
I pàg. 25 
El jutge permet a Neymar absentar-se 
del seu judici per estafa en el fitxatge pel 
Barça "perquè va jugar un partit tard" 

I pàg. 32 
Tremp va acollir ahir una jornada per 
promocionar la carn de corder del 
Pallars i ajudar els ramaders 

La destitució del cap dels 
Mossos, el lleidatà Estela, 
indigna els agents i el cos 

I La cúpula policial catalana 
ha canviat mitja dotzena de cops des del2017 
després del cessament pell SS de Trapero 

r I El cessat, que hauria estat víctima 
d'una pinça per part del número dos del cos, 
dirigirà ara la regió de Lleida 

El cessament del cap dels Mos
sos, el lleidatà Josep Maria Es
tela, ha indignat agents i coman
daments, que acusen Interior de 
politització. Hauria estat vícti
ma d'una pinça entre el seu nú
mero 2 i el director general dels 
Mossos, que pretenien prendre 
decisions per sobre d'ell. 
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La Paeria congela 
les taxes però 
adverteix que no 
podrà assumir 
tota la despesa 
Al pujar les energies, el 
personal i els crèdits 

L'alcalde, Miquel Pueyo, va 
anunciar ahir que congelarà 
els impostos municipals per a 
l'any que ve per no gravar més 
els ciutadans, però va advertir 
que la Paeria no podrà afrontar 
sola l'augment de despesa, que 
va xifrar en set milions d'euros 
per les energies, personal i crè
dits, per la qual cosa va dema
nar a la Generalitat i a l'Estat 
ajuts extraordinaris. 

LLEIDA I ? 

Desallotjat el Barris Nord al saltar 
l'alarma per una intensa fumarada 

Quarta dosi contra la Covid 
per als majors de 60 anys 

LLEIDA 19 

Detingut després 
d'agredir dos 
desconeguts 
en ple carrer 
Diumenge a la 
matinada, a Lleida 

LLEIDAI10 

GARANTIA ILERDENT 
CLÍNICA DE REFERÈNCIA DE LES 

COMARQUES LLEIDATANES, 
- DES FA MÉS DE 30 ANYS 

ET GARANTIM EXPERIÈNCIA I PROXIMITAT, 
AIXÍ COM PREFERÈNCIA EN ELS SERVEIS 
D'URGÈNCIA I TELEASSISTÈNCIA MÈDICA 
GRATUÏTA, PER A TU I LA TEVA FAMÍLIA 

LLEIDAI 10 

El Pallars Jussà projeda 
un camp d'eslàlom 
a la Pallaresa 

COMARQUES 112 

Comunicacions per 
satèl·lit per a emergències 
a la Val d'Aran 

COMARQUES 114 
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TURISME PROJECTES 

El Pallars Jussà projecta un camp d'eslàlom 
a la Pallaresa per impulsar el turisme actiu 
A més d'una via ferrada, en el marc del programa de dinamització turística de la comarca, dotat amb 
1,3 milions de fons europeus li Uit m n la millora del ont de Monares, en l'acces a Llimiana 

E. FARNELL I R.R. 
1 LLEIDA I El consell del Pallars 
Jussà ha encarregat el projecte 
d'un camp d'eslàlom de 550 me
tres de longitud en el curs de la 
Noguera Pallaresa a l'altura de 
la Pobla de Segur, a cent metres 
del pont de Claverol i al límit 
amb el municipi de la Conca 
de Dalt. Aquest i altres projec
tes en curs pretenen impulsar 
el turisme actiu a la comarca. 
S'emmarquen en un programa 
dotat amb 1,3 milions d'euros, 
finançat amb fons Feder de la 
UE i en què participa també la 
Diputació. 

El projecte del camp d'eslà
lom ha d'estar redactat a finals 
d'any per adjudicar obres a co
mençaments del2023. Aquest 
eqmpament esportiu se suma a 
la construcció d'una via ferrada 
a Terradets, a la zona coneguda 
com a Paret de les Arcades de 
Llimiana. Les obres es licitaran 
aviat i aprofitaran un pendent 
proper al túnel de Monares. El 
projecte preveu un itinerari 
d'uns 380 metres, dividits en 
dos trams. El primer es conside
ra d'iniciació, amb un recorre
gut semihoritzontal fins a l'últi
ma arcada per sobre de l'aigua, 
d'uns 240 metres de longitud. El 
segon està destinat a escaladors 
més experimentats, és vertical, 
i suposa un recorregut de 140 
metres de longitud. 

Aquestes dos actuacions hau
ran de suposar un impuls turís
tic per a la comarca, juntament 
amb altres com el centre d'in
terpretació de la naturalesa a 
Pessonada, la implantació de 

rutes amb raquetes i esquí de 
muntanya a la Vall Fosca i la 
via verda per unir els pantans 
de Sant Antoni i Cellers. 

Fonts del consell van apuntar 
que actualment s'està executant 
l'últim tram d'aquest itinerari 
per als vianants i per a bicicleta 
al marge dret del riu Noguera 
Pallaresa, entre els embassa
ments de Sant Antoni i Terra-

dets. Concretament, entre les 
localitats de Salàs de Pallars i 
Cellers (Castell de Mur), amb 
una longitud de més de set 
quilòmetres. 

Suposa una inversió d'un mi
lió d'euros, dels quals la Gene
ralitat n'aporta més de 400.000. 
Aquesta actuació dona conti
nuïtat a la via creada entre els 
anys 2013 i 2015, en la mateixa 

línia des de la Pobla de Segur 
fins a Salàs. Una vegada aca
bin les obres aquest trimestre, 
es disposarà d'un sender de 30 
quilòmetres que recorreran di
versos punts d'interès paisat
gístic i històric de la comarca, 
com el pou de gel de Talarn, 
el pont romànic de Tremp i la 
séquia centenària de l'Espona, 
entre d'altres. 

Pont de Monares a Uimiana • La reparació del pont de Monares, al tram inicial de la carretera local 
de Llimiana, l'LV-9121, encara la recta final i està previst que acabi el mes de novembre. La Dipu
tació ha invertit 1,1 milions en la reparació i la creació de la via verda de 600 metres que enllaçarà 
amb el sender habilitat a l'embassament de Cellers. 

ADMINISTRACIÓ PARTICIPACIÓ PÚBLICA INFRAESTRUCTURES MOBILITAT 

Obren la porta 
a convertir en 
hotel l'estació de 
trens de Salàs 
• El consell del consell 
Pallars Jussà ha obert la 
porta a rehabilitar l'esta
ció de trens de Salàs de 
Pallars per instaHar-hi un 
petit hotel. 

Aquesta és una de les 
propostes que planteja 
a l'hora d'actualitzar el 
pla especial urbanístic 
que regula les activitats 
al pantà de Sant Antoni i 
els municipis de l'entorn. 
L'estació ferroviària, ac
tualment en desús, és pro
pietat de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC), ti
tular de les instaHacions 
de la línia de la Pobla . 
Fonts de FGC van pun
tualitzar que actualment 
no hi ha propostes sobre 
la taula per instal-lar un 
hotel a l'edifici. 

El canvi en la planifica
ció urbanística que plan
teja el consell del Pallars 
Jussà ha iniciat la trami
tació davant de la Gene
ralitat i pretén afavorir 
activitats turístiques am
bientalment sostenibles al 
pantà i l'entorn. Propo
sa mesures com fer més 
accessibles les ribes de 
l'embassament a excur
sionistes a peu. 

Estratègia per al relleu 
generacional al camp 

Exigeixen obres urgents pel deteriorament 
de la carretera entre el Cogul i Granyena 

I LLEIDA I La conselleria d'Acció 
Climàtica ha posat en marxa 
un procés participatiu per esta
blir una estratègia que asseguri 
el relleu generacional agrícola, 
una de les accions previstes a 
l'Agenda Rural de l'Executiu 
català. 

En aquesta estratègia s'ar
ticula un nou marc d'actuació 
per renovar les estructures agrí
coles i per donar suport a les 
noves generaciOns que tenen 
la voluntat de crear empreses 

viables des del punt de vista 
econòmic, social i ambiental. 
A través d'aquest procés par
ticipatiu es pretén informar la 
ciutadania d'aquesta iniciativa 
i obtenir propostes que perme
tin completar-la i adaptar-la a 
les necessitats de l'àmbit rural. 
Un dels objectius de la futu ra 
estratègia és situar el problema 
del relleu generacional al camp 
en el centre de l'acció política 
i de l'interès social, cultural i 
econòmic. 

I LLEIDA I Els municipis de les 
Garrigues Altes van exigir ahir 
una actuació d'urgència al tram 
de carretera entre el Cogul i 
Granyena, que formarà part 
del traçat del futur Eix Trans
versal de Pone¡¡t. Van denunci
ar-ne de nou el deteriorament i 
van assegurar que és intransi
table i representa un perill per 
als usuaris. Per aquest motiu, 
els·alcaldes demanaran reu
nir-se amb la Diputació i la 
conselleria de Territori per fer 

un seguiment de l'acord entre 
les dos administracions . Les 
dos es van comprometre a ma
terialitzar l'Eix de Ponent amb 
millores a la via que uneix Tor
rebesses, Granyena, el Cogul i 
Castelldans; i a impulsar l'Eix 
de les Garrigues Altes amb 
obres viàries entre l'Albagés 
i Bellaguarda. En aquesta tro
bada també preveuen demanar 
obres d'emergència a la carre
tera entre el Cogul i Granyena. 
Aquests dos últims municipis 

han demanat també una ajuda 
a Acció Climàtica per millorar 
camins. 

En virtut de l'acord entre 
la Generalitat i la Diputació, 
aquestes assumiran el cost de 
les obres a les dos carreteres. 
A més, el Govern assumirà 
la titularitat de la via entre 
Torrebesses i Castelldans. La 
previsió és tenir enllestits els 
projectes l'any vinent i que les 
obres comencin entre finals del 
2023 i principis del2024. 
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MUNICIPIS 'ELECOMUNICACIONS 

Comunicacions per satèl·lit 
per a emergències a Aran 
El refugi de l'Artiga de Lin fa la primera truca9-a als Pompièrs 
I ecn 6 1 .. a de cob r b1 

Tots els responsables de Ja connexió via satèl·lit del refugi amb Ja seu dels Pompièrs. 

M.MOLINA/ACN 
I ES BORDES I El refugi de l'Artiga 
de Lin, entre Vielha i Es Bor
des, es va connectar ahir via 
satèHit amb la sala de control 
dels Pompièrs a Casau. Ho va 
fer a través d'una antena d'His
pasat i va simular una truca
da d'emergència. Es tractava 
d'una prova per mostrar el 
funcionament d'aquesta tec
nologia, que haurà de paliiar 
la falta de cobertura mòbil en 
part de la Val, una cosa que en 
ocasions dificulta rescats d'ex
cursionistes perduts o ferits. 

TURISME INICIATIVES 

El refugi no tenia cobertura 
mòbil ni connexió a internet. 
Ara tindrà wifi tant a l'interior 
com en una àmplia zona al vol
tant, la qual cosa farà que sigui 
un punt segur des del qual els 
excursionistes podran donar 
avís d'accidents. La primera 
prova d'ahir va ser possible 
gràcies a la Mobile World Ca
pital Barcelona, Hispasat, el 
Conselli i Arantec. 

La van pres,entar en el marc 
del projecte Area SG amb la 
coHaboració de la Generalitat, 
Fundació i2Cat, Idapa, Diputa-

La Ribagorça estrena el 
primer joc virtual per 
conèixer tòta una comarca 
Productes locals i entrades com a premis 

X. RODRIGUEZ presidenta del consell comar
cal, Maria José Erta, va explicar 
ahir durant la presentació de la 
iniciativa que un dels objectius 
d'aquestes rutes virtuals és de
sestacionalitzar el turisme a la 
comarca. 

ció i Cambra de Comerç. Se
gons la síndica d'Aran, Maria 
Vergés, ''és una aposta per la 
innovació i per la retenció del 
talent jove". 

AI marge de millorar els 
avisos d'emergències, aquest 
és el primer pas per establir 
una xarxa de telecomunica
cions que permeti avançar en 
altres camps, cóm la vigilància 
a distància de ramats durant 
la temporada de pastures, el 
monitoratge de la meteorologia 
per prevenir allaus i la gestió 
d'itineraris turístics. 

TURISME ESQU[ 

SEGRE 
Dimarts, 18 d'octubre del 2022 

Lescola d'esquí l'Orri 
de Port Ainé prestarà 
serveis a Tavascan 
E. FARNELL 
I LLADORRE I L'escola d'esquí i 
snowboard l'Orri de l'estació 
de Port Ainé, a Rialp, gesti
onarà a partir de la pròxima 
temporada d'hivern i durant 
els propers cinc anys el refugi 
de muntanya de la Pleta del 
Prat de Lladorre, així com 
l'escola d'esquí i el servei 
de lloguer de material per 
a esquiadors de l'estació de 
Tavascan. 

La firma ha estat l'única 
que es va presentar al con
curs per gestionar aquests 
serveis i haurà de pagar un 
cànon d'explotació al consis
tori de Lladorre, propietari 
de les instaHacions. 

La gestió ha estat adjudica
da per 73.461 euros. Llador
re ja tenia externalitzada la 
gestió d;aquests equipaments 
i va convocar un nou concurs 
al concloure la concessió que 
havia estat vigent durant els 
últims cinc anys, segons va 
explicar l'alcalde, Salvador 
Tom as. 

L'ajuntament gestiona de 
forma directa el domini es
quiable del complex. El pri
mer edil va explicar que cap 
monitor d'esquí autònom po
drà utilitzar el refugi com a 
centre d'operacions, atès que 
la concessió comporta l'ex
plotació del refugi i de l'es
cola d'esquí. 

La Pobla talla un dia el proveïment d'aigua potable 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla de Segur va tallar ahir a la nit l'ai
gua de boca durant un dia per reparar un dipòsit en el qual 
s'ha detectat una esquerda. Es preveu restablir avui el servei. 

Catalunya recupera el88% del turisme internacional 
I LLEIDA I Catalunya recupera el turisme estranger després de 
les restriccions per la Covid. Entre el gener i l'agost va rebre 
el 88% dels clients estrangers del mateix període del 2019. 

El Pallars Sobirà, en un projecte d'ocupació del SOC 
I SORT I L'ajuntament de Sort i el consell del Sobirà participen 
en el projecte Treball a les Comarques del Servei d'Ocupa
ció de Catalunya (SOC). La proposta preveu, per exemple, 
crear un observatori socioeconòmic comarcal. 

TEMPS 

Alcarràs, amb 
29,3 graus, 
màxima de 
Catalunya 

I LLEIDA I L'Alta Ribagorça ba po
sat en marxa rutes mitjançant 
jocs virtuals per donar a con~i
xer els seus tres municipis. Es 
la primera iniciativa d'aquest 
tipus a Lleida que permet visi
tar tota una comarca, ja que les 
que s'han estrenat fins ara es 
limitaven a sola localitat, com 
per exemple l'Espluga Calba, 
Bossòst o Naut Aran. 

Un viatge embruixat al Pi
rineu proposa als visitants un 
total de tres itineraris pels cen
tres històrics de cada munici
pi. Inclouen trenta reptes, que 

Latorre i Erta ahir durant la presentació de les rutes virtuals. 

I LLEIDA I Alcarràs, amb 29,3 
graus, va assolir ahir la tem
peratura màxima registra
da a tot Catalunya. Els 28,9 
de Seròs, els 28,8 de Lleida 
i els 28,5 de Vallfogona de 
Balaguer van ser la segona, 
tercera i quarta. La calor es 
mantindrà en els propers dies 
a causa del fenomen conegut 
com a estiuet, que va comen
çar a mitjans de la setmana 
passada. Hi va haver pluges, 
encara que van ser escasses 
i a la Bonaigua van arribar 
als 2,7litres per metres qua
drat. El riu Segre segueix en 
emergència i l'embassament 
d'Oliana està al 24% de la 
capacitat amb 20 hectòme
tres cúbics emmagatzemats 
i Rialb, al6%. A la Noguera 
Ribagorçana, Canelles es tro
ba al27%. 

La proposta de l'Alta Riba
gorça es basa en la mitologia i 
té com a protagonistes les brui
xes dels Carantos de Vilaller, 
les fades Encantàries de la Vall 
de Boí i l'última habitant de Su
ert, un poble que va desaparèi
xer després de la fundació del 
Pont de Suert, al segle XIII. La 

MITOLOGIA 

Els protagonistes són les 
Bruixes dels Carantos, les 
Encantàries i l'última 
habitant de Suert 

van des de respondre preguntes 
fins a compartir fotografies. Per 
cada ruta completada, els par
ticipants rebran premis, que po
dran ser productes de proximi
tat i entrades per a equipaments 
turístics de l'Alta Ribagorça. Si 
es completen els tres itinera
ris es rebrà una recompensa 
addicional. 

El vicepresident primer de 
la Diputació, Jordi Latorre, va 

destacar que aquesta iniciativa 
permetrà conèixer la comarca 
amb més profunditat. Erta va 
assenyalar que volen "donar a 
conèixer a la comarca i als vi
sitants que la Ribagorça té un 
gran potencial". Per participar 
en les rutes virtuals només cal 
disposar d'un telèfon amb con
nexió a internet i accedir a la 
pàgina web https:l/webapp. 
adventuriq.com. 
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El Mig Segre de Ponts 
domina el Català d'Arfa 
De Joves Promeses, amb el Cadí CK segon i l'AE Pallars, tercer 
REDACCIÓ 
I ARFA I El Club Nàutic Mig Se
gre de Ponts va aconseguir la 
victòria absoluta per equips al 
Campionat de Catalunya d'es
làlom de Joves Promeses, que 
es va disputar durant el cap de 
setmana passat a la localitat 
urgellenca d'Arfa, amb la par
ticipació de prop d'un centenar 

de palistes. El club de la No
guera va totalitzar 260 punts, 
només dos més que el Cadí Ca
noe Kayak, que va ser segon, 
i l'AE Pallars va completar el 
podi amb 117 punts. 

A nivell individual, el club 
de Ponts va aconseguir les vic
tòries en les categories de C1 
infantil (Toni Herreros), K1 

infantil (Bruna Cercós), K1 
aleví (Oriol Cercós) i K1 in
fantil (Aniol Farràs), i per la 
esua part el Cadí es va imposar 
en K1 benjamí (Caria Checa i 
Marc Corominas), C1 benjamí 
(Pau Vicente i Aïna Dòria), C1 
infantil (Lara Sanz) i K1 i C1 
aleví, amb doblet per a Agnès 
Travé. 

El CT Lleida, a les portes de l'ascens • L'equip absolut masculí del club lleidatà no va poder acon
seguir l'ascens a la màxima categoria del tenis espanyol al perdre a les semifinals contra el CT 
Barcino, el conjunt que finalment va aconseguir el títol de la Primera Categoria del Campionat 
d'Espanya i, per tant, l'ascens. 

El CEPS aconsegueix 
dos podis al Català de 
carreres verticals 

I LA VALL D'EN BAS I El CEPS 
de la Pobla de Segur va 
aconseguir dos podis al 
Català de carreres verti
cals, gràcies a la victòria 
de Rabab Ouzemmou en 
infantils i el tercer lloc de 
Clàudia Llesuy en cadets. 
Mar Wooley va ser quarta 
i Gaia Espinós, cinquena. 

SEGRE 
Dimarts, 18 d'octubre del2022 

Dos sisens llocs de Betriu al Mundial 
I ZSCHOPAU I El Mundial d'En
duroGP va abaixar el teló 
amb el GP d'Alemanya a 
Zschopau, on Jaume Betriu 
es va haver de conformar 
amb dos sisenes posicions 
a la categoria E3 i sengles 

quinzens escrat x . El pilot 
de Coll de Nargó no es va 
trobar còmode a causa deles 
molèst ies que arrossegava 
al genoll dret, després de la 
caiguda a l'anterior cursa del 
Nacional a Alacant. 

Primera victòria del m Mollerussa 
I MOLLERUSSA I Després de l"a 
voluminosa derrota encai
xada a la pista del Badalona 
(6-0), en el que va ser la se
ua estrena a la categoria de 
plata del tenis taula estatal, 
el CTT Mollerussa es va refer 

dissabte passat a l'obtenir el 
primer triomf de la tempora
da contra el CN Mataró pel 
mateix resultat, amb el debut 
d'Oriol Monzó, vuit vegades 
campió d'Espanya, i Calum 
Morrison, top 10 d'Escòcia. 

Àger recupera l'equip de futbol sala 
I AGER I El Club Àger Deportiu 
Montsec va debutar aquest 
cap de setmana passat en 
la Tercera divisió de futbol 
sala, amb el qual tanca una 
etapa de deu anys sense com
petir per falta de jugadors i 

de finançament. L'equip de 
la Noguera, que actualment 
integren dotze jugadors, amb 
edats entre els 18 i 46 anys, 
va debutar amb una victòria 
per 5-3 contra l'Anglesola CF 
Sala B. 
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CERTAMEN GASTRONOMIA 

d Sant Guim de la Plana recupera 
el pessebre dos anys després de la pandèmia. 

Maria Barballidera la presència 
catalana a la Fira de Frankfurt. 

SEGRE 
Dimarts, 18 d'octubre del 2022 

Propostes per llepar-se'n els dits 
Tremp va acollir ahir una jornada per promocionar la carn de corder del Pallars li Toma la fira 
cerve~era CervisiaLleida des d aquest divendres i fins diumenge a la plaça de la Llotja 

El Gastronomic 
Forum a Barcelona, 
amb presència 
lleidatana 
• Prop d'una vintena 
d'estands lleidatans entre 
denominacions d'origen, 
ajuntaments, consells co
marcals, la diputació de 
Lleida, cellers com Cas
tell del Remei o Cérvo
les, cooperatives com Bo
nA rea o productors com 
Dpagès, Cadí, L'hort del 
Silenci o L'Olivera seran 
presents a la nova edició 
del Gastronomic Forum 
que se celebrarà a Barce
lona des del 7 fins al 9 de 
novembre al pavelló 8 del 
recinte Montjuïc de Fira 
de Barcelona. 

El cuiner del restaurant Malena Xixo Castaño, al centre, durant una de les demostra~ions de cuina ahir a Tremp. 
Els productors lleida

tans també tindran pre
sència en les activitats 
programades durant la 
fira cóm ara el tast de bio
diversitat titulat Influeix 
el paisatge botànic de les 
vinyes en les aromes del 
vi? en el qual participa
rà el celler LaGravera el 
dimarts dia 8 a les 16.00 
hores o la proposta de 
la denominació d'origen 
Costers del Segre que or
ganitzarà una degustació 
titulada Tast dels 7 pai
satges de la DO Costers 
del Segre, que serà diri
gida pel sommelier Jordi 
Martínez el dimecres 9 
de novembre a les 10.30 
hores. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'Espai Cultural La Li
ra de Tremp va acollir ahir una 
jornada de cuina centrada en 
un dels productes més emble
màtics del Pallars: el corder. 
Una proposta per a membres 
en actiu del sector de la restau
ració, estudiants de cuina i al
tres professionals vinculats a la 
ramaderia de l'oví en el marc 
del programa Al teu gust ali
ments del Pallars organitzat 
per l'ajuntament de Tremp per 
difondre, posicionar i millorar 
el sector agroalimentari del Pa
llars. Toni Massanés, director 
de la Fundació Alícia, i la seua 
responsable de projectes d'in-

novació, Adriana Galvez, van 
ser els conductors de l'acte 1 van 
defensar la carn de corder com 
"un pilar fonamental de la gas
tronomia" i van subratllar-ne 
la importància per a l'economia 
local i la dinamització comarcal. 
En la jornada van participar di
versos cuiners reconeguts com 
Xixo Castaño (Malena, Gime
nells), Joel Castanyé (La Bosca
na, Bellvís), Anjalina Chugani 
(Soul Spices), Marc Puig-Pey 
(Fundació Alícia) i xefs del Pa
llars com Llorenç Aguilar (Lo 
Quiosc, Talarn), Meritxell Tar
tera i Francesc Torrents (Hotel 
Pessets, Sort), Marina Pàmpols 
(Lo Bueno, Tremp) o Mariano 

El grup Mahou-San Miguel, Fecoll i Paeria van presentar Cervisia. 

AJUDAR EL PRODUCTOR 
Un dels objectius de les 
jornades és ajudar que 
no es perdi l'ofici de 
pastor i el de ramader 

Gonzalvo (Lo Paller del Coc, 
Surp). Així mateix, el some
lier David Seijas, del projecte 
Gallina de Piel Wines, va ser 
l'encarregat de conduir un ma
ridatge de corder amb diferents 
vins del Pallars. D'altra banda, 
l'acte també va incloure confe
rències sobre la ramaderia de 
l'oví, les seues tècniques i l'ori-

gen impartides per la professora 
d'investigació a Ingenio (SIC
UPV) Marta Guadalupe i l'in
vestigador de la UAB Alejandro 
Sierra Sainz-Aja. 

"Amb aquest tipus de jorna
des volem contribuir a ajudar el 
sector ramader de la comarca 
a donar a conèixer el seu pro
ducte i evitar que desaparegui 
l'ofici de pastor", va explicar 
l'alcaldessa de Tremp, Maria Pi
lar Cases. A més, l'edil va apro
fitar per reivindicar el consum 
de producte local com la carn 
de corder, l'oli d'oliva o els vins 
del Pallars, ja que "tenim una 
oferta àmplia i de qualitat", va 
sentenciar Cases. 

La fira Cervisialleida torna amb més de 
trenta referències de Ponent i música 
R.GASQUE 
I LLEIDA I La Federació de Colles 
de l'Aplec del Caragol, Fecoll, 
i Mahou-San Miguel tornen a 
organitzar la fira cervesera Cer
visia Lleida del2022 aquest cap 
de setmana, del 21 al 23 d'oc
tubre. Com a principal novetat, 
la mostra canvia d'ubicació i es 
trasllada des dels Camps Elisis 
fins a la plaça de la Llotja. Més 
de trenta referències de cervesa, 
les millors propostes de la Ruta 
de la Tapa 2022 i un cartell de 
concerts gratuïts amb els grups 
lleidatans Emlan, Blanquers 

Jazz Quartet, Valdivia & The 
Boo Band, La Cosa Nostra, 
La Niña del Paracaídas i Shad 
Demn seran els protagonistes 
d'aquest encontre que es reprèn 
després de dos anys sense poder 
celebrar-se a causa de la pan
dèmia. "Ens fa especial il·lusió 
poder recuperar aquesta fira. El 
nostre objectiu és que els hos
talers de la ciutat vegin aquesta 
iniciativa com una oportunitat 
per desenvolupar el seu negoci 
després de dos anys tan durs", 
va explicar el president de la 
Fecoll, Ferran Perdrix. Per la 

seua part, el regidor de Promo
ció Econòmica i Emprenedoria 
de l'ajuntament de Lleida, Pa
co Cerdà, va explicar que s'ha 
apostat per crear a Cervisia un 
espai de connexió entre profes
sionals i per aquest motiu prè
viament a la inauguració de la 
fira s'ha organitzat una trobada 
d'empresaris per fer networking 
a través d'un showcooking amb 
cervesa de la mà de Víctor Gon
zalo, enginyer que s'ha reorien
tat cap a la cuina després del seu 
pas pel programa de televisió 
MasterChef. 

cfarre
Resaltado


