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Els camioners portaran
a judici el desviament
obligatori cap a l’AP-2
Critiquen que la mesura “atribueix”
la sinistralitat viària als transportistes
Tarragona
ACN
La Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya
(FENADISMER) i la resta d’associacions de transportistes que
conformen el Comitè Nacional de
Transport per Carretera han decidit recórrer judicialment el desviament obligatori de camions de
l’N-240 i l’N-340 cap a l’autopista.
Segons informen en un comunicat, ho faran pel caràcter “discriminatori” de la mesura i per “la
injusta” atribució de la sinistralitat viària al sector del transport.
Les entitats subratllen que les
restriccions que van entrar en vigor el 2 de setembre passat afecten més de 4.000 camions al dia,
els quals han de circular per les
vies de peatge.
Les associacions de transportistes també han criticat que les
bonificacions que reben els camions per circular per l’AP-7 i l’AP-2
són “reduïdes”. Cal recordar que
el govern espanyol va aprovar
bonificacions d’un 42,53% per
als camions en trànsit i d’un 50%

FOTO: Selena Garcia / Camions entrant a l’AP-2 a l’altura de les Borges

per a aquells que fan trajectes interns.
A més, aquestes entitats han
denunciat que s’atribueixi al sector la sinistralitat a les carreteres
de forma “injusta” i “populista”.
Segons diuen, aquest argument
“no s’ajusta a la realitat” perquè
els vehicles de transport de mercaderies són els únics que van re-

duir la seva sinistralitat l’any 2017,
segons les dades de la DGT.
Per altra banda, la plataforma
Rescap-2 continua insistint en
demanar de manera urgent a la
Generalitat el desviament de vehicles pesants de Borges a Lleida/
Soses cap a l’AP-2 i exigeix a Foment que l’autopista sigui gratuïta
pels garriguencs.

Els Agents Rurals van capturar una fagina al centre urbà de
Cervera, després de l’avís d’un veí. Un cop van haver comprovat
l’estat físic de l’animal, el van alliberar a la natura. / FOTO: A.R.

Troben un visó americà al Sió

Els Agents Rurals van localitzar el cadàver d’un visó americà, una
espècie invasor, al riu Sió, al seu pas per Castellnou d’Ossó, i un
altre d’atropellat a la C-13 a la sortida de Lleida. / FOTO: A.R.

Els Rurals
investiguen un
incendi forestal
de Tremp
Un incendi va afectar el vespre
de dimarts fins a 3.6000m2 de
terreny forestal a Tremp. Va
ser controlat dues hores i mitja després de l’avís i les primeres investigacions dels Agents
Rurals apunten que l’incendi
podria haver estat intencionat. Per altra banda, a Gavet
de la Conca van cremar 9.600
metres quadrats de matolls.

Milloren l’accés
a la plaça del
Casal i l’Escola
Antonia Simó
d’Almacelles
Almacelles
JORDI PASCUAL
L’ajuntament d’Almacelles està
efectuant treballs millora, en el
tram del carrer Major comprès
entre els carrers d’Enric Prat
de la Riba i Ramon i Cajal, concretament a la plaça del Casal.
Aquestes obres també inclouen
l’eliminació de barreres arquitectòniques de la plaça, amb la creació d’una nova rampa d’accés i
l’adequació de la rampa d’accés
ja existent.
La millora de l’antiga rampa,
que tenia accés pel carrer Batlle
Simó, l’adapta a persones mobilitat reduïda, ja que té una pendent més suau i dóna accés a la

Capturen una fagina a Cervera

Crema un cobert
d’Alcoletge amb
llenya i maquinària
Un incendi en un cobert al terme d’Alcoletge va cremar ahir
diversos quilos de llenya i maquines agrícoles. Els Bombers
de la Generalitat van rebre l’avís
d’un veí a les 10.45 hores i van
extingir l’incendi prop de les
12.00 hores, després que quatre
dotacions del cos es traslladessin al lloc dels fets i duguessin a
terme el protocol d’emergència.
Les causes del foc estan sent investigades pels bombers.

Tàrrega facilita la incersió
laboral a una vintena de
persones majors de 30 anys
FOTO: J. Pascual / Els treballs que s’estan realitzan a la plaça del Casal

plaça des del carrer Major. Com a
complement es dotarà a la plaça
amb un nou enjardinat i amb la
substitució de l’antic enrajolat.
Per altra banda, també cal
esmentar la millora de l’accés
a l’Escola Antonia Simó, amb la

restitució de les escales del carrer d’Orient. En aquest cas, s’ha
eliminat la rampa que existia per
disposar d’un nou accés apte per
a persones amb mobilitat reduïda, a la travessia del Tonyo, situada a uns deu metres.

Tàrrega ha aconseguit inserir
una vintena de persones en el
món laboral mitjançant la primera edició del programa ocupacional 30 Plus. Es tracta de
persones en situació d’atur majors de 30 anys d’edat. Al programa hi participen un total de 18
empreses, que han formalitzat

contractes laborals d’entre 6 i 9
mesos de durada a la vintena de
persones esmentades, o sigui, el
total de places assignades inicialment al projecte. Per tant, la
inserció laboral del 30 Plus ha
estat del 100%, aconseguint que
14 dones i 6 homes hagin trobat
feina.
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La Fira de la Màgia de Montgai
arriba al seu desè aniversari
amb una cinquantena de mags
L’actuació de Brando i Silvina inaugurarà el certamen
La Fira de la Màgia al Carrer
de Montgai, coneguda
popularment com
MontgaiMàgic, celebrarà
el seu 10è aniversari entre
el 4 i el 7 d’octubre. Ho farà
amb quatre dies intensos
de màgia, que comptaran
amb les actuacions de
mags premiats a nivell
internacional.
Lleida
redacció
Després d’una dècada de trajectòria, MontgaiMàgic s’ha consolidat com un referent del sector.
Enguany hi participaran mig centenar de mags que oferiran una
setantena de funcions durant tot
el cap de setmana.
La inauguració oficial, prevista per dissabte a la tarda, anirà
a càrrec dels argentins Brando i
Silvana, que oferiran El tahúr i la
florista, espectacle amb el qual
han actuat als millors festivals de
màgia i a teatres d’arreu del món,
com Estats Units, Xina, Polònia,
Alemanya, Suècia, Itàlia, Mèxic,
Uruguai, Colòmbia o Anglaterra,
entre d’altres, sempre amb un
gran èxit de públic.
L’espectacle estrella del certamen l’oferirà el Mag Albert, que

FOTO: P. Tufet / Una de les imatge que el fotògraf ha donat a l’arxiu

Donen un 296 fotografies
de Tragó de Noguera
a l’arxiu de la comarca

FOTO: Diputació / La presentació del certamen d’enguany va ser ahir

va debutar a Montgai Màgic i
actualment és un mag professional reconegut arreu. I finalment,
coincidint amb el desè aniversari
de la fira, Montgai Màgic homenatjarà el reconegut il·lusionista
solsoní Pere Rafart, que el passat
juliol va quedar segon en el World
Championship of Magics, celebrat
a Corea del Sud. Rafart oferirà
una conferència adreçada a mags
i dos funcions de màgia de prop.
Com ja és tradició, el certamen
començarà avui, amb una jornada
dedicada a uns 250 alumnes d’entre 3 i 12 anys procedents d’esco-

les de la zona i seguirà demà amb
la sessió de màgia adreçada a persones amb discapacitat i s’organitza conjuntament amb la federació ALLEM i a la qual assistiran
uns 180 joves i monitors d’una
desena de centres de Lleida.
El cap de setmana, Montgai
s’omplirà de màgia amb les actuacions en 12 escenaris distribuïts pel poble de mig centenar
de mags amateurs procedents de
diferents punts de Catalunya, de
l’Estat espanyol i de l’estranger,
com en el cas d’uns professionals
vinguts d’Argentina.

Robert Bonet, reelegit delegat dels Ateneus

La delegació de les Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus de Catalunya va celebrar l’assemblea
general el passat 28 de setembre a la Pobla de Segur. Robert Bonet, de l’Ateneu Golmesenc va ser reelegit
com a llegat territorial. A banda de l’elecció del delegat, en l’assemblea també es va fer el balanç anual i
es van reelegir altres membres de la junta. /FOTO: Federació d’Ateneus de les Terres de Ponent

El fotògraf Pere Tufet Felip ha fet
donació a l’Arxiu de la Noguera
d’un conjunt de 296 negatius fotogràfics dels anys 1961 i 1962
que apleguen imatges del poble
de Tragó de Noguera i dels seus
veïns just abans de marxar, així
com del posterior procés d’inundació sofert amb motiu de la
construcció del pantà de Santa
Anna. Pere Tufet, fotògraf de de
professió avui retirat i fill de Castelló de Farfanya, va fer aquests

reportatges quan acompanyava
a Tragó a mossèn Roig en la seva
tasca d’ajudar als veïns de Tragó
a aconseguir unes condicions
justes en l’expropiació dels seus
béns. L’any 1964 el municpi Tragó de Noguera es va dissoldre
per la construcció del pantà de
Santa Anna. Blancafort, Canelles, Boix i Alberola, eren pobles
que compresos pel municipi i
que també van ser abandonats,
tret del darrer.

Neix al Pallars Jussà el
festival Cordevi per donar
a conèixer la gastronomia
Coincidint amb l’època de fires,
el Pallars Jussà, ha creat el festival Cordevi per donar a conèixer
i promocionar dos dels productes estella de la comarca com
són la carn de corder i el vi. La
voluntat d’aquest festival és promoure la gastronomia pallaresa
i diferenciar-ne l’oferta. Del 4
d’octubre al 13 de novembre un

gran nombre de bars i restaurants oferiran menús especials
km0 amb producte 100% pallarès. Paral·lelament a la celebració de les fires els visitants podran participar en activitats com
caminades amb pastors, degustacions i tallers, visites guiades
o sopars en llocs emblemàtics
com el Castell de Mur.

Juneda farà
un congrés per
la integració
amb equins

Comença el curs a
l’Aula Universitària
de Térmens

Juneda celebrarà el primer
Congrés Internacional per
la Integració Saludable amb
Equins de tot l’estat, els dies
3 i 4 de novembre a la Manreana. El certamen comptarà
amb ponents arribats d’arreu
del món, amb l’objectiu de donar veu a professionals i protagonistes dels beneficis de les
interaccions amb equins.

El curs de l’Aula d’Extensió Universitària de Térmens va començar el passat dimarts, amb 60
persones inscrites. La presidenta
del Consell Comarcal de la Noguera i alcaldessa de Térmens,
Concep Cañadell, va agrair la
participació dels assistents en
la segona edició de les aules.
En els propers dies està prevista
la inauguració del curs de Balaguer, Bellcaire d’Urgell i Menàrguens i enguany també a Ponts.
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L’Alta Ribagorça, referent
de la cuina amb bolets
Jornades Gastronòmiques els caps de setmana d’octubre
L’Alta Ribagorça torna a ser
referència de la cuina del
bolet quan arriba la tardor
i aquest any la mostra
gastronòmica celebra la seva
24a edició, com sempre,
tots els cap de setmana
d’octubre. Set restaurants
ofereixen uns menús amb
apetitoses propostes que es
mouen entre la tradicional
cuina de xup-xup i les
elaboracions més creatives.

Cordevi, el Festival
Gastronòmic del
Pallars Jussà

COMO POMONA
@ComoPomona
El Pont de Suert
Casa Prades del Pont de Suert,
amb plats com el Caneló cruixent de ceps i camagrocs amb
ou fregit, o Filet de vedella amb
fredolics, serà el restaurant que
obrirà aquest programa el cap
de setmana del 5 al 7 d’octubre.
La Granja d’Erill la Vall i Villa
Maria de Boí, prenen el relleu
de la cuina boletaire, entre els
dies 11 i 14 d’octubre, amb
plats com Caneló d’estofat basc
de corder, trompetes de la mort
i fredolics amb parmentier de
moniato i formatge Idiazabal;
o Corder farcit amb camagrocs
i favetes amb menta, respectivament.
El tercer cap de setmana de
jornades, entre el dia 19 i 21
d’octubre, l’homenatge al bolet
es traslladarà fins al restaurant
El Ventador de Barruera amb
receptes com el Verat amb bolets i verdures mini; i L’Aut d’Erill

Alta Ribagorça / Set restaurants participen en la mostra culinària.
la Vall amb Mero amb mongetes estofades i trompetes de la
mort, entre altres elaboracions.
La mostra gastronòmica s’acomiadarà fins al 2019 els dies 26
i 28 d’octubre amb els establiments El Fai de Taüll i Manantial del Balneari Caldes de Boi;
que inclouran als seus menús:
Melós de porc ibèric guisat amb
moixernons, i Risotto de blat
fresc, rovellons, guatlla i botifarra, respectivament.
El programa d’activitats
paral·lel de la mostra gastronòmica es va iniciar amb la Fira de
Barruera aquest diumenge, dia
30 de setembre; i continua el

dissabte, dia 13 d’octubre amb
una caminada micològica que
sortirà des de la plaça de l’Ajuntament a les 9 hores. Durant el
cap de setmana dels dies 13 i 14
d’octubre està prevista l’Exposició de Bolets de l’Alta Ribagorça a l’Oficina de turisme Casa
Cotori. La 19a Fira de la Girella
del Pont de Suert el diumenge,
dia 21 d’octubre; i la Festa de
Tardor i Fira Ramadera de Tots
Sants, dies 2 i 3 de novembre;
tanquen aquest programa d’activitats que complementaran
qualsevol escapada gastronòmica a la comarca del Pirineu
lleidatà.

El corder i el vi en són protagonistes indiscutibles, del
Cordevi, Festival Gastronòmic
del Pallars Jussà que s’inicia
avui dijous, dia 4 d’octubre, i
es prolongarà fins al dia 18 de
novembre. Altres productes
com embotits, licors, cerveses, mels, vedella ecològica,
coques, galetes... i tot tipus
d’activitats gastronòmiques
de lleure i natura, completen el programa d’una oferta
que “vol posar en valor tota
aquesta oferta, des de la gastronomia km0 fins a les activitats i excursions que podreu
fer en companyia dels productors i elaboradors”, expliquen els organitzadors.
“El Pallars Jussà és un lloc
ideal per gaudir de la gastronomia del Pirineu, per
seure en una taula on tastar
productes de proximitat i de
qualitat i per viure experiències úniques amb els millors
amfitrions: la gent de casa
nostra”, relata la campanya
elaborada des del programa

Aliments del Pallars, Al teu
Gust.
Fins a vint-i-cinc restaurants de la comarca participen en el festival elaborant
menús amb els productes de
proximitat del Pallars.
Per a participar en les activitats que requereixen inscripció prèvia, es pot fer la reserva a: www.alteugust.com/
cordevi o a l’Ajuntament de
Tremp, telèfon 973650005.

