens arriben a la taula 
cada dia, des de la fruita que 
comprem al mercat fins a la carn 
que cuinem. Amb aquest ob-
jectiu, prop de dos-centes qua-
ranta explotacions agràries de 
tot Catalunya, quaranta-set de 
les quals a les comarques de 
Lleida −fructícoles, ramaderes 
o cellers, entre d’altres− obren 
les portes al públic des d’ahir i 
fins avui, en el marc del tercer 
Benvinguts a pagès. Més enllà 
de programar visites guiades a 
horts, vinyes, obradors i gran-
ges, un centenar d’allotjaments i 
restaurants de tota la província 
ofereixen menús amb aliments 
de proximitat, així com activi-
tats complementàries que atan-
sen als visitants una experiència 
d’allò més rural. Quim Català, 
un dels propietaris de la Cer-
veseria Matoll de Belianes, va 
valorar positivament una inici-
ativa que aquest any arriba a la 
tercera edició. “Permet posar 
el nostre treball, ja que la gent 
tendeix a oblidar que, malgrat 
que el producte es consumeix 
molt ràpid, costa molt elabo-
rar-lo”, va destacar Català. I és 
que, en la jornada d’ahir, cen-
tenars de visitants es van posar 
a la pell dels pagesos a través 
de degustacions i explicacions 
que els van permetre conèixer 
de primera mà l’agricultura de 
proximitat. Benvinguts a pagès 
és una experiència turística que 
permet al visitant organitzar 
visites a mida, alhora que posa 
en relleu el món rural. 

Pàgina web
A través de la pàgina web 

dissenyada especialment per a 
l’ocasió i amb la voluntat de fa-
cilitar la planificació del cap de 
setmana, s’han programat cinc 
itineraris a la demarcació de 
Lleida −Pallars Jussà Nord-Alta 
Ribagorça, Pallars Sobirà, Pa-
llars Jussà, les Garrigues-Segrià 
Sec i les Garrigues−. La majoria 
de visites, que inclouen degusta-
ció de productes, duren aproxi-
madament mitja hora i no és ne-
cessari concertar cita. El 2017, 
aquesta campanya va superar 
els 12.500 visitants de la prime-
ra edició, una tendència que es 
preveu que continuï aquest any 
a l’oferir-se un quinze per cent 
més d’activitats en el conjunt de 
Catalunya. En concret, inclou 
nou-centes propostes vigents 
durant tota la jornada d’avui.

Lleida celebra la festa del camp
Prop de cinquanta explotacions agrícoles de la demarcació obren les portes al públic a la tercera 
edició de ‘Benvinguts a pagès’ || Degustacions i visites guiades durant tot el cap de setmana

AGRICULTURA PROMOCIÓ

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

La iniciativa va acollir un comiat de soltera a Belianes.

ITMAR FABREGAT

“Permet atansar el procés a possibles futurs clients” ■ El celler Analec fa dotze anys que funciona i aquesta és la segona vegada que 
participa en el Benvinguts a Pagès. Xavier Figuerola, un dels responsables, aplaudeix una iniciativa que “ens permet donar a conèixer 
tot el procés productiu dels vins que elaborem possibles futurs clients, la majoria famílies fora del nostre àmbit”.

Visita guiada a Carn Sargaire ■ L’empresa familiar Carn Sargaire 
va obrir ahir les portes de l’explotació a diverses famílies inte-
ressades a conèixer tot el procés de producció i elaboració de la 
carn de vedella.

■ La Cerveseria Matoll de 
Belianes es va sumar per pri-
mera vegada a aquesta cam-
panya i Quim Català, un dels 
responsables, va assegurar 
que es tracta d’una iniciativa 
amb “bona acceptació” i va 
destacar que “permet posar 
en relleu la feina que hi ha 

darrere de cada producte”. 
Durant el matí d’ahir, va 
oferir un tast de cerveses a 
un grup d’Ivars d’Urgell que 
va aprofitar per celebrar un 
comiat de soltera. També va 
rebre la visita de parelles 
procedents de Tiana, amb 
casa a Verdú, i de Rubí.

Comiat i cervesa a Belianes
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.

Reportatge

Cercle
c/del Riu, 6. 25007 Lleida 973 248 000 cercle@segre.com www.segre.com

MARTA PLANES
❘ LLEIDA ❘ Un març fred i plujós, 
un abril més càlid encara que 
també amb abundants precipi-
tacions i un maig amb ensurts 
en forma de granís és el balanç 
d’aquesta primavera que con-
clou el pròxim 21 de juny i que, 
com sempre, els cerclaires han 
immortalitzat en les artísti-
ques imatges del concurs El teu 
temps, la primavera. En aques-
ta ocasió el guanyador ha estat 
Jesús Marín amb una especta-
cular foto d’un camp de colza 
a les Borges Blanques. “Cada 
dia que anava per la carretera 
de Tarragona veia aquest camp 
tan groc i un dia vaig decidir 
anar a fotografiar el capvespre 
en aquella zona”, explica el Je-
sús. Com a guanyador d’aquest 
Participa-hi i Guanya, en el qual 
han concursat gairebé tres-cen-
tes fotografies, el Jesús podrà 
disfrutar d’una estada per a dos 
persones a l’Hotel Estanys Blaus 
de Tavascan.

Àngels Mercadé, de Seròs, va 
retratar una intensa tempesta al 
pla de Lleida; Montserrat Pauné, 
de Lleida, ens ha descobert l’es-
pai d’interès natural de la Serra 
Llarga a Algerri, amb immensos 
prats escatxigats de roselles i a 
una primavera tan plujosa; cer-
claires com Ariadna Pons, de 
Castellserà, han trobat bolets, 

Una primavera 
passada per aigua
Jesús Marín és el guanyador del Participa i guanya ‘El teu 
temps, la primavera’ || Una estació meteorològicament 
inestable que deixa com a resultat espectaculars imatges

El Segre, desbordat al seu pas per Butsènit.

Roselles a la Serra Llarga, a prop d’Algerri.

Buscant bolets a la primavera.

El pantà d’Oliana, ple.

Tempesta a Seròs, captada per la càmera d’Àngels Mercadé.

Boira al Pallars Sobirà a mitjans de maig.
JESÚS MARÍN

MONTSERRAT PAUNÉ

PEP MASIP

AGUSTÍ SELLART

ÀNGELS MERCADÉ

JORDI ODÉNARIADNA PONS

en aquest cas carreretes. Jordi 
Odén, des d’Oliana, ens mostra 
com el pantà es trobava pràcti-
cament ple a mitjans de maig. 
Precisament, el desembassa-
ment d’aquest pantà, al costat 
del de Rialb, ha incrementat el 
cabal del Segre al seu pas per 
Ponts, Balaguer i Lleida. Pep 
Masip el va fotografiar al seu 
pas per la partida de Butsènit, 
a finals de maig. Agustí Sellart, 
de la Pobla de Segur, ens fa no-
tar que la boira era ben present 
encara al maig a la zona de Tí-
rvia i Alins.

Jesús Marín és el guanyador de l’actual edició d’El teu temps, la primavera, amb aquesta 
foto d’un camp de colza cap al tard a les Borges Blanques.Guanyador
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