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COMAD jQUES Veten cremar branques trencades Cervera projecta habilitar una sala 
~ pel Filomena i afectats es queixen. polivalent a l'edifici del Sindicat. 

www.segre.com/comarques I .,.} S I P· 7 
1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

INFRAESTRUCTURES - RRETERES 

Les obres del túnel del coll de Lilla duraran 
encara dos anys més i costaran 143 milions 
Conclou la perforació de les galeries, que hauran d'obrir a finals del 2022 li Formen part del tram de 
c1n Qll lo tres entre Valls 1 Montblanc, i l'Estat ja prepara l'enllaç de l'N-240 i l'AP-2 

E. FARNELL 
I LLEIDA I Les obres del túnel del 
coll de Lilla duraran encara dos 
anys més i hauran de finalitzar 
a finals del 2022. Així ho va 
anunciar ahir el ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, després de finalitzar la 
perforació de les boques des de 
Valls i Montblanc. El ministre, 
José Luis Abalos, va presidir 
l'acte de la calada de les galeries. 

El túnel, d'1,5 quilòmetres 
de longitud, està format per 
dos galeries de dos carrils ca
da una . Forma part del quart 
i últim tram de l'autovia entre 
Valls i Montblanc, de 5,1 qui
lòmetres, la inversió total del 
qual ascendeix a 143 milions 
d'euros. Els treballs d'aquest 
pas subterrani es van ajornar a 
mitjans del2017 al detectar-se 
argiles expansives al subsol, 
un imprevist que va obligar a 
modificar el projecte per asse
gurar-ne l'estabilitat. Això va 
encarir les obres, que van passar 
dels 80 milions pressupostats 
a115. 

Abalos va destacar que les 
obres del túnel suposen una 
gran fita i permeten "connectar 
el territori i generar oportuni
tats d'exportació i desenvolu
pament". Va afegir que aquest 
eix de l'A-27 "connecta l'econo
mia de les comarques d'interior 
amb la capacitat exportadora 
del port de Tarragona i la con
nexió viària i ferroviària de tot 
l'est peninsular". 

Per a l'excavació del túnel, de 
gran complexitat tècnica ate
ses l'alternança i la varietat de 

AVIACIÓ GENERAL 

Torna a volar un 
avió històric de 
l'aeroclub de Lleida 
I LLEIDA I Un avió històric propie
tat del Reial Aeri Club de Lleida 
va tornar a volar ahir per pri
mera vegada, com a resultat de 
més d'un any de treballs per res
taurar-lo. Es tracta d'un Piper Jè.. 
fabricat als anys quaranta i que 
portava anys a terra. Després 
d'un primer vol de prova a l'ae
ròdrom de Sabadell, se sotme
trà a nous ajustaments abans de 
tornar a mans de l'aeroclub, que 
l'ha rehabilitat en coHaboració 

Abalos, just després de la perforació dels dos extrems del túnel, a la boca est. 

materials travessats (pissarres 
i pedres sorrenques i calcàries, 
entre d'altres), s'han executat 
les dos galeries de forma simul
tània. Per a això s'han fet servir 
diferents mètodes d'excavació, 
tant per mitjans mecànics com 
amb voladures. La galeria es
tarà digitalitzada i tindrà un 
nou centre de control a Valls. 
També s'ha acabat la desviació 
provisio~al de l'N-240 al nucli 
de Lilla. Abalos va avançar que 
el ministeri treballa per treure a 
concurs la redacció del projecte 
del tram final de l'autovia, entre 

· l'enllaç de Lilla i l'enllaç amb 
l'AP-2 a Monblanc. El ministre, a Montblanc amb Teresa Cunillera i altres autoritats. 

COMERÇ ANDORRA 

L'autopista de 
Lleida, lliure de 
peatges a l'agost 
• A l'agost quedarà lliure 
de peatge l'AP-2 entre Sa
ragossa i el Vendrell, que 
inclou Lleida; i l'AP-7 en
tre la Jonquera i Tarrago
na. Són 474 quilòmetres 
que reben 13 milions de 
vehicles a l'any i els usua
ris dels quals deixaran de 
pagar 500 milions anuals. 
Al suprimir el peatge, el 
Govern no donarà con
tinuïtat a l'A-27 a Lleida. 
Només es planteja doblar 
la calçada de l'N-240 de 
Lleida a les Borges. 

Inversió pública 
i privada per 
millorar carreteres 
• Abalos va avançar la 
posada en marxa el mo
del d'inversió publicopri
vada en carreteres i que 
està en informació pública 
l'estudi de viabilitat de la 
millora de l'autovia A-7 
entre Alacant i Múrcia. 
Va destacar la inversió 
del ministeri a Catalunya 
el 2020, que va ascendir 
a més de 800 milions . 
L'Estat treballa els pro
jectes de la variant de la 
Pobla de Segur (N-260) i 
a l'N-230 a Sopeira. 

El nou Punt de Trobada 
obrirà l'estiu vinent 
C. SANS 
I LA SEU D'URGELL I El Grup Pyrénées 
ha anunciat que obrirà l'estiu 
vinent el nou centre comercial 
que substituirà l'antic Punt de 
Trobada, a l'entrada a Andorra 
per la frontera de la Farga de 
Moles. 

Començarà obrint la plan
ta baixa, on instaHarà un nou 
hipermercat de la cadena Car
refour i un restaurant de menjar 
ràpid McDonald's. 

s'anirà obrint a mesura que fi
nalitzin les obres de remodela
ció. De moment no han fet pú
blics noms de firmes que s'hi 
instaHaran. 

amb la Diputació. L'avió a Sabadell. on va fer un vol de prova. La resta, segons asseguren, 

El centre comercial, de 
40.000 metres quadrats, tindrà 
set plantes, una de les quals sub
terrània. Suposarà un mínim 
de 500 llocs de treball i tindran 
prioritat, apunta la firma, els 
antics treballadors del Punt de 
Trobada, dels quals una part són 
veïns de la Seu d'Urgell. 
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Certamen. SEGRE obté dos guardons 
als XIV Premis Mila de Periodisme. ' 

Litigi. El Museu de Lleida envia avui a 
Barbastre més obres de l'art de la Franja. 

/guia ¡ 
I 111111111111 1111 11111 1111111111111111 1111111111111111 11111111111 111111111111 11111111 11111111111111111111111111111 

DRETS FEMINISME 

La igualtat avança a pas lent 
Un estudi de la Paeria conclou que 9 de cada 10 excedències a Lleida per a la cura dels fills són de 
dones li Anuncien més places educatives de O anys per afavorir la conciliació 

M.CABELLO 
I LLEIDA I Un dels principals ca
valls de batalla de les associa
cions feministes és posar fi als 
rols socials establerts, aquells 
aspectes "invisibles" que conti
nuen reforçant el sostre de vidre 
i que des que es va decretar la 
pandèmia de la Covid-19 s'han 
accentuat. A la ciutat de Lleida, 
nou de cada deu excedències per 
a la cura de fills i familiars són 
de dones. Aquestes són algunes 
de les dades de l'estudi encarre
gat per la Paeria a la consultora 
G360 Cartografies Humanes i 
Socials per conèixer la realitat 
social i econòmica de les dones 
de Lleida i poder avançar cap a 
polítiques d'igualtat efectives. 
L'alcalde, Miquel Pueyo, i la re
gidora de Feminismes, Sandra 
Castro, van presentar ahir els 
resultats d'aquest informe, que 
també revela que el2019 el73% 
de les llars monoparentals de 
la ciutat tenien una dona com 
a cap de família i que, encara 
que cada vegada més lleidata
nes tenen nivells d'estudis uni-

REPTES 
La Paeri~ admet que 
"encara queda camí 
a recórrer" pel que fa a 
les polítiques d'igualtat 

versitaris, un 36% reben salaris 
iguals o inferiors al Salari Mí
nim Interprofesional (SMI) i de 
mitjana cobren un 23% menys 
que els homes. 

Davant d'aquesta situació, 
l'ajuntament va admetre que 
"encara queda molta feina" per 
revertir l'empobriment femení i 
va anunciar que el curs que ve 
augmentaran l'oferta de places 
educatives de O anys, com a me
sura per facilitar la conciliació. 
Cal destacar que l'estudi, que 
també fa una anàlisi d'aspectes 
com ara l'ús del temps lliure o la 
violència masclista, revela que 
sis de cada deu voluntaris de la 
ciutat són dones i que el2019 es 
van presentar 1.136 denúncies 
per violència de gènere. 

Així mateix, segons un in
forme que va publicar ahir el 
sindicat Comissions Obreres, 
al llarg de l'any passat les llei
datanes representen un 45,8% 
de la població activa i un 46,5% 
de la població ocupada. D'altra 
banda, quant al salari, de mit
jana a l'any cobren 3.213 euros 
menys que els homes. 

CONTRACTES A TEMPS PARCIAL 

La majoria dels contractes a temps 
parcial o fix discontinu a Lleida 
són de dones. 

DADES 

FAMÍLIES MONOPARENTALS 

Set de cada deu famílies mono
parentals tenen lleidatanes com a 
caps de família. 

BRETXA SALARIAL 

De mitjana a l'any, les lleidatanes 
cobren 3.000 euros menys que 
els homes. 

Protesta a l'Hospital del Pallars, on des d'aquest mes es poden practicar avortaments farmacològics. 

ESTUDIS CIENTÍFICS 

Són les dones que cursen batxille
rats científics, encara que només 
un 5% es gradua en enginyeries. 

Vergés defensa 
els actes previstos 
perai8-M 
• La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va defen
sar ahir la viabilitat dels 
actes previstos en el Dia 
Internacional de la Do
na perquè s'estan orga
nitzant "amb la màxima 
prudència" per incloure 
les mesures de preven
ció contra la Covid-19. 
Va insistir que s'han de 
compatibilitzar "tots els 
drets" fonamentals, amb 
la gestió de la pandèmia. 
A Madrid, la delegació 
del Govern va prohibir 
ahir qualsevol manifes
tació o concentració de 
cara al8-M. 

Una trentena de dones, a les portes de l'Arnau de Vilanova. Veïnes de la Seu també van participar en les reivindicacions. 

Desenes de lleidatanes reclamen un accés a l'avortament lliure i gratuït 
• Una trentena de dones es 
-.sn concentrar ahir a la tarda 
davant de les portes de l'hospi
tal Arnau de Vilanova per re
clamar un accés a l'avortament 
lliure i gratuït a tot el territori 
català. Amb pancartes amb 
missatges com ara "l'objecció 
de consciència no és cap raó", 
les organitzacions feministes 

Marea Lila i Dones Lleida van 
llegir sengles manifestos en els 
quals van criticar la decisió del 
departament de Salut d'acre
ditar dos clíniques privades 
amb l'objectiu que practiquin 
interrupcions voluntàries de 
l'embaràs en format quirúrgic 
i van assegurar que "l'opinió 
d'uns pocs [objectors de cons-

ciència] no pot deixar en paper 
mullat els drets que tant ens 
han costat d'aconseguir". La 
protesta, impulsada per l'as
sociació Drets Sexuals i Re
productius, també es va portar 
a terme a la Seu d'Urgell, Al
macelles i a Tremp, on va ser 
multitudinària. 

Pel que fa a les declaracions 

recents del bisbe de Solsona, 
Xavier Novell, qualificant 
l'avortament com un "geno
cidi" i "un crim abominable", 
l'ajuntament de Tàrrega va de
clinar posicionar-s'hi al consi
derar la seua alcaldessa, Alba 
Pijuan, que "les institucions 
han d'estar per sobre d'aquest
sa mena de conflictes". 
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LLEURE ARTS ESCÈNIQUES 

Un dels números previstos a l'espectacle 'Circo Sobre Agua 2'. 

El Circo Alegría arriba avui a Lleida 
amb un espectacle aquàtic en 3D 
M.M.NOVAU 
I LLEIDA I La companyia Cir
ca Alegría estrena avui a les 
18.30, al recinte de les Firetes 
de Lleida, l'espectacle Circa 
Sobre Agua 2, que s'estarà a 
la capital del Segrià fins al21 
de març. El xou, de dos hores 

de durada, compta amb una 
plantilla de 40 artistes i con
sisteix a convertir la pista en 
una piscina gegant amb 24.000 
litres d'aigua, que es transfor
marà en un oceà hologràfic 
en 3D. S'han previst números 
de cèrcol aeri, raller skater, 

antipodisme, trapezi volant, 
contorsionisme, cable, xarxa 
aèria, màgia i l'actuació còmi
ca del pallasso Richi Alegría. 
L'organització assegura que 
es respecten totes les mesures 
anti-Covid a l'espectacle, amb 
entrades a partir de 8 euros. 

JOVENTUT BALANÇ 

SEGRE 
Divendres, 5 de març del 2021 

Més. consultes sobre 
participació solidària 
1 LLEIDA I La Xa rxa Nacio
nal d'Emancipació Juvenil 
(XNEJ) de la Generalitat va 
atendre l'any passat a les co
marques lleidatanes un to
tal de 24.885 joves que van 
fer més de 29.500 consultes 
sobre diferents temàtiques. 
Segons explica la direcció 
general de Joventut, la si
tuació excepcional de pan-

ENTITATS 

La Paeria es reuneix 
amb la nova junta 
d'AGIPCAT 
I LLEIDA! L'alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, es va reunir 
ahir telemàticament amb 
l'associació Entitats Gitanes 
dels Països Catalans (AGIP
CAT), que va presentar la 
nova junta presidida per 
José Miguel Jiménez. L'or
ganisme congrega quinze 
associacions de tot Cata
lunya i té com a objectiu 
visibilitzar la cultura del 
col· lectiu gitano. 

dèmia va provocar que, per 
primera vegada a la història 
de la XNEJ, les consultes so
bre participació en iniciatives 
solidàries s'hagin gairebé si
tuat com la qüestió més sol
licitada, just darrere de les 
consultes sobre oferta edu
cativa i formativa. El perfil 
majoritari dels usuaris és 
d'entre 16 i 20 anys. 

DRETS 

ERC exigeix a l'Estat 
demanar disculpes 
al col·lectiu trans 
I MADRID I ERC va registrar 
ahir al matí una proposi
ció de llei al Còngrés dels 
Diputats en el qual dema
nen que es reconeguin "les 
injustícies que han patit les 
persones trans" i també ins
ta el Govern central a, d'al
tra banda, "reconèixer el 
sofriment causat a les per
sones trans per la violència 
sistèmica i la vulneració de 
drets". 

DO COSTERS DEL SEGRE, ELS NOSTRES CELLERS COS7ERS 
DEL 
SEGRE Celler Mas Garcia Muret, porta oberta 

a l'enoturisme en un entorn privilegiat 
• A Llimiana, a la riba de l'em
bassament de Terradets, emer
geix el celler Mas Garcia Mu
ret . "El 1990 el meu pare va 
plantejar-se un canvi de cultius 
i va decidir plantar ceps, en un 
principi 2 hectàrees de cabernet 
sauvignon", relata Josep L. Gar
cia Muret. Inicialment, el fruit 
anava a mans de grans elabora
dors. De mica en mica, però, van 
ampliar terreny fins a les 14 o 
15 ha, plantant a més merlot, ull 
de llebre, syrah i pinot noir, "les 
varietats que tenim en negre". 
El 2010 s'inicia el projecte de 
construir un celler, que va veu
re la llum el2013. Alhora es va 
començar a plantar sauvignon 
blanc, chardonnay i garnatxa 
blanc, les varietats actuals. 

En 27 ha pròpies creix el ra
ïm, destinat a l'elaboració d'uns 
vins de qualitat que plasmen el 
terrer. "Tenim una terra i un cli
ma ideals per fer vins amb molts 
aromes. Tenim condicions i~ 
nies com ara l'alçada, que en 
varietats blanques és de 500 a 
800 metres", explica. Sumat a 
un salt tèrmic força pronunci
at, "produeix un raïm que ens 
afavoreix molt". En una cam
panya normal, "produïm entre 
uns 90.000 o 100.000 kg de ra
ïm, si bé enguany ha davallat 

a causa del míldiu", assenyala. 
La Covid també ha posat pals 
a les rodes. "Ens ha baixat for
ça la venda a restaurants, però 
com que practiquem venda de 
proximitat, les persones que 
han optat per fer vacances a les 
comarques pirinenques ens ha 
comprat molt". Visitants en bo-

na part practicants d'un turis
me actiu. D'aquí que propostes 
enoturístiques com les del Mas 
Garcia Muret hagin reeixit. I és 
que a banda dels habituals tastos 
els caps de setmana, organitza
ven visites al celler remant pel 
pantà, aprofitant que "som l'únic 
celler al qual es pot accedir amb 
caiac". És una proposta amb un 
punt d'aventura que seduia en 
especial els estrangers. Les cir
cumstàncies sanitàries, però, han 
obligat a aturar-ho. No obstant, 
"si es torna a l'estat inicial, ens 
plantegerem recuperar les visites 
i potenciar l'àmbit comercial". 

Cinc vins en 
vendadekmO 

• Termes en esperanto i en 
pallarès (per fer pàtria) bate
gen els 5 vins Garcia Muret, 
amb una producció que ron
da de mitjana les 20.000 o 
25.000 ampolles. El primer 
és un negre, Unua, mono
varietal ull de llebre; el ro-

Denominació 
d'Origen 

sat Colamina és un cupatge ull 
de llebre, pinot noir i syrah. El 
tercer, el blanc Muriac, és un 
monovarietal syrah; el quart, 
el negre Mas Garcia Muret, un 
cupatge de cabernet sauvignon i 
ull de llebre, i el cinquè, el Juna, 
s'elabora amb garnatxa blanca, 
chardonnay i sauvignon blanc. 
"La nostra és venda de proxi
mitat, sobretot al Pirineu". Per 
això comercialitzen a la prò
pia botiga, en establiments pi
rinencs i arreu de Catalunya 
mitjançant distribuïdores. L'ex
portació no és sobre la taula. 

Amb arrels a la Rioja 
• El celler està íntimament 
connectat amb la terra de 
vins per exceHència, la Rio
ja. D'aquí procedeix la seua 
alma mater, el doctor José 
Luis García. Als 60 adquiria 
la masia de Parejaya, enmar
cada en una finca on cultiva
ven cereals i ametllers. 

Amb la col-laboració de: 
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