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L'APOSTA PER LA NATURA ARRIBA AL LÍMIT 

Els espais naturals i l'afició de 
l'home, una relació incompatible? 
La massificació de gent obre el debat sobre la regulació 

JUDIT CASTELLÀ 
@wr eiï1 
Lleida 

El cim de la Pica d'Estats ple a 
vessar era la vàlvula d'escapa
ment d'una munió de gent que 
s'esbargia del confinament. la 
gent buscava natura, aire lliure i 
espai però la imatge que en que
dava era de massificació, aglome
ració i cúmul de persones en un 
cim on no hi havia les mesures de 
seguretat que es buscaven, preci
sament, fora de la ciutat. 

Aquesta imatge és de l'any 
passat, però la Pica d'Estats no 
és l'únic lloc de la demarcació 
de Lleida on es produeixen aglo
meracions de gent. El congost 
de Mont-rebei i la Platgeta de 
Camarasa en són dos exemples 
més, pels l¡uals els alcaldes ja fa 
anys que posen sobre la taula la 
necessitat d'emprendre una re
gulació davant l'alerta que "això 
explotarà". 

!:alcaldessa de Camarasa, Eli
sabet Lizaso, defensa que "s'ha 
de posar el debat sobre la taula 
perquè ja fa anys que aquí a Ca
marasa estem alertant". Una de 
les problemàtiques que exposa 
lizaso és que "els espais naturals 
on hi va molta gent acostumen 
a ser espais naturals que perta
nyen a un municipi molt petit en 
ciutadans però molt gran en ter
ritori, amb pocs recursos, no no
més econòmics, sinó humans". 
L'exemple concret es troba a la 
zona de la Platgeta, on l'any pas
sat l'ajuntament va contractar 
quatre persones per fer una pro
va de vigilància. 

Una prova que considera que 
va anar "molt bé", tot i que va ser 
un estiu marcat per la pandèmia i 
que, per tant, no es va rebre tota 
la gent que s'hagués rebut si no hi 
haguessin hagut les restriccions. 
En aquest sentit, l'alcaldessa con
firma que enguany es mantindrà 
la mesura de pagament per acce
dir a la Platgeta i, de fet, des del 
consistori ja s'ha fet un ba nd o per 
comunicar les ofertes de feina en 
control i condicionament de les 
zones turístiques i tasques de su
port als serveis de neteja. 

FOTO: ACN Imatge d'arxiu, d'abans de la pandèmia, de les cues que s'arribaven a registrar per accedir a la Platgeta de Camarasa, a la Noguera 

D'altra banda, Elisabet Lizaso 
posa de manifest que han de
manat la implicació del Departa
ment de Territori però "no l'hem 
tingut". Una implicació que consi
dera clau perquè 11Mont-rebei es
tà explotant però nosaltres anem 
darrere: el nostre congost de Mu 
s'agafa amb pinces, tenim proble
mes amb les carreteres i per la 
gestió dels aparcaments". La solu
ció, però, assegura que no passa 
11per fer més aparcaments, sinó 
per preguntar-nos la capacitat de 
turisme que podem absorbir". 

Són consistoris petits que uno 
podem ni volem assumir aquesta 
responsabilitat", diu Jordi Navar
ra, alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga. El seu focus se centra en 
el congost de Mont-rebei, que es 
manté tancat per una esllavissa
da però que continua rebent visi
tants. Navarra defensa que els es
pais naturals s'han de regular per 
I/conservar l'essència i mantenir 
una certa tranquil·litat 11

• Navarra 
i lizaso coincideixen a assenyalar 
la manca de recursos que patei-

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu d'unes excursionistes a Mont-rebei 

xen des dels seus respectius con
sistoris per assumir 111a seguretat" 
de tota la gent que hi va. 

De fet, Navarra denuncia que 
tot i que el congost està tancat 
- "no per gust, sinó perquè hi va 
haver una esllavissada/l-la gent 
hi continua anant. És per això 
que té la confiança dipositada 

en el Pla Director que ha de re
gular els usos a Mont-rebei. En 
aquest sentit, cal recordar que 
l'Ajuntament d'Àger -l'altre accés 
de Mont-rebei- va tenir fa unes 
setmanes una reunió amb repre
sentants de l'empresa adjudica
tària del Pla Director de l'embas
sament de Canelles i el congost, 

que està apunt de veure la llum. 
les imatges de Mont-rebei i de 

Camarasa són més habituals però 
les cues que es van generar l'any 
passat a la Pica d'Estats, no tant. 
!:alcalde d'Alins, Manel Pérez, de
fensa la necessitat d'una regula
ció perquè 11Cada any tenim des
peses per la pista" 1 perquè I/l'any 
passat es va desbordar l'aparca
ment". "S'ha de buscar una solu
ció perquè això no pot ser", asse
gura. 

ALTRES PUNTS DE VISTA 

Aquesta és la visió de tres dels 
alcaldes afectats per les massifi
cacions de gent en espais natu
rals però el debat abasteix altres 
punts de vista amb altres actors 
que també hi estan implicats: el 
sector del turisme i els excursio
nistes. Pel que fa al primer, l'As
sociació de Càmpings de Lleida 
no ha abordat aquest debat dins 
del sector, segons explica la se
va presidenta Marta Cortina. No 
obstant això, remarca que I/s'ha 
d'actuar d'una manera coherent 
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FOTO: Aj. Mollerussa f La plaça de Manuel Bertrand va acollir el mercat 

Mollerussa celebra el Mercat 
de les seves Festes de Maig 
la Cambra de Comerç i Mollerus
sa Comercial van organitzar ahir el 
27è Mercat de les Festes de Maig. 
El mercat va tenir lloc a la plaça de 
Manuel Bertrand de la capital del 

Pla d'Urgell. Des de divendres i fins 
aquesta nit Mollerussa celebra les 
seves Festes de Maig, on hi desta
quen els concerts de les orquestres 
Montgrins, Selvatana i Maravella. 

LONJA DE MERCOLLEIDA 

GANA DO CRUZADO mao DIF 
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Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización 
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CERDO SUlCTO 

CERDO DE LLEIDA 

CERDO GRASO 

CE RDA 

LECHÓN 20 K 

OV NO 

CORDERO DE 19 A 23 KG 

CORDERO DE 23.1 A 25 KG 

CORDERO DE 25.1 A 28 KG 

CORDERO DE 28.1 A 34 KG 
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GANADOPARA 
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60·65 KILOS 
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(H) 65·7D KllOS 

1530 •0028 
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1506 •0.028 
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0.70 
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170(=) 175(=) 180(=) 

75 (=) 75 (=) 

380 (=) 380 (=) 

420 (=) 430 (=) 

460 (=) 470 (=) 

155 (=) 150 (=) 
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El Geoparc Orígens de Tremp 
celebra la cinquena Setmana 
dels Geoparcs Europeus 
Aquest any la temàtica triada ha estat "Coves i Carst" 

TREMP 
REDACCIÓ 

Avui comença la cinquena edició 
de la Setmana dels Geoparcs Eu
ropeus. Durant dues setmanes es 
realitzen diferents activitats gra
tuïtes per donar a conèixer el Geo
parc Orígens i seu patrimoni. 

Enguany les propostes, que 
inclouen una desena d'activitats 
virtuals i presencials, estan rela
cionades amb la temàtica de Co
ves i Carst. Al programa s'hi poden 
trobar webinars, una sortida de 
camp, exposicions virtuals i pre
sencials, un taller sobre ratpenats 
i, com ja és habitual, l'hora del 
conte amb la Biblioteca Pública 
Maria Barba I de Tremp. 

FOTO: Geoparc Orrgens / Durant dues setmanes es faran activitats 

A més a més, enguany s'inclou 
una novetat que és la participació 
dels alumnes de 3r i 4t d'ESO de 
l'Institut de Tremp en un inter
canvi virtual amb altres Geoparcs 
mundials de la UNESCO. En total 6 

grups d'escolars explicaran el Geo
parc Orígens a altres grups d'edats 
similars dels Geoparcs mundials 
de la UNESCO d'Adamello Brenta 
a Itàlia, de Hateg a Rumania i de 
l'illa de lesvos a Grècia. Aquest 

és un projecte que s'inicia aquest 
any com a prova pilot i que comp
ta amb la implicació i l'entusiasme 
dels professors de llengües estran
geres i on els alumnes seran els au
tèntics protagonistes. 

LONJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEL17 ALZ3 DE MAVO DE 2021 

li[MPO mc1o 
Panificable Disponible Scd lleida ZSO,OD 

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd lleida 246,00 
Trigo importación PE 12 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 245,00 
Tr igo importación PE 72 Forrajero UE Mayo·junio S/ Tarr/almacén 245,00 

Cebada nacional PE 62 Disponible Scd lleida 231.00 

Maíz Nacional Disponible Scd lleida 278,00 
Maíz lmportación Disponible S/Tarr/almacén 270.00 

Disponible stfarr/almacén 218.00 
Colza en grano 42% 
Centena 

Disponible Scd Tàrrega 500.00 

Triticale Disponible S/ Tarr/almacén 

Harina de soja lmportación 47% Disponible S/Tarr/8arna/almacén 403.00 

Harina de girasol lntegra\28% Disponible Sco. Tàrrega 245,00 

Harina de gi raso\ lntegra\28% Disponible S/ Tarr/almacén 
Harina de girasol Alta proteína 34· 36% Disponible S/ Tarr/almacén 329.DO 

Harina de colza 00 Disponible Sco. Tàrrega 348.00 

Harina de colza 00 Jmportación Disponible S/ Tarr/almacén 340,00 
Pulpa de remolacha Jmportación Disponible S/Tarr/almacén 245.DO 

DOG EE.UU. lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 34D,OO 

Guisantes lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 300,00 

Grasa animal UE10·12% Disponible Scd lleida 1.D25.00 

Grasa animal Nacional3·5% Disponible Scd lleida fD70,00 

Aceile de soja Crudo Disponible S/8arna/extrac. 1.193,DD 

Fosfato monoca\cico Granel Mayo Scd lleida 580.00 
Fosfato bicalcico Granel Mayo Scd lleida 500.00 
Salvada de trigo Haja/granel Disponible Sco lleida 245.00 
Salvada de trigo Harinilla/granel Disponible Sco lleida 215.00 
Salvada de trigo Cuarla/granel Disponible Sco lleida 204.0D 
Euro/tonelada a 30 dia s. (Pi preYio, (T I tolva. (') contado (") pago a 15 dia s. Sc{Scd/Sco: sobre camlón /destino/ origen 

Granulada Alfalfa Za. 15·16% 10·12% 188.00 •3.00 

Ba las deshidratadas Extra >18% 12-14% 195.00 

BaJas deshidratadas la. 17·18% 12·14% 185.00 

Balas deshidratadas 2a. 15·16% 12·14% 170,00 
Desh1dratados: precio de ve nta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, s in portes. Cotizaciones 
referida s a paqo a 30 òías. en posición fabrica. (RI: regularización 

FRUTA 

MELOCOTON 
Amarillo Calibre B 
8\anco Calibre A 
Pavfa Calibre B 

Pavía Calibre A 

NECTARINA 
Amarilla Ca libre A 

Blanca Calibre A 

PARAGUAYO 
Paraguayo Calibre A/B 

PERA 
Ercolini 50• A.C. 
Conference 60• 
Conference 65• 
Blanquilla 58• 
A\ejandrina 65• 

Devoe 60• 

MA \N 
Gala 70• >70% color 

Rojas 70• 
fuji 70• >70% color 
Granny 70• 
Golden 70• 

Golden 75• 

J, t TRIA 
Pera 

Manzana 
Melocotón amarillo crem. 

Mi N. MAX. 

65 80 
9D 105 
35 45 
40 45 
40 45 

40 45 
75 85 
45 55 
55 65 
65 80 

70 8D 
90 100 

los precíos de industria son euros/tonelada. Preclos 
referiòos a primera calidad. s in envase. Colizaciones 

fiiadas según el roglamento de me rea do 
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