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Una setantena de persones 
reclamen al Jussà un model 
sostenible de les renovables 
Van prendre part en una marxa lenta pel Port de 
Com iols i es van llegir manifestos a Isona i a Tremp 
Tremp 
REDACCIÓ 

Les associacions Salvem lo Pallars 
i Stop Autopista Elèctrica, amb la 
col·laboració d'Unió de Pagesos, 
van organitzar ahir una mobilit
zacio de protesta davant l'allau 
d'instaHacions per assolir ener
gies renovables. Hi van prendre 
part una setantena de manifes
tants que demanen un model 
sostenible de les energies renova
bles. La mobilització va començar 
amb una marxa lenta des del Port 
de Com iols per desplaçar-se des
prés a Isona, on es va llegir un 
manifest davant de l'Ajuntament 
de la localitat. Després, la comi
tiva dels manifestants es va des
plaçar cap a Tremp, i en aquest 
cas es van concentrar a la Rambla 
de la ciutat i davant de la seu del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
es va tornar a llegir el manifest 
reivindicatiu. 

El coordinador comarcal al Pa
llars Jussà d'Unió de Pagesos, Jo
sep Bertran, es va mostrar molt 
satisfet per la mobilització, ja que 

FOTO: LM. / Salvem lo Pallars, una de les entitats organitzadores 

"era difícil en les circumstàncies 
en què ens trobem aplegar la se
tantena de persones que hi hem 
participat". 

Bertran va insistir que s'ha de 
millorar i que cal que el model 
d'aquestes energies sigui soste
nible, que es tingui en compte el 

territori i la feina dels agricultors. 
Unió de Pagesos aboga per les 
energies renovables però sense 
especular amb el valor de la terra 
i amb un model basat en instal·la
cions de petita dimensió, consen
suades i participades per la gent 
del territori. Finalment, Bertran 

va manifestar que seguirien amb 
les mobilitzacions perquè es trac
ta d'una qüestió vital per la page
sia i el territori. 

AVUI, PROTESTA A LA PLAÇA 
SANT JOAN DE LLEIDA 

Per avui diumenge hi ha pro
gramades un seguit de protes
tes i mobilitzacions en bona part 
del territori català. Així, la Plaça 
de Sant Joan de la ciutat de Llei
da acollirà a les 12.00 hores una 
concentració davant de la Dele
gació del Departament de Terri
tori, que està organitzada per la 
xarxa d'entitats i plataformes de 
Ponent i Pirineus i que comptarà 
també amb el suport del sindicat 
d'Unió de Pagesos. 

A més, avui estan previstes 
d'altres mobilitzacions a Catalun
ya, com a l'Anoia, el Bages, Camp 
de Tarragona, el Priorat o la Terra 
Alta. Totes les manifestacions es
tan organitzades per les entitats 
de cada territori i compten així 
mateix amb el suport d'Unió de 
Pagesos. 

Sant Gaietà 
torna a Aitona 
amb actes 
culturals amb 
reserva prèvia 
A poc a poc Aitona va recuperant 
el seu calendari cultyral i festiu, i 
l'inici del mes de maig és sinònim 
de festa al municipi. Enguany es 
recuperen els actes presencials 
per celebrar la Festa Major de 
Sant Gaietà, que tindrà lloc els 
dies 15, 21, 23 i 29 de maig. ~alcal
dessa, Rosa Pujol, anima els veïns 
a participar de la festivitat: "Al llarg 
dels darrers mesos hem demos
trat de forma reiterada que la cul
tura segura és possible al nostre 
munici-pi i a tot el país. I ho és grà
cies a la responsabilitat, el seny i la 
coHaboració de tots els aitonencs 
i aitonenques". Els assistents hau
ran de complir en tot moment les 
mesures sanitàries. 

Tamarit celebrarà 
el proper dia 15 el 
Mercat Medieval 
en una sola jornada 

El Mercat Medieval de Tamarit 
de Llitera tornarà al Cas Antic 
de la localitat el proper 15 de 
maig, entre les 11.00 i les 20.00 
hores, encara que amb una so
la jornada en lloc de dues, ya 
que els organitzadors, el Kolec
tivo Kabana amb la col·labora
ció de l'Ajuntament, consideren 
que d'aquesta manera es més 
fàcil complir amb els protocols 
de Salut Pública. 

FOTO: Diputació I Talarn reivindica el valor de l'autonomia municipal 

LES BORGE DE LA GANGA Pl ÇA 1 D'OCTUB 
L'Agrupació de Comerciants de les Borges Blanques va organitzar una nova edició del Mercat 
de la Ganga, una Jornada d'ofertes i descomptes on els comerços de la capital garriguenca 
van muntar parades al vo ltant de la plaça 1 d'Octubre i davant de les seves botigues amb 
l'objectiu de dinamitzar la compra a la capital de les Garrigues FOTO: A¡untament de les Borges 

Joan Talarn, al centenari de 
la 'independència' del Poal 
El president de la Diputació, 
Joan Talarn, va participar ahir en 
l'acte institucional del centenari 
de la 'independència' del Poal 
del municipi de Bellvís, al qual 

pertanyia des del 1788. Talarn, 
també alcalde de Bellvís, va des
tacar que la commemoració ha 
de servir per reivindicar el valor 
de l'autonomia municipal. 
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FOTO: Ajuntament de la Vall de Bol I Col· locació d'un senyal en una ruta 

Actualitzen els senyals del 
Centre Trail de la Vall de Boí 
L'any 2015 es va crear el Centre 
Trail de la Vall de Boí, un espai des

tinat a la pràctica i l'entrenament 
a la muntanya. Es van crear i sen
yalitzar tres rutes per a bicicleta 

de carretera, cinc per a la pràctica 
del Trail i cinc de bicicleta de mun

tanyana (BTI). Ara, durant aquesta 
primavera s'ha dut a terme una re
visió i un manteniment. 

LONJA DE MERCOLLEIDA 

GANADO CRUZADO PI[CIO OIF 

Añc 180-240 k9 

ESUPER EXTRA 4.22 

U EXTRA 4.03 

R PRIMERA 3.83 

O SlGUNOA 3.39 

4.16 

397 

R PRIMERA 3.17 
333 

4.11 

3.94 

R PRIMERA 369 

O SEGUNDA 311 

I) • •• 330 kg 

[ SUPER EXTRA 4.23 
UlXTRA 4.08 

R PRIMERA 3.82 

O SEGUNDA 3.69 

331-370 kt 
ESUPER EXTRA 4.10 

U EXTRA 3.91 

R PRIMERA 375 

OSEGUHDA 3.65 

dt3T1k 
E SUPER EXTRA 3.98 

U EXTRA 3.85 

R PRIMERA 3,64 

O SEGUNDA 3.37 

ZOO KG CANAl SiC 

30DKGWIAl S/C 

S/C 

3.49 

PRIM EliA 3.63 

SEGUNDA 3,51 

Precios de compra de ganado en peso canal 
eKpresado en euros/kg/canal. (R) Regularización 

CERoo smcTo 

CEROO DE LLEIDA 

CERDO GRA SO 

CERDA 

LECHÓN 10 K 

OVI ~O 

CORDERO DE 19 A 13 KG 

CORDERO DE 13.1 A 15 KG 

CORDERO DE 15,1 A 28 KG 

CORDERO DE 18,1 A 34 KG 

CORDERO DE 34 KILOS Y MAS 

OYEJAS DE VIDA 

OESHECHO PRIMERA 

PIH FINA OH PAfS 

PI EL CRUZADA 

GANADO PARA 
CEBO 

50 KILOS 

55 KllOS 

60 KllOS 

1r 811 , ON 

40-45 KILOS 

45·50 KILOS 

60 KILOS 

I A.DC 

55·60 KllOS 

60-65 KllOS 

65-70 KILOS 

A 

S0-55 KILOS 

55-60 KILOS 

60-65 KILOS 

(Ml 60-65 KILOS 

(M) 70 KllOS 

(H) 60-65 KllOS 

(H) 65-70 KILOS 

Ol f. 

1.482 •0.010 

1.470 •0.010 

1.458 •0.010 

0.780 

5150 -4.50 

3.47 

3.37 

3.22 

3,01 

3,05 

75.00 

0.70 

6.50-7.00 

1.50-1,00 

125 (=) 115 (=) 135 (=) 

145 (=) 155 (=) 160 (=) 

170 (=) 115 (=) IBO (=) 

10 (=) 75 (=) 

375 (=) 3BO (=) 

415 (=) 430 (=) 

455 (=) 470 (=) 

150 (=) 145 (=) 

1BO (=) 195 (=) 

210 (=) 135 (=) 

Bona acollida de la Fira Pallars 
Terra de Corder a Tremp, amb 
15 productors de proximitat 
El mercat firal va tenir lloc en dues places de la ciutat 

Ahir va tenir lloc l'acte 
central de la proposta 
Tastets de Fira Pallars 
Terra de Corder amb la 
participació de 15 artesans i 
productors agroalimentaris 
de proximitat. 

TREMP 
REDACCIÓ 

les activitats van tenir el tret 

de sortida el dilluns 3 de maig a 
Tremp amb l'acció 'pop up' Apa
radors agermanats en 24 esta

bliments comercials de la ciutat. 
El comerç va ser el protagonista 

d'aquesta proposta que va traslla

dar, amb format de petit aparador, 
un avenç dels expositors presents 

al mercat firal de dissabte. 

FOTO: Ajuntament de Tremp I La carn de corder, protagonista ahir i avui 
·----.. - ... -.. --.. ---·----·---· ------------

Ahir va tenir lloc el petit mercat 
firal, una mostra de productors de 

proximitat que s'ha dividit en dues 
places de la ciutat i que ha aplegat 
un total de 15 expositors artesans 

i agroalimentaris. la plaça de Cap
devila i el passeig del Vall han acollit 
els firandants, que s'han mostrat 

satisfets amb la iniciativa, valorant 
el rei nici de les activitats. També hi 
ha hagut dues activitats infanti ls a 

càrrec d'Obrador Xisqueta: un ta
ller de feltre mullat, al matí, i a la 
tarda, un contacontes 'kamishibai' 
del conte Xisca que trempo/es?, de 
Vanesa Freixa (il·lustració) i Marina 
Cabanis (textos). 

LO NJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEL3 Al9 DE MAYO DE 2021 

CEREAl[ I ENSOS TI(IIPO P tCIO 

Trigo nacional Panilicable Disponible Scd lleida 255.00 

Trigo nacional forrajero Disponible Scd lle1da 251.00 
Trigo imporlación PE 71 Forrajero UE Disponible S/Tarr/almacén 250,00 

Trigo importación PE 72 forrajero UE Mayo·junio S/ Tarr/almacén 150,00 

Cebada nacional PE 61 Disponible S cd lleida 133.00 

Maíz Hac10nal Disponible Scd lle1da 17B,OO 

Maíz lmportac1ón Dispomble S/Tarr/almacén 271,00 

Colza en grano 41% Disponible Scd Tàrrega 430,00 
Centeno Disponible S/Tarr/almacén 215.00 

Trilicale Disponible S/Tarr/almacén 

Harina de soja lmporlación 47% Disponible S/Tarr/Barna/almacén 434,00 

Harina de girasol lntegral28% Disponible Sc o Tàrrega 265.00 

Harina de girasol lntegrai2B% Disponible S/Tarr/almacén 
Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/Tarr/almacén 325.00 

Harina de colza 00 Disponible Sco Tàrrega 325.00 

Harina de colza 00 lmporlación Disponible S/ Tarr/almacén 330.00 
Pulpa de remolacha lmportac1ón Disponible S/ Tarr/almacén Z44.00 

DOG EE.UU. lmporlación Disponible S/ Tarr/a lmacén 
Guisantes lmportación Disponible S/7arr/almacén 299.00 

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd lleida 1.005,00 
Gras a animal Hacionai3·5"'%,----,0::-is.:....po""ni77ble ___ S::-cd7 l7le:-:-ida----:1-:-.05::-:-0,:.,-00:-

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac 1.1B7.00 

Foslato monocalcico Granel Mayo Scd lle1da 580.00 

Fosfato bicalcico Granel Mayo Scd lleida 500,00 

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sc o lleida 145,00 

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco lleida 215.00 
-----:~~------~---~-----
Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco lle1da 104.00 
Euro/tonelada a 30 dfas, (P) pre"o. (T) tolva, (") contado ('·¡pago alS dia s. Sc/Scd/Sco. sobre camión /deshno/ ongen 

Granulada All alfa la. 

Granulada Al falla 1a. 15-16% 10·11% IB9.00 

8alas deshidraladas Extra >18% 12-14% 195,00 

Ba las deshidratadas la. 17-18% 12-14% 185.00 

Ba las deshidratadas 2a. 15-16% 11·14% 170,00 
Deshidratades· pr e cio de venta mdustna. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sln portes. Cohzaciones 
referí das a pago a 30 dfas. en posiclón fàbnca. (R): regularizaCión 

F RUTA 

MELOCOTÓN 
Amaril\o Calibre 8 

Blanco Calibre A 
Pavía Calibre 8 

Pavía Calibre A 

NECTARINA 

Amarilla Calibre A 
Blanca Calibre A 

PAIIAGUA'fO 
Paraguayo Calibre A/8 

PER 
Ercolini 50• A.C. 

Conference 60• 
Conference 65• 

Blanquil\a 58• 

Alejandrina 65• 

Devoe 60• 

.. A 
Gala 70• >70% color 

Rojas 70• 

Fuji 70• >70o/o color 

Granny 70• 
Golden 70+ 

Golden 75• 

li. RIA 
Pera 

Manzana 

Melocotón amarillo crem. 

MIN MAX. 

65 BO 
BO 95 

35 45 
40 45 

40 45 

40 45 

75 BS 

45 "55 

55 65 

65 80 

70 BO 

90 100 

Los precios de Industria son euros/tonelada. Precios 
refer i dos a primera calidad, s in envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado 

_, 
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EL 'DRUM CIRCLE' ~S UNA INICIATIVA PI 
rULTURA COM A rJNA Dl 111 HM•III rACIÚ /El 'Drum Circ/el (Cercle de percussió) 
de rOJC és un projecte que des de la música com a llenguatge universal vol fer arribar la 
orquestra a nous públics i aprofitar-la com a eina de rehabilitació i reinserció social. 

e Hom@/ 

L' OJC i Projecte Home 
s/ uneixen en un nou 
projecte social i .musical 
Es realitza un concert a Tremp amb 
persones en tractament d'addiccions 
Tremp 
REDACCIÓ 

El pati de l'Escola Valldeflors de 
Tremp va acollir ahir al migdia el 
concert que la Orquestra Simfòni
ca Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida- OJC va dur a terme con
juntament amb un grup de perso
nes usuàries del servei que I'ONG 
per a les addiccions Projecte Ho
me Catalunya té a Tremp. 

El concert va anar a càrrec de 
la formació de vents de I'OJC, 

La Seu d'Urgell 
inaugura una 
exposició sobre 
Palmira Jaquetti 
Ahir va quedar inaugurada a la 
sala La Cuina de la Seu d'Urgell 
l'exposició Llum a l'Ànima. Pa/mi
ra Jaquetti 1895-1963, en un acte 
que va ser presidit per l'alcalde 
urgellenc, Jordi Fàbrega, la direc
tora general de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultura l, M. Àn- ' 
gels Blasco, i el tinent d'a lcalde de 
Cultura, Carlos Guàrdia. 

l'anomenada Sporadik Brass. Els 
músics de I'OJC que hi van parti
cipar són Helio Garcia, trompeta; 
Jaume Aler, trompeta; Nicola Ba
rreca, trompetes; Julio Gargallo, 
trompa; Guillem Domingo, trom
bó; i Jaume Giribet, tuba. 

El concert forma part del pro
jecte solidari i d'integració cultu
ral i social Drum Circ/e de I'OJC, 
un projecte que des de la música 
com a llenguatge universal vol fer 
arribar la orquestra a nous pú-

blics. En les setmanes prèvies, la 
orquestra i les persones usuàries 
de Projecte Home ja havien dut 
a terme dues activitats musicals, 
sota el guiatge de Pau Gimeno, 
en les quals les persones usuàries 
ja havien pogut entrar en contac
te amb la orquestra participant-hi 
com a percussionistes. La direc
tora del Servei d'Atenció de les 
Addiccions de Projecte Home a 
Lleida, Sònia Font, va valorat molt 
positivament l'activitat. 

fll.l I La comissària de l'any Palm ira Jaquetti és Carme Oriol 

La contrabaixista Núria 
Casas s'emporta la XXVI 
beca Josep Maria Bernat 

fOTO! AJ, ll.c;lfpylg I El lliurament del premi va ser al Teatre Armengol 

Bellpuig , 
REDACCIO 
El Teatre Armengol de Bellpuig 
va acollir divendres el lliura
ment de la XXVIa Beca Josep M. 
Bernat per a joves instrumen
tistes de cobla, una beca que 
cada any es lliura durant el tra
dicional Concert de Reis i que 
aquest any, a causa del brot de 
Covid-19 que va viure la pobla
ció es va haver de suspendre. 

Núria Casas Coll, una con
trabaixista manresana de 20 
anys que actualment toca amb 
la Cobla Ciutat de Cervera, s'ha 
endut la Beca d'aquest any per 
un import de 2.000€ ja que 
aquest any el ju rat ha decidit 
atorgar un accèssit de 500€ a 
Mariona Llenas Cabello, instru-

La manresana 
toca amb la 

Cobla Ciutat 
de Cervera 

mentista de flabiol i tamborí i veï
na de Vulpellac. Núria Casas tot 
i la seva joventut ja ha rebut al
tres premis en altres àmbits com 
el Premi Baldi ri Reixac el 2018 i el 
Premi de Recerca Jove de la Ge
neralitat de Catalunya en l'edició 
de 2019, a més de ser finalista 
el 2018 del Premi de Recerca en 
Memòria Democràtica. 

fOTO; L, M· I A càrrec d'Ester Andorrà, Teresa Florit i Nú Miret 

Lleida acull la presentació 
de 'Les quatre cambres' 
La llibreria la Irreductible va aco
llir divendres passat la presenta
ció del llibre Les quatre cambres 
del cor, una obra d'Anaïs Nin 
que van presentar les-editores 

de La Breu Edicions, Ester Ando
rrà i Teresa Florit. L'acte també 
va comptar amb la participació 
de Nú Miret, que va llegir frag
ments d'aquesta obra. 
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