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Mor Josep Francesch, jugador i tecnic 
emblematic de CTI Borges, que va 
tenir un accident el dia 25 

Suspenen el judici del cas Sixena al no 
poder ser citat l'exconseller Puig i la 
vista oral es fixa ara pera !'octubre 

735 mecenes financen sis 
projedes empresarials per 
a l'arrelament al Pirineu 
Emprenedors 1 Maduixes 
d'alta muntanya, jardins 
d'aliments o activitat forestal 

A ;:, 1 Les privades 
arriben als 69.000 euros i les 
públiques, a 24.000 

1 Iniciativa de 
la comarca el2017, que es va 
estendre rapidarnent 

ÉS NOTICIA 1 3 

Cues ah ir al cine 
deTarrega. 

'Aicarris' torna l'alegria al cine 
La festa del sete art, arnb entrades a 3,5 €, va retornar ahir després de dos anys de pandemia i 
ho va fer perla porta gran gracies a l'exit de la pel·lícula de Carla Simón, qué bat records 
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Mor una dona . 
alcaureper 
accidenten 
una piscina buida 
deGuissona 
El sinistre es va produir 
en una casa particular 

Una velna de Guissona de sei
xanta-nou anys, Claustre Tomas 
Bertran, va morir ahir al migdia 
després de caure accidentalment 
en una piscina buida d'una casa 
particular d'aquesta localitat de 
la Segarra. 

COMARQUES 113 

La Paeria ofereix 
185 places 
d'escoles bressol 
gratu'1les de P2 
Vacants pera nens que no 
estan encara escolaritzats 

Les setze escales bressol de Llei
da ofereixen 185 places pera 
nens de P2 que encara no estan 
escolaritzats. El total de vacants 
de O a 3 anys és de 498. 
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Presó per a la dona que 
va robar un nadó ~m 
pie carr«!r a Balaguer 
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AGRJCULTUR 

COMARQUES 1 13 

Agroseguro eleva a 103 
milions la indemnitzadó 
per les gelades a Ueida 
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ECC 

ECONOMIA 1 19 

El conseller Giró creu 
que els nous polígons 
evitaran fuga d'empreses 

llEIDA I 8 
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Aportacions privades, a través de la plataforma Goteo, i púpliques han permes portar a terme sis projectes 
empresarials (cinc deis quals capitanejats perdones) d'exit al Pirineu per reactivar el territori i arrelar la 
població. Han estat 735 mecenes, a més de les diputacions de Lleida i Girona i els consells comarcals. 

PIRINEU REPTE DEMOGRAFIC 

Més de 730 mecenes ajuden a impulsar 
sis projectes d'arrelament al Pirineu 
ponen 69.000 euros i radministració, 24.000 més, a iniciatives d'emprenedoria 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Fins a un total de 735 
mecenes han contribui't a im
pulsar sis projectes d'exit al Pi
rineu l'objectiu final deis quals 
és fomentar ]'arrelament dels 
ve'ins al territori i reactivar-lo 
económicament. La iniciativa 
Arrela't va comen~ar el2017 
de la ma del consell comarcal 
del Pallars Jussa pero rapida
ment es va propagar perla resta 
de comarques del Pirineu i ara 
es porta a terme de forma uni
taria. Els donants particulars 
han aportatfins a 69.000 euros 
per fer realitat les sis iniciati
ves d'emprenedoria, que han 
comptat també amb l'aportació 
de 24.000 euros per part d'or
ganismes públics. 

Els sis projectes que seguei
xen en marxa cobreixen tot el 
Pirineu lleidata, d 'est a oest: 
Siscarri, Maduix es amb gust 
de Pirineu (a !'Alta Ribagor~a); 
Donem vida al bosc, a l'Alt Ur
gell; Espai rural la Trumferia 
de Cerdanya; Senterada co
mestible, un jardí d'aliments 
comunitari, al Pa1lars Jussa; 
Boumort Indomit: recuperació 
dels camins que són historia, 
al Pallars Sobira, i Ecocentre 
Bioleta, consum responsable i 
sostenzble, a la Val d'Aran. 

Les iniciatives tenen com a 
comú denominador la implica
ció de l'entorn en el seu desen
volupament. Per exemple, el 
projecte de S enterada comesti
ble, dut a terme per l'associació 
Senterada, Municipi Viu i Sos
tenible, creada durant la pan
demia, compta amb una xarxa 
de voluntaris que vetllen per la 
producció ecológica deis quatre 
horts que per ara s'han recupe
rat en aquesta localitat partint 
de terres abandonades, explica 
Mireia Font, empresaria de la 
zona i presidenta de l'associació 
vernal. De fet, Senterada (nucli 
que pertany al municipi amb 
el mateix nom) té "cinquanta 
vei'ns, pero l'associació compta 
amb uns 240 socis", ja que les 
activitats han aconseguit captar 
l'interes de segones residenci
es o de vei'ns d'altres nuclis de 
població. 

El p rojecte A rrela't al Pi
rineu tindra una segona edició, 
segons va transcendir ahir du
rant la presentació de les inicia
tives. El president de la Diputa
ció, Joan Talarn, va destacar el 
mode] d'exit en la coHaboració 
publicoprivada i va dir que el 
projecte és exportable a altres 
comarques. 

EN PRIMERA PERSONA 

Mireia font 1 SENTERADA COMESTIBLE. UN JARDf D'AUMENTS COMUNITARI 

«Eis vefns s'han implicat molt en la iniciativa» 
• La pandemia va portar la 
cinquantena de ve'ins del nu
cli de Senterada a crear l'as
sociació Senterada, Municipi 
Vi u i Sostenible, de la qual va 
sorgir el projecte finan~at a 
través de mecenes: Sentera
da comestible, un jardí d'ali-

Urgell Esaiba 
1 DIRECTORA D'INTEGRA PIRINEUS 1 
DONE M VIDA Al BOSC 

«Busque m 
aliances amb 
empreses 
sostenibles» 
• Vida al bosc, projecte que 
impulsa la Fundació Inte
gra Pirineus, a l'Alt Urgell, 
té coma objectiu crear Jlocs 
de treball per a persones en 
risc d 'exclusió social, amb 
discapacitats inteHectuals 
o malalties mentals, capaci
tant-les pera la gestió fores
tal sostenible deis hoscos del 
Pirineu que actualment es
tan en una situació d'abandó i 
alarma pel perill que su posen 
els incendis. 

Urgell Escriba, la directora, 
explica que busquen "l'alian~ 
de grans empreses amb sen
sibilitat ambiental i social" 

ments comunitari va rebre 
122 aportacions de donants 
i va recaptar 8.000 euros que 
permeten recuperar 4.000 
metres d'horta que estaven 
abandonats; obrir un galliner 
comunitari; itineraris per 
donar a coneixer i recuperar 

per poder tirar endavant el 
projecte animant-Ios que part 
deis recursos que destinen a 
responsabilitat social empre
sarial siguin peral manteni
ment d'aquests hoscos. 

Així dones, Escriba destaca 
la importancia d'iniciatives 
com la d'Arrela't , que afa
voreix que emprenedors del 
territori tirin endavant els 

plantes silvestres al municipi 
i el mateix en altres pobla
cions de Senterada a través 
d'una xarxa de camins, expli
ca Mireia Font, presidenta de 
l'associació. "Els ve'ins s'han 
implicat mo]t" en e] projecte, 
afirma. 

seus projectes. Ells han po
sat en marxa un estudi sobre 
]es empreses susceptibles de 
col·laborar amb el seu projec
te, han llanc;at una campanya 
de comunicació i ultimen un 
cataleg d'actuacions a desen
volupar. Continuen buscant 
finan~ament per contractar 
més treballadors pera la ges
tió forestal. 

David i Maite 1 s1scARRt: 
MADUIXES AMB GUST DE PIRINEU 

«Portem 
maduixes de 
I'Aita Ribagorc;a 
a tot el Pirineu» 

• Maite Martos i David Al
modóvar són els promotors 
de Siscarrí: Maduixes amb 
Gust de Pirineu, que es du 
a terme a l'Alta Ribagorc;a. 
Fotógrafa i jardiner de Bar
celona, porten gairebé vint 
anys a la comarca i tenen 
tres fills. El 2016 van co
men~ar a cornear maduixa 
ecológica i ara ja porten el 
se u producte a tot el Pirineu1 
en especial a Aran, Tremp, 
Lleida, Barcelona i Girona 
i esperetl expandir-se avi
at a Tarragona. Són una de 
les iniciatives que finan~a 
el programa Arrela't al Pi
rineu i que han aconseguit 
consolidar-se en els últims 
sis anys grades a les aporta
cions, en part, deis mecenes 
que financen el projecte i que 
també apadrinen finques i 
hivernacles. De fet, segons 
expliquen, !'experiencia ha 
tingut tant exit que tenen to
tes les finques apadrinades a 
canvi del producte que elabo
ren, "maduixes i fruites del 
bosc d'altissima qualitat que 
arriben al mercat de proximi
tat a l'estiu quan ja no hi ha 
maduixes d'Andalusia, del 
Llevant espanyol o del Mar
roe". Les conreen en gairebé 
tres hectarees de Llesp i el 
Pont de Suert i "el sabor no 
té res a veure ambla frui
ta convencional ni tampoc 
!'olor", expliquen. 
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COMAn jQUES Doctor Prats i Koers actuaran a la Voluntaris passegen en tricicle la 
~ festa major de Mollerussa. gent gran del Palau d'Anglesola. 

www.segre.com/comarques ¡ P·14 ¡ p.} S 
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MOBILITAT CARRETERES 

Forts corrents d'aire travessen el túnel de 
Tresponts i impedeixen superar els 60 krn/h 
Temen que el vent afecti el transit de camions i plantegen reduir-lo amb la ventilació de la galeria 
C.SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 Forts corrents 
d'aire que travessen el túnel de 
Tresponts impedeixen circular 
a més de seixanta quilometres 
per hora al seu interior des que 
la Generalitat el va obrir al pú
blic, ja fa cinc mesos. Així ho 
van explicar ahir fonts proximes 
a les obres, que van apuntar que 
la velocitat del vent a l'intenor 
de la galería supera en alguns 
moments elllindar que la nor
mativa considera segur per al 
transit de camions, susceptibles 
de patir sotracs i desviar-se per 
fortes ratxes. Les mateixes fonts 
van subratllar que la infraes
tructura és segura i que !'em
presa encarregada de l'obra esta 
estudiant reduir la velocitat del 
vent utilitzant els sistemes de 
ventilació ja instaHats. 

L'orientació del túnel i la se
ua situació, al mig d'un congost 
entre muntanyes entre Organya 
i l'encreuament de Montant de 
Tost, afavoreix que el vent formi 
corrents a !'interior de la galeria, 
una cosa que es va fer patent 
quan van finalitzar les obres. A 
!'espera de solucions, la Genera
litat considera que les obres no 
estan encara oficialment acaba
des, sinó en període de proves. 
Fins a declarar-les concloses, el 
Govern manté ellímit de velo
citat en 60 km/h, que obliga els 
conductors a disminuir la mar
xa: tant a la sortida nord de la 
galería com a la sud, ellímit és 
de 90km/h. 

El departament de Territo
ri no ha establert encara una 
data per donar per conclosa 
de forma oficiall'obra d'aquest 
túnel. La conselleria es va limi-

tara afirmar ahir que esta "fent 
ajustaments a !'obra" abans de 
rebre-la i que, quan finalitzin, 
"acabarem de determinar les 
condicions definitives d'ús". 

El túnel es va inaugurar el 
passat dia 24 de novembre en un 
acte que no va incloure !'ober
tura a la circulació. Aleshores 
faltava integrar el sistema de 
vigilancia i emergencies de la 
galería al centre de control viari 
de la Generalitat a Vic. L'estrena 
per als conductors va arribar el 
dia 3 de desembre. 

Les obres han durat quatre 
anys, un més del que s'havia 
previst. La reforma ha afectat 
tres quilometres de carretera i 
ha representat una inversió de 
35,4 milions d'euros. 

LESCLAUS 

Cinc mesos obert 
1 El túnel de Tresponts porta 
cinc mesos obert al trimsit pero 
la Generalitat no ha declarat 
concloses les obres fins que fi
nalitzin els "ajustaments" que 
considera necessaris. 

Velocitat limitada 
1 Ellímit de velocitat a les be
ques nord i sud és de 90 km/h, 
mentre que al túnel es redueíx 
a 60 km/h. 

Seguretat 
1 La Generalitat va obrir el túnel 
al transit al considerar-ha segur, 
pero tem que els corrents d'aire 
afectin els camions si circulen 
per sobre deis 60 quilometres 
per hora actuals. 

URBANISME COMISSIONS DE LLEIDA 1 DEL PIRINEU 

Una parada de bus en que la senyalització s'ha deteriorat fins a quedar esborrada al Pont de Bar. 

Parades de bus sense senyalitzar entre la Seu i Puigcerda 
• La Generalitat revisara 
les parades de la línia regu
lar d'autobusos que comunica 
la Seu d'Urgell i Puigcerda, 
després que usuaris hagin de
nunciat que part d'aquestes 
no disposen de senyalització. 
Alguns cartells alllarg del 
recorregut s'han deteriorat 
fins a quedar completament 
esborrats, i algunes parades 
no compten amb cap tipus de 
sen y al. 

En aquestes últimes, els 
viatgers han de fer senyals 

al conductor del bus per in
dicar-Ji que s'aturi, segons va 
informar ahir Televisió de 
Catalunya. 

A l'absencia de senyalitza
ció en part de les parades de 
la línia se suma l'escassa visi
bilitat d'algunes, a l'estar a la 
sortida de revolts, segons van 
denunciar usuaris d'aquest 
servei. AiJfo contrasta amb 
altres localitats al trac;at entre 
la Seu d'Urgell i Puigcerda, 
equipades amb marquesines 
perque els viatgers esperin 

asseguts i cartells que indi
quen amb claredat ellloc on 
paren els auto husos. 

El secretari de Mobilitat de 
la Generalitat, Isidre Gavín, 
va reconeixer que "hi ha pa
rarles perfectament identifi
carles i adequadament ubica
des" a la línia de husos entre 
la capital de l'Alt Urgell i la 
de la Cerdanya, mentre que 
"altres segurament no ho es
tan". Davant d'aquesta situa
ció, Gavín es va comprometre 
a "revisar-ha tot". 

La primera granja de bolets del Pirineu 
se sotmet a l'examen d'Urbanisme 

Busquen síndic peral reg de Tornabous 
1 TORNABOUS 1 Vei:ns de Tornabous es van mostrar ahir preocupats 
per l'aparició de cartells al poble en els qua]s es llegia: "Urgeix: 
síndic, demarcació Tornabous. A partir del dia 5 es tancara 
l'aigua i no podra regar ningú." Ho firma va la junta rectora de 
la coHectivitat número dos del Canal d'Urgell. Amadeu Ros, 
president de la comunitat, va dir que no estancara l'aigua i que 
esperen trabar síndic aviat, informa L. P. 

C. SANS 1 R. R. 
1 LLEIDAI La comissió d'Urbanis
me del Pirineu sotmetra aques
ta setmana a aprovació el pro
jecte d'hivernacles a Organya 
per a la primera granja de bo
lets comestibles del Pirineu, 
una explotació familiar dedi
cada al tultiu de gírgoles pera 
la venda en comerc;os i restau
rants de l'Alt Urgell i Andor
ra (coro va avanc;ar SEGRE el 
mes d'abril passat). En aquesta 
mateixa sessió s'examinara el 

projecte d'un centre d'equino
terapia i de cría de cavalls a la 
Seu. La iniciativa, que promou 
una vei'na del municipi, preveu 
construir també un allotjament 
rural, d'uns cent metres qua
drats, a la primera planta de 
l'edifici que acollira l'activitat 
de terapia amb cavalls. Estara 
situat a la zona del Salit. 

D'altra banda, la comissió 
d'Urbanisme de Lleida sotme
tra a aprovació aquesta set
mana el projecte per convertir 

l'hotel de Masía Salat de les 
Borges Blanques en una resi
dencia per a la tercera edat. 
Aixo requereix que la Gene
ralitat autoritzi el canvi d'ús 
de I'edifici. 

La comissió de les comarques 
del pla examinara també dife
rents projectes pera instal-laci
ons solars d'autoconsum i hau
ra d'emetre informes sobre els 
projectes pera grans centrals 
solars als municipis de Lleida 
i Alcarras. 

Xarcuters del Pirineu volen divulgar la girella 
1 LLEIDA 1 Xarcuters i restauradors del Pirineu valen divulgar 
més enlla de les comarques de muntanya la girella, l'embotit 
tradicional que s'elabora als Pallars i la Ribagorc;a. 

Protecció pera la Casa Nova deis Banys de Sant Vicen~ 
1 PONT DE BAR 1 La Casa Nova deis Banys de Sant V icen e;, al Pont 
de Bar, ha estat declarada bé cultural d'interes local (BCIL) .. 
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