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Mont-rebei, 
en obres des de 
dilluns per poder 
reobrir abans 
de final d'agost 
Un despreniment va fer 
tancar-lo al novembre 

La firma Infraestructures de 
Muntanya SL iniciara dilluns les 
obres per reparar i assegurar el 
camí del congost de Mont-rebei, 
enfonsat per un despreniment fa 
vuit mesos. Els treballs es pro
longaran fins a finals d'agost i 
mentrestant, de dilluns a diven
dres, queda prohibit navegar 
per la fondalada. 

COMARQUES 1 11 

Ellleure nodurn 
reprendra l'adivitat 
amb tests d'antígens 
o certificats Covid 
Les empreses del sector del 
Lleida es mostren indignades, 
ja que, afirmen, porten més d'un 
any demanant aplicar aquestes 
mesures sense cap resultat. 

LLEIDA I 6 
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Un fugitiu truca al112 
per demanar ser detingut 
i tornar així a la presó 

LLEIDA I 9 
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Gairebé 500 milions en 
228 projectes per millorar 
la gestió d'aigües a Lleida-

~s NOTICIA 1 3 

Puigdemont 
iJunqueras 

C Ll N 1 CACHE LA I M PLANTO LO G lA 

Oriol Junqueras i Caries Puigdemont, abans de la reunió. 

es retroben a 
Waterloo gairebé 
4 anys després 
Els líders de JxCat i Esquerra 
va'n acordar "mantenir el con
tacte i compartir l'esfor~ en la 
lluita contra la repressió", en 
una reunió que el primer va 
qualificar d"'emotiva" i sense 
retrets entre els dos. 

PANORAMA 1 15 

DENTS 
FIXES EN 

j 1 a Visita i Estudi GRATiij 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELlES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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COMAn jQUES Inicien obres a Mont-rebei, Aitona reclama a I'Estat que 
~ que s'allargaran fins a l'agost. reconstrueixi el pont sobre el Segre. 

www.segrecom/comarques 1 P·ll 1 P-}3 
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ENERGIA TRANSICIÓ 

Lleida pot cobrir amb eOiica i solar més de 
la meitat del consum eléctric de Catalunya 
Sense sacrificar espais naturals ni regadius i sense construir grans línies electriques 11 Segons un estudi 
encarregat perla Diputació que mesura el potencial peral desenvolupament de les energies renovables 
R.R. 
1 LLEIDA 1 Lleida té capacitat per 
satisfer amb energía eólica i 
solar la seua propia demanda 
d'electricitat i més de la meitat 
del consum electric de tot Cata
lunya. A més, és possible fer-ho 
sense construir grans línies elec
triques i sense sacrificar espais 
naturals ni terres de regadiu. 
Així es despren d'un estudi so
bre el potencial de desenvolu
pament de les renovables que 
ha encarregat la Diputació, com 
a primer pas per impulsar un 
pacte territorial per al desple
gament de les energies netes 
(vegeu el desglossament). 

L'empresa que firma aquest 
estudi, KmO Energy, calcula 
que les comarques lleidatanes 
disposen de 116.943 hectare
es aptes per a centrals solars, 
en terrenys on no afectarien 
espais protegits i no vulnerad
en la planificació urbanística. 
D'aquestes, 16.859 hecHuees 
es consideren "optimes" a !'es
tar a prop de línies electriques 
i ten ir un baix impacte sobre la 
productivitat agrícola. Són fin
quesabandonades,conreades 
en menys d'un 20% de la seua 
extensió o amb cultius de seca. 

Amb aquests terrenys "op
tims" n'hi hauria prou per si 
sols per desplegar plaques foto
voltaiques que sumarien 11,13 
gigawatts (GW) de potencia. 
L'estudi valora que Lleida té a 
més potencial pera 3,14 GW 
d'energia eólica al sud del Se
gria, les Garrigues, l'Urgell i la 
Segarra. En total són 14,2 GW, 
més que els 10 GW d'energia 
solar i eólica que la Generalitat 
estima necessaris per cobrir la 
meitat del consum electric de tot 
Catalunya. Aquest és l'objectiu 
que la llei catalana del canvi cli
matic fixa per al2030. 

Aquesta mateixa llei plan teja 
assolir el2050 !'autosuficiencia 
energetica només amb fonts re
novables, una cosa que exigiría 
48 GW de potencia eólica i solar 
a Catalunya. És un objectiu que 
Lleida podría complir amb es
creix per si sola si s'instaHessin 
plaques fotovoltaiques a tota la 
superfície que l'estudi conside
ra apta per a aixo. Tanmateix, 
el futur desplegament de les 
renovables apunta ara quotes 
d'instaHacions a cada comar
ca per evitar concentracions 
excessives. 

Aquesta és una mesura que 
va anunciar dijous la consellera 
d'Acció Climatica, Teresa Jorda. 
Va avan~ar a més que gairebé 

Panells solars desplegats al terme municipal d'Aimacelles. 

•• 

la presentació de l'estudi ah ir a la Diputació. 

2030 

La Generalitat fixa com a 
meta per al 2030 que el 
50% del consum electric 
sigui de fonts renovables 

totes les centrals eoliques i so
lars en tramit el reiniciaran des 
de zero i els promotors hauran 
de ten ir acord del territori: hau
ran d'informar els ajuntaments 
i comptar amb el vistiplau deis 

amos d'almenys el 85% del sol 
(vegeu SEGRE de divendres). 
Aixo ha preocupat el sector 
de les renovables, que tem un 
fre a noves instaHacions, i ha 
deixat insatisfetes les entitats 
partidaries de limitar-les, que 
demanen veu i vot en el procés 
per autoritzar-les. 

El president de la Diputació, 
Joan Talarn (ERC), va desta
car que "l'allau de projectes", 
amb més de cent centrals so
lars i 40 d'eoliques previstes a 
Lleida, "ha creat confusió" i va 

POTENCIAL SOLAR 

t11MA"Rfk--- -~Jit(tt 
APTES OPTIMES 

Alta Ribagor~a 246 200 

Alt Urgell 577 212 

Cerdanya 151 67 

Garrigues • 11.116 2.593 

Noguera 24.557 2.767 

Pallars Jussa 2.831 706 

Pallars Sobira 113 81 

Pla d'Urgell 9.578 647 

Segarra 7.219 1.728 

Segrí a 48.063 6.205 

Solsones 3.149 152 

Urgell 9.309 1.440 

Val d'Aran 34 61 

TOTAL 116.943 16.859 

aplaudir la regulació que plan
teja la consellera Jorda, també 
republicana. 

En canvi, el vicepresident 
primer, Jordi Latorre (JxCat), 
va.qüestionar que "un partit 
presumeixi de parar el 99% 
de projectes" i va advertir que 
"no podem deixar passar aquest 
tren". El responsable del Patro
nat de Transformació Econó
mica, Caries Gibert (ERC), va 
recalcar que "no només podem 
tenir energía neta i distribuida, 
sinó també exportar-la". 

L'estudi detalla 
23.516 parcel·les 
"optimes" pera 
energies netes 
• L'estudi analitza paree
Ha a parcel·la tot el cadas
tre de Lleida per determi
nar quines són adequades 
per a projectes d'energies 
renovables. Conclou que 
n'hi ha 59.623 d'aptes per 
a panells solars i en qua
lifica 23.516 d'aquestes 
coma "optimes". La Dipu
tació inicia avui jornades 
per presentar als ajunta
ments aquest estudi i po
sar-lo a la seua disposició, 
en un moment en que més 
d'una dotzena treballen 
per regular molins de 
vent i panells solars als 
seus municipis. També 
!'entregara a la Genera
Iitat, que prepara la seua 
nova normativa. Talarn va 
apuntar que la Diputació 
continuara impulsant una 
proposta de desplegament 
de les renovables des del 
territori. 

Jornada dema 
sobre els tributs 
que poden cobrar 
els municipis 
• Al marge de l'estudi de 
la Diputació i de les reu
nions per difondre'l entre 
els ajuntaments, Lleida 
acollira dema una jorna
da que abordara quins 
tributs poden cobrar els 
municipis per les centrals 
eoliques i els grans pares 
de panells solars. 

La trobada, que ha es
tat organitzada per Gon
zalo Abogados i Cudós 
Consultors, incloura una 
ponencia titulada "La 
implantació de les ener
gies renovables als termes 
municipals, avantatges i 
inconvenients". 

També tractara la tribu
tació de les instaHacions 
de telefonía fixa i mobil, 
així com d'altres que ocu
pin el domini públic. Tin
dra lloc a partir de les 9.30 
hores al palau de congres- · 
sos de la Llotja. 
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Comencen 6 setmanes d'obres 
per reparar Mont-rebei 
Al concloure la nidificació de les aus a la zona, que va retardar 
els treballs 11 El se der fa 8 mesos que esta tancat per una allau 

E. FARNELL 

1 AGER 1 La firma Infraestructu
res de Muntanya SL comen9ani 
dilluns, 12 de juny, les obres 
per reparar i assegurar el ca
mí del congost de Mont-rebei, 
enfonsat per un despreniment 
fa vuit mesas, i s'allargaran 
durant un mes i mig, fins a fi
nals d'agost, segons van con
firmar fonts de !'empresa. Els 
treballs s'han retardat al coin
cidir amb el període de nidi
ficació de les aus rapinyaires 
que hi ha al pendent que s'ha 
d'estabilitzar. Des de la secció 
de Biodiversitat del departa
ment d'Acció Climatica ja van 
avanr;ar que les obres estarien 
condicionades a la cria de les 
aus, que acabaven a finals de 
juny o principis de juliol. 

Precisament, el consistori 
d'Áger ha rebut aquesta setma
na la notificació de Biodiversi
tat en la qual s'informa queja 
ha canelos aquest període de 
nidificació i es poden iniciar les 
obres, va assegurar l'alcaldessa 
d'Ager, Mireia Burgués. 

Per aquesta raó, el consistori 
d'Áger va aprovar a finals del 
mes de maig passat una trami
tació d'emergencia a causa del 
risc de nous despreniments als 
blocs rocosos que hi ha al ca
mí natural del congost, ja que 
suposen una situació de perill 
per als visitants, que han con
tinuat anant el congost malgrat 
que els accessos es traben tan-

MUNICIPIS PROMOCIÓ 

Els turistes han creuat el congost tot i estar tancat. 

NAVEGACIÓ 

Prohibeixen navegar-hi 
de dilluns a divendres 
mentre durin els treballs 
per reobrir el congost 

cats des del novembre de l'any 
passat. 

Les obres preveuen treballs 
verticals per sanejar el pendent 
de roques que van quedar in
estables després del despreni
ment i reparar el traro de ca
mí que va quedar enfonsat per 
l'allau. D'aquesta manera, fonts 
de !'empresa van explicar que 

l'estabilització del pendent re
querira un helicopter per treba
llar i per portar el material de 
les obres fins al punt ensorrat, 
a tesa la dificultat de l'accés. Els 
treballs seran finan9ats perla 
Diputació a través d'un fons de 
85.000 euros. 

En aquest sentit, cal recordar 
que la navega ció pel curs fluvi
al del riu Noguera Ribagor9ana 
al congost i part del panta de 
Canelles quedara prohibida de 
dilluns a divendres durant el 
període d'obres per prevenir 
riscos davant la possible caigu
da de roques. Tot i aixo, durant 
els caps de setmana s'hi podra 
navegar amb normalitat. 

COMARQUES 1 11 1 

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

Adjudiquen les obres 
de l'heliport de vals 
nocturns de la Seu 
C.SANS 
1 LA SEU 1 La Generalitat de Ca
talunya ha adjudicat les obres 
del nou heliport que s'ubica
ra al costat de l'aeroport de 
la Seu i que permetra vols 
nocturns d'helicopters per 
donar resposta a emergen cíes 
sanitaries i forestals, un ser
vei que fins ara no s'oferia a 
l'Alt Urgell. Els treballs, que 
comen9aran durant els di
es vinents perque estiguin 
enllestits abans que acabi 
l'estiu, aniran a carrec d'Ur
balux, S.A, que ha guanyat 
el concurs per un import de 
141.025 euros. Un total de 4 
empreses optaven a adjudi
car-se les obres . . 

S'espera que en el nou he
liport operi habitualment la 
flota del Servei d'Emergen
cies Mediques (SEM), enca
ra que ocasionalment també 

ho podran fer altres serveis 
estatals o andorrans. La in
fraestructura estara situa
da al costat de la carretera 
d'accés a l'aeroport, a escas
sos metres de la tanca peri
metral, a l'extrem sud-oest. 
Les obres inclouen sistemes 
d'abalisament i iHuminació 
deis accessos. 

En aquest sentit, cal recor
dar que la Generalitat, junta
ment amb altres admiilistra
cions, va acordar la construc
ció d'un nou heliport, situat 
fora del perímetre de l'Aero
port d'Andorra-la Seu, per 
solucionar la necessitat que 
l'Alt Urgell disposi d'un ser
vei d'emergencies per via ae
ria amb cobertura les 24 ho
res del dia, tenint en compte 
la proximitat d'Andorra i la 
falta de solució per a aquesta 
classe d'emergencies. 

Alcarras s'afegeix al projecte d~ les Viles Florides 
1 ALCARRAS 1 Alcarras s'ha adherit al projecte Viles Florides i 
és el sise municipi del Segria que forma part de la iniciativa. 
En 2 anys s'han plantat 300 nous arbres a Alcarras i molts 
destaquen perles vistoses flors. 

Junts demana parar el projecte d'alberg a Balaguer 
1 BALAGUER 1 Junts va demanar ahir que Balaguer paralitzi el 
projecte de l'alberg, segons Radio Balaguer. L'ACA rebutja 
la pernoctació a la primera planta al ser incompatible amb la 
normativa sobre inundabilitat (vegeu SEGRE de diumenge). 

Alins promociona 4 pobles amb endevinalles 
EQUIPAMENTS 

Cervera reclama 
una solució 

Presenten rutes gratu1tes basades en enigmes, que els visitants han d'anar resolent per 
recórrer i descobrir els nuclis d'Alins, Araós, Areu i Ainet de Besan 

X.R. 
1 ALINSI Coneixer quatre pobles 
d'Alins a través d'endevinalles. 
Aquesta és la iniciativa que han 
impulsat l'ajuntament d'aquest 
municipi del Pallars Sobira i el 
Pare Natural de l'Alt Pirineu i 
que busca traslladar els popu
lars escape rooms a poblacions 
senceres. Aixo és una cosa que 
ja han fet altres municipis de la 
demarcació. 

En aquest cas, Alins, Araós, 
Areu i Ainet de Besan es con
verteixen en escenaris d'his
tories fictícies, que plantegen 
enigmes que els visitants han 
de resoldre per continuar avan
r;ant en el recorregut. Aquests 
quatre itineraris gratui:ts i pera 
tota la família giren entorn de 
la indústria del ferro, que dóna 
nom a la Vall Ferrera. 

El disseny deis jocs ha anat 
a carrec de Gymkanaturistica. 

coro. Es tracta de rutes d'en
tre 0,7 i 1,3 quilometres i en 
cada una s'ofereixen fins a 12 
endevinalles. L'alcalde, Manel 
Pérez, va explicar ahir que han 
fet coincidir la posada en mar
xa d'aquesta iniciativa amb la 
inauguració de la XI edició de 

la Fira del Ferro, que se celebra 
aquest mateix cap de setmana 
(vegeu el desglossament). 

Així mateix, Pérez va as
senyalar que amb els itinera
ris també es dona a coneixer 
el patrimoni d 'aquests quatre 
pobles. Per poder jugar només 

CERTAMEN S 

La Fira del Ferro, el cap de setmana 
• La Vall Ferrera acull 
aquest cap de setmana la XI 
Fira del Ferro, un certamen 
que reuneix forjadors profes
sionals que mostren la seua 
feina als visitants. Dissabte 
també hi haura un mercat 
amb parades de productes 
artesanals i agroalimentaris 

del Pare Pirinenc de les Tres 
Nacions i a les 20 hores es
ta previst l'espectacle Oficis 
oblidats, a carrec de la Com
panyia Daus, una proposta 
de dansa, música i pintura en 
viu. Així mateix, diumenge 
s'oferiran itineraris i visites 
guiades. 

es necessita un telefon mobil i 
disposar de connexió a internet. 
Les rutes es poden trabar al web 
www.tempsdeferro.cat. 

lniciatives similars a Lleida 
Val a recordar que en altres 

municipis de les comarques de 
Lleida, coro per exemple Sort, 
Naut Aran o Les, també s'han 
posat en marxa rutes basades 
en endevinalles i enigmes per 
promocionar aquestes localitats 
i els seus atractius. Perla seua 
part, l'Espluga Calba compta 
amb una aplicació per a mobils 
basada en la realitat augmen
tada en la qual12 personatges 
virtuals condueixen el visitant 
a través d'una h istoria que té 
lloc a mitjans del segle XVIII 
i que esta relacionada amb els 
bandolers i els cavallers de l'Or
de de Malta, coro java avan9ar 
SEGRE. 

per a l;edifici 
de la Universitat 
X. SANTESMASSES 
1 <;ERVERA 1 L'alcalde de Cer
vera, Joan Santacana, va 
traslladar ahir el delegat 
del Govern, Bernat Solé, la 
necessitat de solucionar els 
problemes de la Universi
tat. L'edifici porta més d'un 
any amb una tanca perime
tral per despreniments a les 
far;anes. Segons Santacana, 
el monument, titularitat de 
la Generalitat, és el princi
pal centre d'activitats i les 
tanques inutilitzen els dos 
carrers que uneixen la pla9a 
Universitat i el passeig Jau
me Balmes. Santacana li va 
exposar problematiques coro 
la construcció d'una rotonda 
a la Prenyanosa, i el traspas 
de la travessia de l'N-11. So
lé va participar en el consell 
d'alcaldes de la Segarra. 
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Solidaritat. Capbussada en 90 piscines de 
les comarques de Lleida per l'esclerosi. 

Art. Sergi Barnils a I'Espai Cavallers i obres 
del Premi de Belles Arts Sant Jordi a I'IEI. 

11 11 1 1111 1111 
/guia 1 

111 

ARQUEOLOGIA EXCAVACIONS 

La petjada romana a Lleida 
Una campanya a Llorís, a Isona, descobreix parts de1avil·la, les termes i un mausoleu amb restes 
humanes 11 El nou curs a Iesso, a Guissona, estudia l'urbanisme de l'antiga ciutat 

J.B./X. SANTESMASSES 
IISONA/GUISSONA 1 Isona i Guissona 
constitueixen els dos punts neu
ralgics per conE!ixer el passat ro
ma de les comarques de Lleida. 
A la localitat del Pallars Jussa 
va finalitzar el cap de setma
na passat la primera campanya 
d'excavació a la vil·la romana de 
Llorís per part de la Universitat 
de Barcelona, mentre que a la 
de la Segarra ha comen¡;at un 
nou curs arqueologic de la ma 
de l'Autonoma de Barcelona. 
La intervenció a Llorís, a l'anti
ga Aeso romana, ha fet visibles 
parts de la vil·la, les termes i un 
mausoleu amb restes humanes 
de !'epoca. 

lgnasi Garcés, investigador 
principal del jaciment, va ex
plicar a SEGRE que "hem ex-· 
cavat en sis tombes i mitja del 
mausoleu, en una habitació de 
l'edifici principal de la vil·la i 
també al caldari de les termes". 
Llorís, amb estrats des del segle 
1 fins al IV de l'era actual, "és 
un magnífic exemple de !'arqui
tectura romana rural a Lleida, 
molt desconeguda", va afegir en 
aquest sentit Garcés. 

D'altra banda, desxifrar 

ISONA 1 GUISSONA 
Els dos municipis són 
els dos punts neuralgics 
d'investigació de la 
petjada romana a Lleida 

l'urbanisme de la ciutat roma
na de Iesso, !'actual Guissona, 
és un dels objectius principals 
del quinze curs d'arqueologia 
que organitza el Museu Eduard 
Camps d'aquesta localitat de la 
Segarra. 

Entre les actuacions previs
tes, s'excavara l'atri de les ter
mes, on s'ha destapat un pou i 
delimitat una casa de l'epoca 
fundacional de Iesso, cap al 200 
aC, cosa que ajudara a coneixer 
com estaven dissenyades aques
tes primeres llars de la ciutat. 
El pou permetra també trabar 
elements de !'epoca com llavors, 
ceramica o fragments d'animals. 
També s'intervindra en el tram 
final del cardo maximus del 
pare arqueologic, la qua! cosa 
ajudara a definir amb claredat 
l'urbanisme en forma de quadrí
cula de Iesso. Finalment, tam
bé es treballara a la porta de la 
muralla, on es traben les restes 
d'un edifici que podría ser un 
hostal de viatgers. 

~=============A=ES=O============~I I~====~=======IE=SS=O============~ 
Historia. L.:'antiga ciutat romana d'Aeso, activa des de finals del 
11 aC f ins al IV dC, s'oculta en part sota el subsol de l'actuallso
na, al Pallars Jussa, i a la zona de cultiu de l'entorn. Les primeres 
excavacions daten de finals deis 80. 

La vil·la de Llorís. Unes obres a la carretera C-1412b van deixar 
al descobert fa dos decades les restes d 'una vi l· la romana, la 
recuperació de la qual impulsen l'ajuntament i el consell comar
cal. Visites guiades des del Museu de la Conca Delia. 

Historia. Unes prospeccions a comen~aments del segle XX 
van t reure a la flum restes de l'antiga ciutat romana de leso, 
a Guissona, activa de l'any 100 aC fins al VI dC. El1990, els ar
queolegs de la UAB Josep Guitart i Joaquim Pera var¡ iniciar el 
projecte de recuperació, encara avui en marxa. 

Parcarqueologic. El1993 es van iniciar les excavacions que, 
des d'aleshores, han descobert 20.000 metres quadrats d 'una 
ciutat amb muralla, necrópolis i espais públics. 

Una troballa a Llorís. 

Un flascó de més 
de 1.700 anys 

La campanya d'excavació a la vil·la romana de Llorís, amb lsona al fon s, l'antiga ciutat d'Aeso. 

• Entre les meravelles 
descobertes a la villa ro
mana de Llorís, pendent 
ara d'estudi en laboratori, 
figura un pet it flascó de 
vidre, intacte, datat entre 
el III i IV dC. Va ser trobat 
en una de les tombes exca
vades i podría haver con
tingut perfums, ungüents 
o fins i tot una medecina 
amb que podr ía haver 
estat tractada la persona 
morta. 

També al Pla 
de les Tenalles 
i els Estinclells 
• Una vintena d 'estudiants 
i aficionats a l'arqueologia 
participen fins al proper 16 
de julio! en el curs d'arqueo
logia de la ciutat romana de 
Iesso. Els arqueolegs inter
vindran també en jaciments 
com el Pla de les Tenalles, 
entre el Talladell i Granya
nella, i els Estinclells, a Ver
dú. La segona quinzena de 
julio] tindra !loe una altra fa
se d'actuacions, organitzada 
per la UAB i el Museu Eduard 

UAB 1 MUSE U EDUARD CAMPS 

Camps. Alguns deis participants en la quinzena edició de l curs d 'arqueologia a lesso, a Guissona. 
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ECOLOGIA TEMPERATURES 

Els beneficis deis boscos, 
en perill per l'escalfament 
1 LLEIDA 1 Un augment de les 
temperatures per sobre deis 
dos graus de mitjana anual a 
la conca mediterr~mia posa
ría en perill els beneficis am
bientals dels hoscos, com la 
biodiversitat o l'absorció de 
carboni. Així ho afirma un 
estudien el qual han partici
pat experts de la Universitat 
de Lleida. 

D'altra banda, es preveu 
un augment mitja del 62 per 
cent del nombre d'incen
dis, les zones cremades i els 
riscos forestals relacionats 
amb el clima. "Pot arribar 
el moment en que els hoscos 
absorbeixin més aigua i n'hi 
hagi menys per al consum 
huma", va apuntar una de 
les investigadores. 

Visites guiades a la Seu Vella els divendres d'estiu 
1 LLEIDA 1 Turisme de Lleida ha programat a partir de dema 
noves visites guiades a la Seu Vella tots els divendres de 
juliol i agost a les 18 h. La proposta té una durada estimada 
d'hora i mitja amb inicia !'oficina de turisme, al carrer Ma
jor, i inclou l'accés a !'interior del monument. Cal fer reserva 
previa a infoturisme@paeria.cat. 

Xarrada sobre la situació adual de la dona migrada 
1 LLEIDA 1 La plataforma Integra Lleida organitza aquesta tar
da, a les 19.00 h, una xarrada sota el títol Dona migrada: 
expectatives i realitats, en la qualles ponents Laura Sola, 
Ndiaye Ndack, Aziza Es-Sahely, Mabel Santa Cruz i Ghizlane 
Benmessaoud tractaran la situació actual de la dona migra
da. L'acte tindra lloc a la sala d'actes de Comissions Obreres 
Terres de Lleida. 

SOCIETAT GUIA 1 27 1 

ACTIVITATS SOLIDARITAT 

Més de 90 piscines de Lleida 
es mullaran per l'esclerosi 
Torres de Segre acollira diumenge que ve l'acte central del Mulla't 
11 Dema es presentara oficialment la campanya del2021 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Més de norimta piscines 
de les comarques de Lleida 
(450 a tot Catalunya) partici
paran aquest diumenge en la 
28 edició del Mulla't, la cam
panya solidaria organitzada 
perla Funda ció Esclerosi Múl
tiple (FEM) per recaptar fons 
contra una malaltia que afecta 
600 persones a Lleida i 9.000 a 
Catalunya. D'aquesta manera 
se supera el cinquanta per cent 
de participació de la passada 
edició, en la qual només hi va 
haver quaranta piscines. 

L'acte central a Lleida es 
portara a: terme a les piscines 
de Torres de Segre a les 11 del 
matí, pero altres poblacions 
també han organitzat activi
tats per amenitzar la jornada, 
coro és el cas de Sidamon, que 
tindra una parada en que com
prar diferents productes de la 
campanya Mulla't 2021 i a la 
tarda, de 19.20 a 20.20 hores, 
oferira una sessió d'aiguagim. 
A les cinc piscines públiques de 

La piscina de Corbins, en l'edició del Mulla't de l'any passat. 

Lleida, en canvi, no s'ha con
firmat cap activitat. 

En aquesta edició, els diners 
recaptats amb les entrades 
comprades a les piscines es des
tinaran a programes d'atenció 
i suporta les persones recent
ment diagnosticades. 

A banda de col·laborar du-

PATRIMONI RECUPERACIÓ 

rant la jornada de diumenge, 
les persones que vulguin su 
mar-se a la causa podran fer-ho 
adquirint en un miler de super
mercats l'oli OleAurum, així 
com amb algun deis articles 
solidaris de la botiga online o 
fent un donatiu al web www. 
mullat.cat. 

Tremp acull un camp de 
treball a la ruta cabanera 

marques i 23 municipis, entre 
aquests el de Tremp. 

Foto de grup d'alguns deis integrants del camp de treball que recorre la ruta cabanera. 

1 TREMP 1 El municipi de Tremp, 
concretament els nuclis de Vi
lamitjana i Espluga de Serra, 
ha acollit aquesta setmana el 
primer camp de treball jove 
de la ruta Transcabanera. Una 
iniciativa que nf\ix amb l'objec
tiu d'adequar el recorregut que 
feien els pastors transhumants 
des de Linyola fins a Taüll. Es 
tracta d'una ruta d'uns 142 qui
lometres que passa per cinc co-

Els quinze joves que formen 
part del camp de treball van 
participar també en una jornada 
de coneixements de les plantes 
del territori amb el bioleg Marc 
Talavera, amb qui van descobrir 
l'entorn d~l Geoparc Orígens. 
Ahir van sortir cap a Perves 
per continuar amb el projecte 
i completar la ruta. 

Conc s 
F tos Art'st· 

Participa-hi a lnstagram amb el #cerclelectura 

Publicarem les fotos al suplement Lectura i cada trimestre 

escollirem la millor, que 1uanyari un dinar par a dos persones 

al Parador del Roser de Lleida. 

LECTURA 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
segre.com 
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