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Tremp organitza el
concurs 'Aparadors
de codonys' com a
tret d'inici de la Fira
A un mes de la Fira del Codony,
des de l'area de Promoció Local de I'Ajuntament de Tremp
es torna a organitzar el concurs
"Aparadors de codonys", adre~at als comer~os i serveis amb
l'objectiu d'estimular les visites
al comer~ local alhora que unificar la imatge de la ciutat per
donar major resso a un deis
seus esdeveniments més reconeguts.

Constitueixen el
Consell de l~ranes
amb funcions
d'assessorament
El Consell Consultatiu de I'Aranes, que té com a objectiu
complir amb les funcions d'assessorament i consulta en materia de política i planificació
lingüísnques, va quedar constitu"it aquest divendres. La síndica aranesa, Maria Vergés, va
qualificar aquest fet com a "di a
historie" perla Val i la seva !lengua.

La Seu aprova la
convocatoria de
subvencions per
rehabilitar fa~anes
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell
ha aprovat la convocatoria de
les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i fa~anes
d'edificis del carrer Major i del
carrer deis Canonges, així com
també els seus carrers adjacents, inclosos també dins del
centre historie. Com a novetat,
aquesta convocatoria s'amplia
també a Castellciutat.
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La Diputació monté que les obres
a Camarasa són per seguretat
Marc Baró adverteix que les pedres que han tret
haguessin pogut ca u re "en qualsevol moment"
Cama rasa
REDACCIÓ
La Diputació de Lleida defensa
que les obres de millora que esta fent a la carretera LV-9047, que
uneix Cama rasa amb Sant Lloren~
de Montgai, són necessaries per
garantir la seguretat de les persones i evitar situacions com la del
congost de Mont-rebei. El diputat de Serveis Tecnics, Marc Baró,
recorda que "en els darrers dos
anys, tata aquesta zona geologica ha viscut episodis d'inestabilitat deis talussos" i assegura que,
per aquest motiu, l'ens supramunicipal hi actua, per evitar que hi
hagi possibles despreniments incontrolats.
De fet, Baró assenyala que "les
grans pedres que hem fet caure
de manera controlada podrien
haver caigut en qualsevol mo-

FOTO: 1La via es manté tallada després que caigués una roca de 12 kg
ment amb conseqüencies; dramatiques".
Aquesta argumentació per
part de la Diputació arriba des-

prés que el col·lectiu d'escaladors
hagi criticat les obres, que consideren "excessives" perque posen
en perill, diuen, poder continuar

fent les seves activitats.
Des de la Diputació mantenen que l'objectiu és garantir la
seguretat. De fet, les obres inicialment s'havien d'acabar el cap
de setmana passat pero una roca
no controlada va caure mentre
hi havia els tecnics sobre el terreny. Aixo va obligar l'ens a haver
de mantenir tancada la via fins la
setmana que ve.
D'altra banda, aquestes obres
van provocar fa uns deu dies una
avaria al cable de Telefonica -a
qui la Diputació ja va avisar amb
anterioritat que aixo podía passar-que ha deixat els ve"ins de
Camarasa i Sant Lloren~ de Montgai sense servei de telefon ni Internet. L'alcaldessa de Camarasa,
Elisabet Lizaso, retreia a la companyia telefonica el seu retard a
l'hora de resoldre l'avaria.

lnstal·laran geolocalitzadors
a 12 ducs, un d'ells alliberat
a l'espai de Mas de Melons
Tecnics de Birding Natura i del
Ministeri per a la Transició Ecologica van alliberar dijous a l'espai
natural de Mas de Melons el primer exemplar de duc amb ungeolocalitzador instal·lat, en el marc
del projecte en que també collaboren el Departament d'Acció
Climatica i Endesa. La previsió és
posar emissors a dotze exemplars

els proxims mesas en diferents
punts del país com és el cas del
Baix Emparda, la Catalunya Central, la plana de Lleida i les Terres de I'Ebre. L'objectiu és seguir
aquests rapinyaires durant un any
per estudiar-ne el comportament
i registrar dades i informació per
tal de definir accions que contribueixin a preservar !'especie.

FOTO: Endts

1Moment de l'alliberament del duc a Mas de Melons

La ll]añana
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Junts es reuneix a les Borges
per abordar el nou curs polític i
fixar els principals eixos i reptes
Debaten sobre els Jocs Olí mpies d'Hivern i la PAC
les Borges Blanques
ACN
Els diputats de JxCat a la demarcació de lleida van fer ahir una
reunió de treball a les Borges
Blanques per preparar l'inici del
curs polític. Acompanyats del
president del grup parlamentari,
Albert Batet, els diputats Ramon
Tremosa, Cristina Casol, Jordi Fabrega, Anna Feliu i Joan Caries
Garcia van fixar els eixos de treball sobre els reptes i necessitats
de les comarques de Ponent.
Segons la formació van tractar temes com la candidatura
de Catalunya als JJOO d'Hivern,
que volen "garantir que sigui un
exit", o bé la reforma de la política agraria comuna i la millora
de les infraestructures. "Ens cal
estar atents a les demandes del
territori per recollir les seves propostes i preocupacions i donar-hi
resposta des del Parlament", va

FOTO: Junts/ La reunió de treball de Junts a la demarcació de lleida

dir Batet.
Segons Batet, cal crear oportunitats a tot el territori "per
garantir que tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital
i professional, visqui on visqui".

També va destacar la importancia d'impulsar les infraestructures
digitals per assegurar la connectivitat coma "motor de desenvolupament economic" i aconseguir
una major "cohesió territorial".
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Les Diputacions demanen
més protagonisme del món
local en els Next Generation
La Diputació d'Aimeria va acollir
ahir la trobada de diputacions
d'arreu de I'Estat organitzada
per la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. Ferran
Accensi, vicepresident de la Diputació, va ser l'encarregat de
donar veu a l'ens lleidata en
aquesta trobada, que va explicar
que va servir per posar en valor

les reivindicacions compartides
pels governs provincials. Entre
els assumptes acordats a l'ordre
del dia destaca l'adhesió de tots
els representants provincials al
manifest deis governs intermedis sobre els fons de recuperació. Van exigir més protagonisme de les entitats locals en el
repartiment deis fons europeus.

Bailac demana
la previsió de
les obres deis
camins de Soses

Mont-rebei disposa
d'un polsador per
a emergencies

La senadora d'Esquerra Republicana Sara Bailacva demanar
a I'Executiu estatal la previsió
de les obres de millora i manteniment de diversos camins
del terme municipal de Soses,
situats en la zona d'afectació
de l'autovia A2, que són vies
de propietat del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana.

El congost de Mont-rebei ja disposa d'un avisador per emergencies que s'ha instal·lat
aquesta setmana a la zona que
no disposa de cobertura mobil
en aquest espai nat ural tan freqüentat pels visitants per tal de
millorar la comunicació i la gestió de les emergencies que hi
puguin tenir lloc. l'aparell esta
connectat amb el 112, i per ferIo servir, només caldra activar el
polsador.

Almacelles, premi Vila Florida
Almacelles va recollir el guardó de Vila Florida amb quatre flors
d'honor al certamen de Cabrera de Mar. El municipi ja ha guanyat
diversos cops el guardó. /Hif~ Aj. Almacef •

FOTO: JA'

L'acte va ser condu'it pel delegat de !'Agencia Catalana de Noticies a lleida, Oriol Bosch

Ajuntament
d'Aifarras

EDICTE

Edicte sobre l'aprovació inicial de modificació puntual de planejament general.

Solsona destaca dos túnels sota el
tren com a principals projectes
sava
ntdeh
vof
Govem,
Mollerussa
JAP
Marc Solsona va presentar la seva
acció de Govern al Teatre I'Amistat. Solsona va ter la tradicional

conferencia Mollerussa Avui, que
enguany celebra la desena edició,
de forma presencial pero amb les
mesures de seguretat sanitaries.
l'alcalde va centrar la xerrada en els projectes urbanístics,
entre els quals va destacar dos
túnels sota la via del tren, un davant del Consell Comarcal, només
per turismes, i un altre al passeig

la Salle, per vianants i bicicletes.
Solsona també va confirmar que
esta estudiant quina sera la seva
aportació al projecte privat de la
residencia geriatrica.
Per la seva banda, el públic
va plantejar qüestions al respecte del deficit deis pares infantils
i de la dificultat d'estacionament
en el CAP.

El Pie municipal de I'Ajuntament d'Aifarras en sessió celebrada el dia 1Ode maig de
2021, va aprovar inicialment la "Modificació Puntual del TRNSP d'Aifarras a l'ambit
deis dipósits• redacta! per l'arquitecte tecnic Jordi Freixa Castaño, que te per objecte
un ajustament deis usos admesos en el sistema d'espai lliures i zones verdes en sol
no urbanitzable per tal de regularitzar les construccions ja existents i el sector per
espais tecnics.
La modificació puntual se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar
des de la darrera inserció d'aquest edictes en el Butlletí Oficial de la Provincia, tauler
d'anuncis, i en el Diari Oficial de la Generalitat, per tal que tothom pugui examinar
l'expedient i presentar al-legacions o suggeriments.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria de I'Ajuntament, a !'Avda Catalunya, 16
d'Aifarras, de dilluns a divendres de 11.00 a 13.00 hores i a la web de I'Ajuntament:
www.ajuntamentalfarras.cat
Les arees del territori objecte del planejament, les noves determinacions deis
quals suposen la modificació del regim urbanistic vigent, queden afectades per
la suspensió de !licencies a que es refereix l'article 71 del text refós de la Llei
d'urbanisme, pel termini maxim d'un any.
Alfarras, 15 de setembre de 2021
L'Aicalde, Joan Caries Garcia Guillamon.
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lla comarca que vol e u descobrir,
una experiencia única deis nostres pobles 1

Arallelda.cat

1 Pallars Jussa és el millar exemple de l'evolució
del planeta Terra. 1 el fet que aquest territori tingui el reconeixement de la Unesco des de 2018
com a Geoparc demostra els seus extraordinaris
valors geologics. Només cal fer una petita repassada per
la comarca per veure que és especial en aquest sentit. Té
muntanyes i valls del Pirineu i Prepirineu, s'hi pot seguir
el rastre de dinosaures, recórrer els espectaculars congostos de Mont-rebei i Collegats, així com visitar el patrimoni arquitectonic, artístic i industrial que l'home i la dona
han anat deixant al llarg de la seva existencia. On, a més,
podem observar els estels per comprendre on som i d'on
venim.
Geoparc Mundial Unesco Orígens és el nom que rep un
ampli espai de dos mil quilometres quadrats que abra~a el
Pallars Jussa i una petita part de les comarques ve'lnes i que
permet fer un viatge en el temps per descobrir els orígens
de l'evolució de la Terra i de la vida. En aquest territori les
pedres parlen de les diferents etapes que ha viscut el planeta, com la glacial o quan al Jussa hi havia platges i mars
o exuberant vegetació plena de dinosaures. L'Epicentre, el
centre de visitants del Geoparc de Tremp, és l'espai d'acollida i centre d'interpretació on s'explica de forma amena i
interactiva el patrimoni cultura l i natural d'aquest territori i
s'informa als visitants sobre com gaudir-ho. Aquest equipament ha aconseguit la distinció Biosphere Committed, que
reconeix el seu compromís amb la sostenibilitat.
Anem perla primera parada i la fem a la zona d'lsona i Conca Delia, que destaca pels seus jaciments paleontologics,
algunes troballes deis quals es poden visitar al Museu de
la Canea Delia. En aquest equipament s'exposen restes de
la zona, com un espectacular coll de dinosaure de 5 metres
de llargaria. 1 ben aprop, a Basturs, hi ha un jaciment únic
al món grades a la preservació d'un gran nombre d'ous
d'aquests animals prehistorics.
1per paisatges de pedra i natura és imprescindible coneixer
els congostos, comen~ant pel de Mont-rebei. Situat al municipi de Sant Esteve de la Sarga, es tracta d'un espai espectacular on la Noguera Ribagor~ana crea un tall a la roca
que separa Catalunya de I'Aragó. Hi ha diverses activitats
per coneixer Mont-rebei, tant pel curs fluvial com fent senderisme perles dues bandes de les muntanyes o bé sobrevolar-lo en globus. Les parets assoleixen més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l'amplada mínima

E

del congost és de només 20 metres. El centre d'interpretació de la Masieta és el punt d'acollida deis visitants i cal
reservar parquing en una web per controlar l'aforament en
aquest espai protegit.
1el mateix passa a la Noguera Pallaresa, que crea una enorme esquerda a Collegats, creant una ruta que mostra com
es van formar els Pirineus i generant índrets de gran bellesa, com la cascada de !'Argentería. A ambdós congostos s'hí
practiquen tot ti pus d'activitats de turísme actiu.
Seguím amb natura per descobrir la Reserva Natural de
Ca~a de Boumort. Parlem d'un índret de 13.097 hectarees
de relleus accidentats i frondosos boscos on hi viuen especies de fauna com el cérvol, l'ísard o el cabírol i ocells
carronyaires, com el voltor o el trenca los. Estem a punt de
comen~ar la tardar i Boumort és una reserva única per vi ure i escoltar la Brama del Cérvol, el període d'aparellament
d'aquest herbívor que abra~a des de mitjans de setembre
a mitjans d'octubre. Els cérvols mascles usen tot ti pus d'estrategies per atreure les femelles i amb grans concerts al
vespre, tot un espectacle sonar que impressiona. Durant
aquesta epoca, la Reserva estableix punts d'informació i organitza rutes per vi ure la brama amb guíes experts.
Seguim amb la fauna per esmentar la colonia de voltors i
altres rapínyaíres í carronyaíres de la Terreta. Al Casal deis
Voltors, a la Torre de Tamúrcia, ens explicaran tot el que
cal per coneixer aquestes aus í els dissabtes podrem veure
directament com s'alimenten.
ens acostem al Montsec, barrera natural que separa el
Pla de Lleída del Pírineu. Una serralada que esdevé centre
d'esports d'aventura i de turisme de natura, pero que té
una singularitat i és que té el cel més·net de contaminació
lumínica del país, com va descobrir el científic lleidata Joan
Oró, el primer en tenir la idea de situar al capdamunt del
Montsec un pare astronomic. 1 és que per coneixer l'orígen
de la vida cal mirar cap al cel i el Pare Astronomíc del Montsec (PAM) és la millar eina per fer-ho. Situat a cavall entre
el Pallars Jussa i la Noguera, el PAM conté I'Observatori Astronomic del Montsec, restríngít a la recerca. científica, i el
Centre d'Observació de I'Unívers (COU), que ofereix un ampli programa de divulgació. El COU ofereíx visites a I'UII del
Montsec, un planetari espectacular; al Pare de Telescopis í
a les sales d'exposicions. Des de 2013, el Montsec ostenta
la certificació de Reserva Starlight, és a dir, una destinació

En la imatge de !'esquerra vista del Geoparc (LM), a la dreta
a dalt vista del Castell de Mur i Col·legiata de Santa Maria
de Mur que dominen la Conca de Tremp (Oriol Clavera), a
la dreta centrada una vista de Roe de Pessonada i la Vall de
Carreu des de Salas de Pallars (Oriol Clavera), en la imatge
petita de sota, raiers en plena acció (LM)

turística amb un deis millors cels del món per
fer observació astronómica.
1 ja que pa rlem de reconeíxements i certificacions de qualitat, el Pallars Jussa en va plena.
Cal recordar que la comarca atrapa una part
del Pare Nacional d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurící, que també és reserva i destinació turística Starlight des del 2018. Com
ja h~m dit, és Geoparc Mundial de la Unesca. Les falles de la Pobla de Segur, formen
part el Patrimoni Culturallmmaterial de la
Humanitat per les testes del foc del solstici d'estiu deis Piríneus des del2015 i, finalment, les pintures rupestres com l'home de Sant Gervas, a la Balma de les Ovelles
de la Terreta, són Patrímoni Mundial des de 1998, junt amb
moltes altres mostres d'aquest art prehistoríc de la zona
mediterrania.

1 ja

En la imatge teleferic de I'Estany Gento a la Vall Fosca (Oriol
Clavera)
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Les nostres comarques

En la imatge de dalt la brama del eérvol a Boumort
(Oriol Clavera), imatge familiar es poden veure les
petjades deis dinosaures del Pare del Cretaeie (Oriol
Clavera) i per últim el Tren deis llaes (LM)

Pero la comarca no només té pedra, també té molta aigua que s'emmagatzema als embassaments de
la zona. La majoria es poden veure gracies al viatge del
Tren deis Llacs, molt recomanable per fer el trajecte Lleida
- La Pobla de Segur de manera comoda i amb uns paisatges
espectaculars.
Els rius i els embassaments de Terradets i Sant Antoni són
optims per als amants deis esports nautics en totes les seves especialitats. Hi ha moltes empreses que ens ajudaran
per fer sortides amb piragua, caiac o paddle surf i també
podras gaudir d'emocions més fortes amb esquí nautic o
el wake.
1 aquesta aigua i aquests embassaments tenen ara un
aprofitament turístic, pero també tenen la seva vessant industrial. Ésa dir, l'explotació hidroelectrica ha generat una
historia vital al Pallars amb la construcció de les preses i
centrals. Per coneixer aquesta revolució que va canviar la
vida a la comarca i al país, es pot visitar la centra l de Talarn
i també el Museu Hidroelectric de Capdella.
Abans d'aquesta revolució els rius eren les carreteres per
al transport, sobretot de fusta i que feien els raiers fins a
Lleida o Tortosa. Els embassaments van extingir l'activitat a
principis del segle XX, pero cada primer cap de setmana de
julio! es recorda l'ofici ambla Diada deis Raiers de la Pobla
de Segur amb una baixada amb rais pel Noguera Pallaresa.
Un esdeveniment declarat Festa Tradicional d'lnteres Na-

cional. lnteressant també la visita a l'Espai Raier de la Pobla
de Segur. Tornem aigües amunt i entrem a la Vall Fosca, el
portie d'entrada a la part sud del Pare Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per aecedir-hi val la pena
fe r-ho amb el teleferic que puja des de Saliente fins a l'Estany Gento entre juliol i setembre. Permet enfilar-se a més
de 2.000 metres d'al~ada i iniciar rutes pel Pare. El trajecte
dura uns 14 minuts, salva 450 metres de desnivel! i permet
gaudir d'unes vistes espectaculars.
La ma de l'home al Pallars Jussa té antecedents molt singulars i amb una historia rellevant per Catalunya. Un exemple
és l'empremta que ha deixat el Comtat del Pallars i nobles
com Arnau Mir de Tost. Aquest senyor de la guerra va cedir el castell de Mur i la canonica romanica de Santa Maria
a Ramon V, que es va casar amb la seva filia Va l en~a. El
castell és una fortificació de forma triangular del segle X
que ha esdevingut !'emblema deis castells de frontera deis
comtats catalans. Les pintures romaniques originals de l'església es troben al Museum of Fine Arts de Boston (EUA).
Un altre castell de frontera d'Arnau Mir de Tost és el castell
de Llorda, a lsona i Conca Delia, un espai fortificat del segle
XI i un deis exemples millor conservats de l'epoca medieval

Un recorregut pel
Pallars Jussa és
descobrir l'origen i
l'evolució «:~el planeta
i descobrir també el
llegat de l'home

a Catalunya. Més pat rimoni historie que cal dest acar són la
Casa Mauri a la Pobla de Segur, d'estil de modernista, o les
8 botigues museu de Salas de Pallars, un interessant recorregut per la historia del comer~ local amb un gran estor~
de conservació de tot ti pus d'elements. Per acabar aquest
ambit, podem ter un recorregut perla capital, Tremp, amb
visites al centre historie o a la basílica de la Mare de Déu
de Valldeflors.
Anem enllestint amb recomanacions d'activitats com les
ñJtes de BTI o de senderisme. Hi ha 63 camins senyalitzats
a tota la comarca i una interessant travessa en cinc etapes
anomenada el Cinque Llac, nom que rep l'estany de Montcortes, a cavall del Jussa i del Sobira, i que és un deis paratges més bonics del territori. També hi ha itineraris pensats
pel moturisme, així com propostes més atrevides per als
amants de !'escalada, el barranquisme o l'espeleologia.
Per completar la visita al Pallars Jussa cal tenir en compte que és terra de vins, amb nombrosos cellers de prestigi
internacional per la qualitat deis seus caldos, alguns deis
quals formen part de la Ruta del Vi de Lleida i on tot l'any
es poden concertar visites i ter tastos. A la regió hi destaca
també la producció de cerveses artesanes, així com l'elaboració tradicional a Licors Portet de la Pobla de Segur,
un celler únic dedicat a begudes típiques, com la ratafía. 1
per menjar, la carn de l'ovella Xisqueta, el formatge tupí, la
mel, la t radicional girella o el formatge de cabra. Aquests
aliments es traben també a les fires de la Pobleta de Bellveí, la del Codony a Tremp, la del bolet a lsona o la de
Llimiana dedicada al Mostillo, un dol~ fet amb most de vi.
El Festival Cordeví, és l'esdeveniment gastronomic de referencia del Pallars que se celebra durant els mesos d'octubre i novembre.
Més informació:
www.pallarsjussa.net
www.viujussa.cat
www.aralleida.cat/ tardor

