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EDITORIAL: El Govern ha d'escoltar el Pirineu 

Poc després de la cancel·lació del Doctor Music Festival el Go
vern de la Generalitat es va reunir amb els alca ldes del Pallars 
Sobirà per explorar fórmules per compensar la pèrdua d'opor

tunitats que aquell certamen suposava pel territori. Es va parlar del 

Túnel de la Bonaigua i d'altres mesures però no es va avançar gaire 

més. I això ve a tomb perquè ahir els presidents dels conse lls co

marcals del Pirineu i la Síndica d'Aran van demanar al Govern més 

comunicació amb el territori de muntanya al constatar que arran de 

la Covid la distància entre el Pirineu i la capital cata lana s'ha fet més 

evident que mai. D'entrada és bo que el Pirineu parli amb una sola 

veu. La pròpia geografia pirinenca fa que trad icionalment les comu

nicacions hagin seguit la ruta del Pirineu a la plana seguint els cur

sos de ls rius Segre i Noguera Pallaresa i hi ha hagut poca interacció 

transversal (també és veritat que l'Eix Pirinenc no ho ha facilitat). 

D'altra banda és obvi que el Govern ha d'escoltar més aquestes ter

res i n'és una prova evident la falta de respostes quan es demanava 

que el confinament fos comarcal (com ara) enlloc de municipa l al 

no comptar els seus pobles amb els serveis que sí tenien a les ca

pitals. Per tant, faria bé el nou Executiu de tenir més en compte un 

territori que necessita de polítiques específiques. 

MASSA SET 
//Té moltes ganes de tornar a ju

gar però hem de ser prudents i 
pacients i fins que no estigui al 

cent per cent no el tornareu a veu
re en un camp de futbol". Aquesta 
és la reacció típica dels entrena
dors quan es refereixen a un fut
bolista lesionat i se' ls hi pregunta 
per quan tornarà a jugar. Alguns 
afegeixen unes dades estimades 
però mai especifiquen una data o 
un partit concret, perquè mana la 
prudència, com ha de ser, i sempre 
diuen que estan a allò que diguin 
els metges. Fent una comparació 
entenedora, per què els respon
sables (entrenadors) de la festa de 
l'Aplec del Caragol, es llencen a la 
piscina, tiren els daus i col·loquen 
la nova data de celebració per als 
dies 4, S i 6 de setembre? D'acord 
que afegeixen - només faltaria
que "si la situació sanitària n'és fa
vorable" i que al jul iol diran. Però, 
no recorden que l'any passat ja la 
van ajornar a l'octubre i després ho 
van haver de fer definitivament? 
No és una botiga o un establiment 
de restauració que corre el perill de 
tancar per sempre. Es tracta d'un 
macrobotellón totalment consoli
dat que no necessita la publicitat 
d'anunciar-lo per unes dates con
cretes quan ningú no pot saber si 
es podrà o no es podrà fer. Hi ha 
molta set però cal ten ir paciència. 

ERMENGOPOLYS 

Poco para ellos 
e pequeño, como la mayoría, un servidor desayu
naba con galletas Fontaneda. En casa, ademas, nos 
gustaban mucho porque mi pueblo, Barruelo, esta 

sólo a 15 km de Agui lar, la hoy ya casi ciudad en la que, en 
1881, un tipo de Burgos que se llamaba Eugenio empezó 
a cocerlas y abrió el camino para que otras fabricas como 
Gullón o Fontibre se sumasen a aquella primera suya para 
hacer gran de a Aguilar primera y dar trabajo después a todo 
el norte de Palencia y el sur de Cantabria cuando las minas 
de carbón y las químicas y siderúrgicas de la zona fueron 
cerrando o reduciendo planti llas. 
Con toda, de Fontaneda no queda ya nada, porque los bis
nietos de Eugeni o, incapaces e llos, vendieron el negocio a la 
multinacional United Biscuits y ésta, en 4.002 y cuando que
da ban só lo poco mas de 200 trabajadores, decidió quedarse 
con la marca y cerrar para siempre la fabrica. La marca, con 
todo, aún existe y da nombre a galletas que fabrican no sé 
dónde, estan aún presentes en muchos supermercados -en 
los de Agui lar y cercanías, no- y carecen del prestigio y el 
valor que llevaran a la marca a ser líder durante todo el siglo 
XX. Hoy, y al haberle dado los consumidores la espa lda, el 

trono que Fontaneda dejó vacante cuando se cerró la fabri
ca de Aguilar lo ocupa Gu llón, ga lletera también aguilarense 
que, con valentia y compromiso con el pueblo que la vio 
nacer, aprovechó la oportunidad que la estupidez y la avari
cia de otros I e- presentaran para hacerse con todos los que 
pensamos que las mañanas son mejores con una galleta. 
Gracias a eso, Agui lar sigue vivo, en Gullón trabajan hoy cer
ca de mi l personas y en mi pueblo, y eso me hace feliz, hay 
todavía hoy gente que se levanta cada mañana para trabajar 
en algo que a todos nos hace la vida mejor. 
De esta historia que se estudia hoy en muchas escuelas de 
negocies poniendo a Fontaneda como ejemplo de lo que 
nunca debe hacerse y a Gullón como evidencia de lo que sí, 
me he acordada estos días al ver cómo, en lugar de Aguilar, 
la víctima es ahora Linares. Lo que se cierra no es una fabri
ca de galletas, sino un Corte lnglés que deja en la calle a 200 
y pega en la cabeza de esa antigua ciudad el mismo ti ro que 
quisieron pegarle a Agu ilar. 
En Linares, por desgracia, la cosa es mas grave porque, gra
ci as ahora a los Areces, lo que fue uno de los principales 
centros industriales del su r de España, va a quedarse sin 
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mas autoestima que la de ser el sitio donde nació Raphael, 
lo que es poco· consuelo cuando has vista en menos de 15 
años como te cerraban primero una fabrica de coches y, 
después, todo un Corte lnglés. Las razones de ese cierre, 
segura, se parecen a aquellas tan peregrinas que se daban 
en Agu ilar y en mil sitios mas: insuficientes comun icaciones, 
población envejecida, pocas posibilidades de expansión y 
tonterías varias con las que sólo se camufla la desvergüenza 
y la incapacidad de entender, y ahí fue donde la cagaran los 
de Fontaneda, que las medidas sa lvajes para gastar menos 
no siempre te hacen ganar mas. No sé si Linares encontrara 
su Gullón e ignoro qué les pasara a los de El Corte lnglés 
cuando acaben ese "ajuste" del que hablan y dejen a miles 
de personas sin empleo y a muchas ciudades sin autoesti
ma; pero, lo que es a mí, ya me han visto porque, a la res
ponsabilidad social corporativa, yo la llama decencia. Y si a 
Fontaneda se le puso en su sitio por no ser decente, con el 
Corte lnglés habría que hacer lo mismo por mucho Corte 
lnglés que sea. Yo siempre estuve a favor de que vinieran, 
pero hoy me alegro de que siempre hayan considerada Llei
da, donde vivo, demasiado poco para e llos. 
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L'Aran i els consells comarcals 
del Pirineu reclamen al Govern 
que escolti les reivindicacions 
Constaten que la crisi sanitària ha evidenciat una 
mancança i demanen una reunió amb l'Executiu 
Sort 
ACN/REDACCIÓ 

Els presidents dels consells co
marcals del Pirineu i la síndica 
d'Aran van constatar ahir que la 
situació generada per la Covid-19 
"ha fet més evident que mai" la 
manca d'una comunicació "di
recta i fluida" entre el Govern i 
les comarques de l'Alt Pirineu i 
l'Aran. És per això que demanen 
"més comunicació" amb el Go
vern i van acordar sol·licitar una 
reunió amb el pròxim Executiu 
que presidirà la Generalitat. En 
una reunió celebrada ahir a Sort, 
van dir que durant els mesos de 
pandèmia han vist com totes 
aquelles reivindicacions que han 
fet relacionades amb les restricci
ons "no han estat ateses". Les re
unions dels presidents comarcals 
i síndica d'Aran es faran a partir 
d'ara amb periodicitat mensual i 
seran itinerants. 

Els representants pirinencs vo
lien que les restriccions tingues
sin "una mirada diferenciada" 
segons les característiques i la 

FOTO: C.C.Soblrè/ lmatge d'arxiu d'una reunió dels consells 

situació epidemiològica de cada 
comarca. Entre tots els presidents 
hi ha unanimitat per demanar el 
desplegament del Govern a l'Alt 
Pirineu i l'Aran. Per aquest mo
tiu, els representants comarcals 
van acordar treballar les pròximes 
setmanes en una proposta que es 

traslladarà al nou Govern quan 
es concreti aquesta trobada bila
teral. Durant la reunió també els 
responsables comarcals han con
siderat "imprescindibles" per al 
Pirineu les lleis de muntanya i de 
territori, dos projectes llargament 
reivindicats, però que avui en dia 

no s'han concretat. Aquestes lleis 
haurien d'aportar eines que per
metessin un desenvolupament 
"més àgil i viable" de les comar
ques del Pirineu, argumenten els 
presidents comarcals. En aquest 
sentit es va tractar una altra de 
les grans problemàtiques del Pi
rineu: "els pocs recursos" que es 
destinen per al manteniment i la 
conservació de les vies d'accés als 
nuclis. 

Per la seva banda, la síndica 
d'Aran va exposar que va ser ·una 
reunió molt profitosa, sobretot 
amb l'objectiu de treballar con
juntament en els afers que són 
d'interès per als territoris del Pi
rineu" i va afegir que "malgrat 
que la singularitat aranesa i el 
nostre autogovern fan que la re
lació amb la Generalitat hagi de 
ser bilateral, per al govern aranès 
és molt important establir siner
gies i unir esforços amb els terri
toris veïns en temàtiques tan im
portants com la diversificació de 
l'economia o la digitalització, en 
les quals compartim reptes". 

La Granadella 
implanta el 
porta a porta 
a partir del dia 
15 de març 
La Granadella implanta el porta a 
porta a partir del 15 de març. El 
nou sistema de recollida perme
trà enregistrar qui recicla més, i 
se li bonificarà en la taxa de resi
dus. Aquest sistema consistirà en 
treure davant la porta de casa les 
fraccions de resta, orgànica, enva
sos lleugers i paper i cartró segons 
el calendari de recollida establert 
enlloc de dipositar-les en els con
tenidors oberts a peu de carrer. Ai
xí es pretén incentivar el reciclatge 
al poble premiant a les famílies i 
als comerços que reciclin més. Per 
poder deixar les deixalles a la via 
pública davant del domicili seran 
necessaris dos cubells especials, 
un de marró i un de blanc. 

Primera visita 
d'Estat dels reis a 
Andorra els propers 
dies 25 i 26 de març 

Els reis faran una visita d'Es
tat a Andorra els dies 25 i 26 
de març, la primera d'aques
tes característiques que pro
tagonitzarà un monarca espa
nyol al país pirinenc. El viatge 
s'emmarca en la presidència 
andorrana de la cimera ibe
roamericana de caps d'Estat i 
de Govern que se celebrarà al 
principat el 21 d'abril de mane
ra semipresencial. 

FOTO: A), Alc:¡¡rr~§/ L'actuació inicial es finança amb una subvenció 

Nova protesta de la residència de la Pobla 
Les treballadores de la residència Verge de Ribera, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), es van tornar a 
concentrar davant del centre per denunciar les condicions laborals que l'ajuntament els ha imposat. El 
nou calendari laboral que ja va entrar en vigor l'I de març imposa a les treballadores una jornada de set 
hores i mitja durant 7 dies seguits i treballant 3 caps de s~tmana al mes. /FOTOI AeN 

Estudi per rehabilitar la casa 
de Montagut a Alcarràs 
l'Ajuntament d'Alcarràs ha inici
at les feines d'estudi prèvies a la 
redacció del projecte que ha de 
permetre abordar la rehabilita
ció de la casa de Montagut, que 

és propietat municipal des del 
2003. Es finança íntegrament 
amb una subvenció de 102.000 
euros que arriba des del Depar
tament de Cultura. 
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FOTO: L M. / Els efectius en l'incendi que va tenir lloc a Corbins 

Incendis a Corbins, la Seu, 
Llessui, Oliana i Sant Guim 
Els Bombers van apagar ahir un 
petit incendi de matolls i canyes 
al terme municipal de Corbins, 
a l'altura de la C-12. Així mateix, 
els efectius del cos també es van 

desplaçar a la Seu per extingir 
un incendi de vegetació agrícola, 
de la mateixa manera que al nu
cli de Llessui, pertanyent a Sort, 
Oliana i Sant Guim de Freixenet. 

Els Pompièrs d'Aran rescaten a la collada 
dels Estanys del Rosari dos excursionistes 
Els Pompièrs d'Aran van rescatar ahir dos excursionistes que es tro
baven a la collada dels Estanys del Rosari, al terme municipal de l'Alt 
Àneu, ja que no podien continuar la ruta perquè un d'ells s'havia fet 
mal en un peu. Emergències va ser alertada a les 18.18 hores i els 
efectius del cos es van desplaçar en-motos de neu. 

Accident de dos cotxes amb un d'ells 
bolcat i sense ferits al terme de Sanaüja 
Dos turisme van protagonitzar ahir un accident, i un d'ells va bolcar, 
al quilòmetre 13 de la C-1412a, al terme municipal de Sanaüja. Els 
serveis d'emergències van ser informats del sinistre a les 13.55 hores 
i fins al lloc dels fets es van desplaçar els Bombers, els Mossos i el 
SEM. Cal destacar que no va haver-hïferits. 

El _ portal web de la 58a 
Fira de l'Oli i les Garrigues 
rep unes 1 00.000 visites 
El certamen ha mantingut el febrer 
els continguts digitals accessibles 
Lleida 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de les Borges Blan
ques i el Patronat Fira de les Ga
rrigues han donat per finalitzada 
aquesta setmana la 58a edició de 
la Fira de l'Oli de Qualitat Verge 
Extra i les Garrigues, que enguany 
s'ha portat a terme en format vir
tual per la pandèmia. Amb l'ac
cés lliure als continguts digitals 
fins tres setmanes després de la 
celebració del certamen, que va 
tenir lloc entre el S i el 7 de fe
brer, el portal web de la fira ha 
rebut 96.367 visites, 37.600 més 
que quan van finalitzar els actes. 
Segons van indicar ahir des de 
l'organització, unes 29.250 per
sones han interactuat amb els 
continguts. Entre els continguts 
digitals més visitants, destaquen 
els espais dedicats als expositors 
i demostracions gastronòmiques 
i concursos. 

La 58a Fira de l'Oli i les Garri
gues va donar per finalitzats el 7 
de febrer els actes. El certamen 
ha mantingut els continguts dis
ponibles al web durant tot el mes 

FOTO: A. B. B. f Els alcaldes garriguencs durant la cloenda de la fira 

de febrer per facilitar l'accés a 
totes aquelles persones que no 
havien pogut gaudir de la fira du
rant el cap de setmana en què es 
va dur a terme, o perquè qui hi 
va accedir aleshores pogués re
cuperar alguns dels continguts. A 
la vegada i durant els dies poste
riors a la fira, s'ha fet un concurs 
en el qual s'han regalat 50 litres 

d'oli d'oliva verge extra entre les 
persones que han adquirit algun 
dels productes dels expositors i 
han facilitat el tiquet de compra 
a l'organització. El gerent del Pa
tronat Fira les Garrigues i regidor 
de Promoció Econòmica, Fires i 
Mercats de l'Ajuntament de les 
Borges, Jordi Ribalta, va qualificar 
d'"èxit" el certamen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acta per un atac 
de gossos en 
un explotació 
bovina situada 
a s T ssà 

Els Agents Rurals van aixecar re
centment una acta davant d'un 
atac de gossos a una explota
ció bovina del Pallars Jussà, se
gons van explicar els membres 
del cos a través de les xarxes 
socials. En aquest sentit, van 
indicar que els gossos van mos
segar algunes vaques i és possi
ble que alguna d'elles pateixin 
un avortament. D'altra banda, 
van explicar ahir que havien fet 
pràctiques de cerca amb DVA 
(Detector de Víctimes d'Allaus), 
sondeig i paleig a Tavascan i van 
dir que això "permet millorar la 
seguretat i les nostres tasques 
en zones d'alta muntanya en 
èpoques de neu". 

-

.. 
L/ Ajuntament de Térmens inicia les 
actuacions per recuperar la muralla 
L'Ajuntament de Térmens ha ad
quirit la propietat d'un magatzem 
construït sobre l'antiga muralla, 
segons van explicar ahir fonts 
del consistori. En aquest sentit, 
es tracta d'un tram visible de la 
muralla situat al carrer del Mur, a 
prop del safareig. Així mateix, cal 
indicar que aquesta actuació té 
un doble objectiu: d'una banda, 
recuperar el patrimoni històric i 
d'altra, dignificar els accessos a la 
vila. Indicar que la citada compra 
ha costat 36.000 eu ros. 

Des del consistori van assen
yalar que la voluntat de l'Ajunta
ment és "preservar la muralla de 
l'antiga vila closa de Térmens", la 
qual va ser protagonista de les 
Jornades Europees de Patrimoni 
de 2020. Precisament aquest ma
gatzem s'ubica en un dels trams 

FOTO: Aj. Térmens / Imatge del magatzem i l'antigua muralla 

de muralla més ben conservats, 
"per la qual cosa el seu enderroc 
permetrà recuperar aquest espa i 
desvirtuat amb les successives 
construccions i amb el pas del 
temps", van puntualitzar. De fet, 
s'ha de remarcar que la muralla 
està catalogada com a Bé Cultu
ral d'Interès Nacional, de manera 
que aquesta actuació requerirà la 
intervenció d'un equip interdis
ciplinari que asseguri la seva co
rrecta restauració. 

Finalment, fonts del consisto
ri també van explicar que l'accés 
que connecta amb Menàrguens 
és un espai que acull diversos 
elements patrimonials com el 
safareig, la muralla i el pont de 
ferro de l'antiga Sucrera del Se
gre. Per aquesta raó, "la volun
tat de l'Ajuntament és dignificar 
i endreçar aquesta zona, i per 
aquest motiu ja ha realitzat altres 
accions en aquest sentit, com per 
exemple la col·locació de jardine
res i la instal-lació de bancs". 

I.J 
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