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reportatge serveis

Un viatge fins al banc

Més de 130 municipis de Lleida no tenen oficines bancàries i els veïns han de desplaçar-se a altres
pobles per obtenir efectiu || Entre els anys 2008 i 2019 van tancar la meitat de les sucursals, i a
partir del gener CaixaBank només atendrà amb cita prèvia en almenys vuit poblacions
x.rodríguez / c.s. / x.s. / l.p.

en primera persona

F

ins a 132 dels 231 municipis de Lleida no tenen una
oficina bancària, la qual
cosa significa que uns 40.000
lleidatans s’han de desplaçar
a una altra localitat per poder
fer tràmits o obtenir diners en
metàl·lic. Això fa que els veïns
de pobles sense sucursals hagin
d’enginyar-se-les per accedir a
efectiu. És el cas, per exemple,
del Cogul, on no tenen caixer i
els més pròxims són els de Castelldans o Artesa de Lleida. L’alcaldessa, Anna Torres, va explicar que els fills dels veïns més
grans tenen les seues cartilles
i els porten els diners. A Castell de Mur tampoc han tingut
mai una sucursal i els veïns han
d’anar a Tremp, a uns deu minuts amb cotxe. El primer edil,
Josep Maria Mullol, va assegurar que alguns aprofiten el
mercat de dilluns a la capital del
Jussà per anar al banc. L’alcalde del Poal, Rafel Panadés, va
recordar que l’oficina del BBVA
va tancar l’any 2015, però van
aconseguir mantenir el servei a
través d’un agent autoritzat que
els visita dos dies a la setmana.
Una cosa semblant va passar a
Sant Guim de Freixenet (vegeu
els testimonis).
Segons un estudi del Laboratori d’Anàlisi i Avaluació de
Polítiques Públiques (IvieLAB),
el 2008 hi havia 587 oficines
a Lleida, i el 2019 en quedaven la meitat, 290. La pèrdua
de sucursals és una cosa que
afecta la gran majoria d’entitats bancàries. Fonts sindicals
van explicar que aquest any
una desena d’oficines del BBVA s’han quedat amb un agent
autoritzat, entre les quals les del
Palau, Artesa de Lleida i Belllloc. Per la seua part, empleats
del Santander van assenyalar
que actualment només compten
amb tretze sucursals a tot Lleida. A més, les oficines de CaixaBank a Camarasa, Vilaller,
Barruera, Montgai, Verdú, Coll
de Nargó, Montellà i Martinet i
Salardú obriran només amb cita
prèvia a partir de l’1 de gener,
encara que el caixer es mantindrà. Fonts d’aquesta entitat van
remarcar que això només implicarà “un canvi en el model
d’atenció”, tot i que la decisió ha
provocat queixes d’alcaldes i a
Camarasa hi ha hagut protestes.
Per pal·liar el problema d’accés
als diners en efectiu als pobles,
la Diputació planteja una prova
pilot per instal·lar caixers. El
vicepresident Jordi Latorre va
recordar que està dotada amb
500.000 euros i va explicar que
es buscaran fórmules per poder
fer-ho. Per la seua part, Correus
desplegarà caixers en pobles de
500 a 3.000 habitants.

x. santesmasses

Verónica Ortega

sant guim de freixenet

«Tenir el servei
és important
per als pobles»
n El mes de juny de l’any
2018 va tancar l’últim banc
de Sant Guim de Freixenet.
Uns mesos després, Josep Aldomà, exempleat de banca,
hi va obrir una corresponsalia i el municipi no ha perdut
el servei.
Verónica Ortega, treballadora de bonÀrea, va explicar que això “ha estat molt
important per als comerços
per fer els ingressos diaris, i
també per als pobles petits
amb bona part de la població d’avançada edat, i que a
més no tenen vehicle propi
per desplaçar-se a Cervera,
la població més propera amb
serveis bancaris”.
m.b.

Maria Bach

veïna de l’alt urgell

«Trec diners per a
diverses setmanes
si vaig al caixer»
n Maria Bach, veïna de l’Alt
Urgell, recorda el tancament
de l’únic banc del poble, fa
més de deu anys. “No tenim
més remei que adaptar-noshi”, lamenta, i reconeix que
“una cosa que abans feies en
deu minuts caminant, ara és
més d’una hora”. La sucursal
més pròxima està fora del seu
municipi, a uns deu minuts
amb cotxe. “Aprofito i quan
vaig al caixer trec diners per
a diverses setmanes i així estalvio desplaçaments”, assegura. Per a la resta d’operacions i tràmits, “tinc la sort
de tenir els meus fills” que
em gestionen tot el que puc
necessitar.

dades

132

38.558

8

500.000
La Diputació posarà en marxa un
pla pilot per buscar fórmules que
permetin implantar caixers en pobles petits.

pobles sense oficines

veïns sense accés a efectiu

sucursals de caixabank

Un informe d’IvieLAB conclou que
132 dels 231 municipis de la província de Lleida no tenen oficines
bancàries.

Lleidatans que no tenen accés a
efectiu al seu municipi o en un
radi d’uns cinc quilòmetres al voltant, segons el Banc d’Espanya.

A Camarasa, Vilaller, Barruera,
Montgai, Verdú, Coll de Nargó,
Montellà i Salardú només s’atendrà amb cita a partir del gener.

euros per al pla pilot
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tribunals sentència

muntanya

Presó per agredir un mosso al
tall de l’A-2 en la vaga del 21-F

Rescatats dos
senderistes a
Aigüestortes

L’Audiència de Lleida confirma la pena de set mesos de presó per un delicte d’atemptat
i un altre de lesions || L’agent diu que el va empènyer i el tribunal el creu
l. garcía

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat un membre d’un
CDR acusat d’agredir un agent
dels Mossos d’Esquadra durant
un tall a l’A-2 a Tàrrega a la vaga general del 21 de febrer del
2019 a una pena de set mesos de
presó per un delicte d’atemptat
a l’autoritat i un altre de lesions.
El tribunal confirma la pena imposada en primera instància pel
jutjat penal 1 de Lleida, que li va
imposar així mateix una multa
320 euros i el pagament d’una
indemnització a l’agent de 250
euros per les lesions.
L’Audiència dona per acreditada la denúncia del mosso i rebutja els arguments de la defensa, que va sostenir al seu recurs

que l’agent hauria pogut caure a
terra per una entrepussada i va
negar en tot moment que el seu
client l’empenyés. Així mateix,
va afirmar que es va produir un
forcejament i que tots dos van
caure a terra.
Tanmateix, el tribunal descarta aquests arguments i confirma la pena imposada partint
de la denúncia del mosso, al considerar acreditat que l’acusat, el
21 de febrer del 2021, formava
part d’un grup de ciutadans que,
amb motiu de la vaga general,
havien envaït l’autovia A-2 a
Tàrrega i que al ser desallotjats
pels efectius dels Mossos d’Esquadra, li va clavar una empenta a un dels agents, de manera
que el va fer caure a terra i li va

causar una lesió al genoll. Així
mateix, la sentència assenyala
que la versió dels fets del denunciant ve corroborada per
un altre agent, que va afirmar
que va poder veure “com arremetien contra el denunciant”,
així com per un altre mosso. En
les dos declaracions considera
l’Audiència “que no hi ha raó
objectiva per dubtar de la seua
veracitat” donada la “imparcia-

arxivament

El jutjat de Cervera va
arxivar les diligències
contra cinc membres
del CDR pel tall a l’A-2

litat que d’ells es presumeix com
a agents de l’autoritat”, davant
dels testimonis aportats per la
defensa.
El tribunal també considera
acreditada l’existència de les
lesions en l’agent per l’informe
mèdic, amb la qual cosa va rebutjar l’argument de la defensa
que no s’havia demostrat que
corresponguessin a la caiguda denunciada. Per tot plegat,
confirma la pena imposada a set
mesos de presó, a més de la multa, en una sentència que encara
no és ferma. S’ha de recordar
que pel tall de l’A-2 a Tàrrega
van ser acusats cinc membres
més dels CDR, però finalment el
jutjat d’instrucció 2 de Cervera
va arxivar les diligències.

bombers artesa de segre

trànsit emergències

Tres accidents en un
matí a la Noguera
redacció

❘ artesa de segre ❘ Les carreteres de
la Noguera van registrar ahir al
matí tres accidents de trànsit. El
primer va tenir lloc a les 7.20 hores a l’L-712 a Artesa de Segre,
quan un vehicle va sortir de la
via i va acabar bolcant, segons
van informar els Bombers. El
sinistre es va produir a l’altura
del port de Comiols i una persona va resultar ferida de caràcter
lleu. En el dispositiu també van
participar els Mossos d’Esqua-

dra i el SEM. Posteriorment, a
les 9.05 hores, un vehicle va
sortir de la via a Camarasa a
la intersecció entre les carreteres C-13 i C-147b. Tres hores
després, a les 12.44, un turisme
va sortir de la via a la C-12 al
seu pas per Castelló de Farfanya. Només va caldre lamentar
danys materials.
D’altra banda, ahir al migdia
es van registrar fins a tres quilòmetres de cues entre la Seu
d’Urgell i Andorra.

❘ Torrefeta ❘ Set dotacions dels
Bombers van acudir divendres a la nit a la Morana, nucli de Torrefeta i Florejacs,
per un incendi en un habitatge. Van rebre l’avís a les
23.27 hores i el van donar
per aturat a les 0.48 hores. El
foc va danyar la teulada. Per
la seua banda, els Pompièrs
d’Aran van sufocar ahir a la
tarda un incendi de xemeneia a Garòs, a Naut Aran. Hi
van acudir dos dotacions a
les 18.00 hores.

❘ lleida ❘ Els Bombers van sufocar ahir cap a les 6.00 hores
un incendi que va fer malbé
dos contenidors a la Pobla
de Segur. Així mateix, van
fer sortides per apagar petits
focs de cartrons a la ciutat de
Lleida.

Imatge del vehicle bolcat a Artesa de Segre.

Ana Huguet
L’ADVOCAT us INFORMA

info@huguetostarizadvocats.com
www.huguetostarizadvocats.com

Es reforma el Codi Civil català per protegir
els menors de la violència vicària
dència que la violència vicària
continua a dia d’avui provocant
víctimes, sense que els mitjans existents fins ara s’hagin
“mostrat bastant efectius” per
erradicar-la.
Entén que les situacions de
violència es produeixen quan
“la parella s’ha dissolt o està
separada, durant el règim d’estades amb el pare, que no té la
guarda”, per la qual cosa fa necessària la introducció de “canvis legals per evitar els casos
de nens que moren a mans del
pare”. També entén que resulta
necessari que els fills no tinguin
contacte amb el pare que hagi

Incendis d’habitatge a
Torrefeta i Naut Aran

Cremen dos contenidors
a la Pobla de Segur

advocada

El govern de Catalunya ha
aprovat el Decret Llei 26/2021
de 30 de novembre que modifica el Codi Civil català amb la
finalitat d’oferir més protecció
als menors d’edat que són víctimes de la violència vicària.
Els arts. 233-11, 236-5 i 2368 del llibre II contenen per a
aquestes situacions una nova
regulació sobre la prohibició
i suspensió de l’atribució de
la guarda i custòdia, règim de
visites, així com el règim de
comunicacions.
L’apartat I de l’exposició de
motius del Decret Llei justifica el canvi legislatiu per l’evi-

❘ espot ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a
la tarda dos excursionistes
desorientats al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. L’helicòpter dels GRAE va acudir cap
a les 16.30 hores a l’entorn
dels Encantats després que
dos excursionistes alertessin
que no podrien descendir al
fer-se de nit.
Els Bombers els van localitzar poc després i al voltant de les 17.30 hores els
van deixar sans i estalvis al
pàrquing on tenien aparcat
el vehicle.

comès un delicte de feminicidi.
Per tant, amb aquesta reforma
es reconeix la insuficiència de
les modificacions introduïdes
anteriorment.
A l’anterior redacció era necessària una sentència condemnatòria ferma, sense que entre
les mesures es contemplés expressament una prohibició de
relació dels fills menors amb
el progenitor violent, amb la
qual cosa es donava rellevància
a intentar evitar la ruptura del
vincle dels menors amb els seus
progenitors.
En canvi, ara s’estableix la
possibilitat d’aplicar immedia-

tament mesures que prohibeixin l’establiment d’un règim
d’estades i també la comunicació dels menors amb el pare
violent, sense necessitat que
existeixi una sentència ferma,
quan “hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista”,
així com en tant estigui “incurs
en un procés penal iniciat per
atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i la
indemnitat sexual de l’altre progenitor o els seus fills o filles,
o estigui en situació de presó
per aquests delictes i mentre no
s’extingeixi la responsabilitat
penal” (ampliant amb això els
delictes en què es pot basar el
jutge per suspendre la relació
paternofilial).

En aquest nou model, tal com
diu la mateixa exposició de motius I, se sustenta una absoluta
prevalença del superior interès
del menor i, en conseqüència,
la seua seguretat.
A més a més, la nova norma
estableix que per a l’assistència psicològica dels menors no
serà necessari el consentiment
del pare incurs en aquests processos penals. En conclusió, es
concreta un règim molt més
estricte que té com a objectiu
acabar amb la violència vicària.
Els meus més sincers desitjos
que així sigui.
Vist el panorama actual, i en
el cas que us vegeu afectats per
una situació similar, us aconsellem que consulteu un advocat
que pugui informar-vos i assessorar-vos adequadament.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
17033

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis finances

Rialp avança dos anys obres per
als seus sis nuclis agregats
Crèdit de 120.000 euros per no esperar ajuts de la Generalitat
xavllado/wikimedia

e. farnell

❘ Rialp ❘ L’ajuntament de Rialp
va aprovar dilluns passat al ple
executar el 2022 obres en els
seus sis nuclis agregats que, en
principi, estaven previstes per
d’aquí a tres anys. El municipi
té concedits 120.000 euros en
ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis (Puos) per portar a terme
aquestes actuacions l’any 2024,
però el consistori no té intenció
d’esperar tant temps. L’alcalde, Gerard Sabarich, considera que “és necessari afrontar
les obres l’any que ve per millorar els serveis llum, aigua i
urbanització de carrers dels
sis nuclis”.
Per finançar el 2022 les
obres a Roní, Rodés, Escàs,
Beraní, Surp i Caregue, el consistori contractarà un crèdit
de 120.000 euros, i el liquidarà quan la Generalitat aboni
els ajuts del 2024. “D’aquesta
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

municipis serveis

El Pallars Jussà impulsa una
nova depuradora per a Cellers
❘ Cellers ❘ El consell del Pallars
Jussà ha licitat per 22.152 euros la redacció del projecte
per construir una depuradora
d’aigües residuals al nucli de
Cellers (Castell de Mur), que
també sanejarà les aigües del
complex hoteler de Terradets.
L’alcalde de Castell de Mur i
president del consell, Josep
Maria Mullol, va apuntar que
està previst que l’any 2022
s’iniciïn les obres. Així ma-

teix, el consell ha adjudicat
per 120.000 euros millores
a les depuradores de Tremp,
Salàs de Pallars, Llimiana,
Sarroca de Bellera i la Pobla
de Segur. En la majoria dels
casos es tracta d’instal·lar
sensors, bombes submergibles i reixes. El Pallars Jussà va assumir fa tres anys la
gestió de les dotze depuradores que hi ha a la comarca de
mans de l’ACA.

tradicions ramaderia
ll. m

Vista de Beraní, un dels nuclis on es faran les obres.

manera podem agilitzar les
obres”, va manifestar el primer edil.
El ple de d illu ns passat
també va avalar el pressupost
per al 2022, que ascendeix a

1,4 milions d’euros. Sabarich
va afegir que és inferior al
d’aquest any, que va ascendir
a 1,6 milions, i que va incloure
les obres de la cèntrica plaça de
les Escoles.
ajuntament pont de suert

urbanisme

Nova vorera a la
travessia de l’N-230
al Pont de Suert
❘ El Pont de Suert ❘ El Pont de
Suert ha iniciat les obres per
construir una vorera al tram
de la travessia de l’N-230 que
va des del carrer Victoriano
Muñoz fins a la gasolinera.
És la primera fase d’una intervenció més àmplia per fer
un passeig a tota la travessia
que costarà uns 350.000 euros.
Aquesta primera actuació té
un cost de 155.000 euros.

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

Els cavalls entraven ahir a Rialp per la C-13.

Mig centenar de cavalls en
transhumància pel Sobirà

El projecte també preveu una escullera al pendent.

❘ Rialp ❘ Cinquanta cavalls de
la raça pirinenc català van
recórrer ahir la C-13 al seu
pas per Rialp amb motiu de
la transhumància, que té lloc
dos vegades a l’any al Sobirà. Són propietat de Lázaro
Moreno, de Tornafort, que
va acompanyat de familiars
i amics perquè l’impacte que
pugui tenir el trajecte en el

trànsit sigui menor. Recorre
les antigues canals d’animals
des del setembre, quan va
sortir de Sant Joan de l’Erm
fins a Montenartró. Allà els
van sorprendre les nevades i
va haver d’alimentar els animals amb alfals. Avui passarà per Sort i preveu arribar a la muntanya d’Enviny
dimecres.
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oli innovació

Per unes pimes
més competitives

segre

|| Projectes europeus com Transgrowth donen suport a iniciatives
empresarials relacionades amb el sector oleícola tot elaborant
un pla de negoci, valorant la viabilitat i cercant finançament
acn

Una altra aplicació és com ingredient de dietes especials.

Cosmètica, envasos o guies,
noves línies a explorar
■ Les iniciatives d’èxit emergeixen en diverses àrees, com
cosmètica i farmàcia, extracció de compostos funcionals a
partir de subproductes o noves tendències en envasos que
redueixen el plàstic. També
cerquen noves aplicacions de
l’oli com a ingredient de dietes

especials o d’aliments naturals
i ecològics, apunta l’informe.
Guies especialitzades o concursos són altres línies a explorar. En aquest sentit, dos
olis verge extra elaborats de
Claverol i Juncosa han estat
guardonats als primers premis
Barcelona Catalunya.

Creen un sistema per verificar
l’origen de l’oli i evitar fraus
Les cooperatives produeixen el 73% de l’oli d’oliva elaborat a Catalunya.

A

casa nostra, la producció de l’oli d’oliva de qualitat s’associa a cooperatives
i molins. De fet, les
primeres són responsables de produir el 73% de l’or
líquid català, revela l’anuari socioeconòmic de la FCAC.
Per tal d’afavorir la competitivitat d’aquestes pimes agroalimentàries, s’han engegat
projectes transfronterers com
Poctefa Transgrowth. Liderat
per Acció Climàtica, conjuntament amb els departaments
d’Agricultura de Navarra i Pyrénées-Orientales, es desenvolupa fins al maig del 2022. En
el cas català, l’objectiu és donar
suport a qualsevol iniciativa o

projecte empresarial relacionat
amb el sector oleícola de qualitat. El projecte pretén ajudar a
elaborar el pla de negoci de la
iniciativa, valorar la viabilitat i
cercar el finançament.
Com a punt de partida, s’ha
procedit a identificar alguns casos d’èxit en la comercialització.
Tal com destaca un informe de
l’IRTA, en producció i venda des-

primera etapa

Identifiquen casos
d’èxit al comercialitzar
on destaquen firmes
lleidatanes

taquen cooperatives com la de la
Granadella, a l’apostar per un
model de comercialització que
li permet afrontar amb millors
condicions la situació de preus
a granel a la baixa. En un format
més petit, alguns molins privats
han demostrat que és possible
posicionar-se en mercats prèmium com ara el Molí de Torms
o Olis Castelló. Un altre àmbit és
la potenciació de marques emprant segells de qualitat, una estratègia que segueixen denominacions com la DOP Garrigues.
En matèria gastronòmica, han
irromput novetats com la texturització o olives esferificades. Els
aromatitzats naturals per infusió
prenen exemple en firmes com
Borges o Pons Tradició.

■ La Federació de Cooperatives Agràries Catalanes està
al capdavant d’un projecte per
crear un sistema que verifiqui
l’origen de l’oli d’oliva i detecti
possibles adulteracions. S’inscriu dins de la Comunitat Ris3Cat Innoàpat impulsada per
Acció i que ha analitzat 400

mostres de diferents olis d’oliva mitjançant tecnologies com
la ressonància magnètica per
comprovar la composició del
producte. La informació s’ha
compilat en una base de dades
i s’ha aplicat per al desenvolupament d’una estratègia per
autentificar l’oli d’oliva.

Identificades noves varietats
locals d’olivera al Pallars Jussà
■ La innovació es constata a
les arrels. Al juny es feia públic
que investigadors de l’IRTA
han identificat tretze noves
varietats locals d’olivera al Pallars Jussà en una prospecció
duta a terme durant la campanya 2020-2021. Les noves
varietats tenen una proporció

molt alta d’àcid oleic i una gran
quantitat de polifenols, que
confereixen un gust amarg i
un de picant prominents i rics
aromàticament. El material
genètic s’incorporarà en forma de clons al banc de germoplasma de varietats catalanes
d’olivera.
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oli turisme

A l’abast experiències
per assaborir el paisatge

L’oli més
excel·lent
recupera el
Montsec

|| Projectes com ‘El gust de la terra’ || Terra d’Oli convida a gaudir de tastos,
presenten una trentena de propostes a esmorzars, fires o visites guiades en una
desena de municipis del Segrià
comarques del pla i del Pallars Jussà

L

’oli no és només un aliment, sinó un símbol rellevant de cultura i tradició, apuntava el president de la DOP Garrigues, Enric Dalmau, a la
presentació de la nova campanya. Un símbol amb un potencial turístic que exploren totes
aquelles propostes a l’empara
de l’oleoturisme. Una selecció
es recull al projecte Oleoturisme de Lleida. El gust de la terra, sota els auspicis del Patronat
de Turisme de la Diputació de
Lleida. Inclou 35 experiències
i activitats vinculades amb l’oli
per gaudir a les comarques de
la Noguera, l’Urgell, el Segrià,
les Garrigues i el Pallars Jussà,
tot i que es preveu que se’n puguin afegir altres. Engegat l’any
passat, s’han actualitzat les propostes al web d’Ara Lleida i s’ha
traduït el contingut de la plataforma a l’anglès i francès per tal
d’arribar també a mercats internacionals. Les xarxes socials en
difonen el contingut, amb propostes temàtiques segmentades
per perfils de viatger. Vinculat
a Oleoturisme de Lleida, tot i
que circumscrit a un territori, el
Segrià, sobresurten noves iniciatives com ara Terra d’Oli, que recull el testimoni de Camins d’Or
Líquid al Segrià Sec. Fins al 26
de desembre, convida a gaudir

segre

Collir olives o visitar espais com el Museu de l’Oli de Catalunya són algunes de les activitats.

d’experiències com tastos, esmorzars, fires o visites guiades
en una desena de municipis de
la comarca.Tanmateix, es preveu
perllongar-ho a tot l’any, afegint
activitats per promocionar l’oli.
I, apel·lant al fet que la unió fa
la força, el Segrià i les Garrigues
han fet pinya per impulsar 24
experiències oleoturístiques que
inclouen tastos, visites guiades,
tallers de cuina en anglès o recorreguts en bici entre oliveres,
entre molts altres.

■ L’oli més excel·lent també
és patrimoni del Montsec,
com ara l’elaborat al Molí la
Vansa, a Boada (Vilanova de
Meià). L’esforç per recuperar
oliveres centenàries i la varietat verdiell s’ha traduït en
un oli verge extra afruitat,
que sedueix el mercat gurmet
d’arreu de Catalunya, i que
est pot apreciar en tastos i
experiències gastronòmiques
temàtiques.
Propostes que permeten
assaborir un suc natural de
l’oliva de trets singulars, ja
que s’obté d’arbres a més altura i sotmesos a temperatures més fredes.
Però hi ha més. L’oli és la
punta de llança d’un projecte
que aspira a dinamitzar un
territori, la Coma de Meià.
Pren cos en una proposta
vinculada al turisme rural,
completament integrada en
la natura: Le Cabanyon. És el
fruit de la rehabilitació d’una
antiga cabana de pastor que
ha estat respectuosa amb el
medi ambient tot aprofitant
el material de l’entorn. Situat
al bell mig d’un camp, és el
punt de partida per explorar
el territori.

orientada a la demanda

Xarxes socials com Facebook, Instagram,
Twitter o YouTube difonen l’oferta,
segmentada segons el perfil del visitant

Tastos i passejades per la natura es fusionen en certs productes.

Gastronomia a Boada.
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bàsquet

L’Osca anuncia
un positiu per
Covid a l’equip
❘ osc a ❘ El Peña s Osc a va
anunciar ahir que un dels
cinc jugadors que tenien
s í mptome s c omp at ible s
amb la Covid-19 ha donat
positiu, mentre que un altre està afectat per la grip A
i la resta ha donat negatiu.
De moment, l’encontre que
l’ha d’enfrontar al Melilla
dimarts vinent es manté
programat.

bàsquet

L’Ekke CB Lleida, en
ratxa, busca avui
un altre triomf
❘ Lleida ❘ L’Ekke CB Lleida, de
la Lliga Femenina 2, busca
avui a Mataró (17.00) acabar
l’any amb un nou triomf que
prolongui el seu bon moment
de forma. Les d’Albert Puig
han guanyat quatre dels últims cinc partits i, a més, ja
poden comptar amb l’aportació de la senegalesa Mareme
Diop. El CB Lleida ocupa la
novena plaça amb cinc victòries i sis derrotes.
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hoquei patins ok lliga

El Llista recupera efectius
en l’últim partit de l’any

Di Benedetto i Cañellas tornen avui amb l’Alcoi després de complir la sanció
x. pujol

❘ lleida ❘ El Finques Prats Lleida Llista tanca aquest migdia
(12.00 hores) l’any rebent a
l’Onze de Setembre l’Alcoi.
Serà el primer partit de lliga
al coliseu lleidatà i el segon
des que va tornar, després de
la reestrena de fa una setmana
amb el Noisy francès (8-3) a la
Europe Cup. Albert Folguera,
que no podrà asseure’s a la banqueta al complir el segon dels
dos partits de sanció que li va
imposar el comitè, podrà recuperar això sí Bruno di Benedetto i Joan Cañellas, que van
ser baixes per acumulació de
targetes blaves a l’últim duel
contra el Barça.
El tècnic va avisar que el
d’avui “serà un partit molt complicat amb un rival que ho està
fent molt bé. Haurem d’estar
molt bé i molt concentrats”, va
advertir. L’Alcoi està situat a la
zona mitjana de la taula amb
12 punts, els mateixos que el

Albert Folguera.

Caldes i a nou del Llista, amb
un balanç de tres victòries, tres
empats i cinc derrotes.
Els alaca nt ins encara no
coneixen el triomf com a visitants, a l’haver perdut a les
pistes de tres dels quatre primers classificats (Barça, Liceo
i Noia) i a Igualada. Tot i així, Folguera no se’n fia. “En
tots els partits planten cara,
és un equip que conjuga molt

bé l’experiència amb l’atreviment i fora de casa juguen més
desinhibits.
Hem de fer moltes rotacions
perquè acabin molt cansats al
final del partit i tenir molta paciència”, va indicar, i va afegir:
“És un rival que ens obligarà a
portar el pes del partit, per això
cal entrar bé. Crec que ells es
trobaran còmodes esperant-se
al darrere i confiant en el seu
contraatac.”
Amb la classificació per a
la Copa del Rei ja assegurada,
Folguera és conscient que una
victòria “ens donaria molta
tranquil·litat per anar-nos-en
de vacances, com va passar
abans de l’aturada de seleccions”, i assegura que a partir
d’ara l’objectiu ja és el play-off.
“Hem de plantejar-nos a què
volem aspirar ara, i si volem
aspirar al màxim, també haurem de ser més autoexigents.
Ara s’ha de mirar ja a la Lliga”,
va asseverar.

ok lliga

Resultats
5-5
5-0
Ajornat
Avui
Avui
Avui
Avui

Noia - Liceo
Voltregà - Igualada
Palafrugell - Alcobendas
Manlleu - Caldes
LLEIDA LLISTA - Alcoi
Girona - Barcelona
Calafell - Reus

Classificació general
Equip	

1 Barcelona
2 Liceo
3 Noia
4 LLEIDA LLISTA
5 Calafell
6 Reus
7 Voltregà
8 Caldes
9 Alcoi
10 Igualada
11 Manlleu
12 Girona
13 Alcobendas
14 Palafrugell

Pt J

G E

P GF GC

33
29
21
21
20
17
13
12
12
11
10
8
7
6

11
9
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
1

0
1
2
2
3
4
7
4
5
7
7
7
8
7

11
12
11
11
11
11
12
10
11
12
11
11
11
11

0
2
3
3
2
2
1
3
3
2
1
2
1
3

75
68
54
47
37
45
31
28
36
27
32
24
28
27

23
32
35
32
35
43
37
28
44
49
53
44
57
47

bàsquet

L’Alpicat afronta
una final per a
la permanència
❘ alpicat ❘ El cochesinternet.
net Alpicat rep avui la visita
de l’Almozara (19.30) en el
que és per als lleidatans una
autèntica final per la permanència davant d’un rival directe. L’Alpicat ha millorat
en les últimes jornades i en
els tres últims duels ha estat
a prop d’obtenir la victòria,
sobretot en els dos últims, en
què ha caigut derrotat per
tan sols dos punts.

Podi per a Marc Ràdua ■ L’esquiador de la Pobla de Segur (a l’esquerra al podi) es va penjar la medalla de plata a l’esprint de la
Copa del Món d’esquí de muntanya que es disputa a Pontedilegno-Tonale. També va ser dotzè a la vertiral.

Nova victòria del Rodi Balàfia Vòlei ■ L’equip que dirigeix Car-

los Oca va vèncer a domicili el Sóller per 0-3 (20-25/21-25/1225) i continua colíder, al costat del CV Mundet, al grup B de la
Primera divisió estatal de voleibol.

