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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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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

geologia patrimoni

El Geoparc busca voluntaris
per ‘apadrinar’ les roques

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
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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 celebracions
mariona kiskeri

Hauran de vigilar i cuidar els espais d’interès geològic
geoparc orígens

e. farnell

❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens
busca voluntaris per vetllar
per 47 dels 118 llocs d’interès
geològic d’aquesta zona i ajudar a preservar aquest llegat
natural, mitjançant una campanya denominada Apadrina
una roca. Qualsevol persona,
associació, col·lectiu o escola
pot afegir-se a aquesta iniciativa, inscrivint-se a la pàgina
web www.apadrinaunaroca.
es i comprometent-se a vigilar
i cuidar el paratge que triïn.
“Només han de vetllar per la
seua conservació i informar de
qualsevol incidència, anomalia, agressió, espoli o amenaça
per a la seua conservació”, va
explicar Xavier Mir, coordinador científic del Geoparc
Orígens.
Els voluntaris rebran un diploma en reconeixement a la
dedicació i compromís amb el
programa, així com informació sobre les actuacions que es
portaran a terme en aquests
llocs. “L’ideal és que apadrinin llocs d’interès que els resultin propers, que visitin els
seus passejos o que freqüentin
en el seu temps lliure”, va dir
Mir. D’aquesta manera, va dir,
podran estar atents a qualsevol alteració de l’entorn que
faci perillar la conservació del
patrimoni.

Protecció del patrimoni
Aquest és un programa de
voluntariat ambiental gratuït
per fomentar la protecció del
patrimoni geològic. A més, el
programa Apadrina una roca
pretén augmentar la vigilància
de llocs d’interès geològic, ja

L’última celebració del concurs de gossos d’atura.

Els gossos d’atura ja
omplen hotels a Llavorsí
maría molina

Un espai d’interès geològic que es podrà apadrinar a Isona.

que els padrins han de visitar
el lloc, almenys una vegada a
l’any, i donar la seua opinió sobre l’estat de conservació. Tot
això quedarà registrat en un
portal web i permetrà millorar les actuacions que duran
a terme pels gestors d’aquests
espais naturals protegits. El
Geoparc i l’Institut Geològic
i Miner d’Espanya han orga-

nitzat per demà una xarrada
virtual per donar a conèixer
aquesta iniciativa.
El Geoparc Orígens va rebre aquest reconeixement de la
Unesco l’any 2018. El formen
19 municipis: les 14 localitats
del Jussà; Baix Pallars (Sobirà);
Àger, Camarasa i Vilanova de
Meià (Noguera); i Coll de Nargó (Alt Urgell).

❘ llavorsí ❘ Els hotels i apartaments de Llavorsí ja reben reserves per al cap de setmana
del 20 i 21 d’agost, quan se celebrarà el retorn del concurs
de gossos d’atura després de
dos anys d’interrupció per la
pandèmia. Així ho va explicar l’alcalde, Josep Vidal, que
preveu una ocupació turística
del cent per cent al municipi
aquells dies.
La Federació de Concursos de Gossos d’Atura dels
Països Catalans va comunicar a principis d’aquest mes
la intenció de reemprendre
les edicions d’aquest certamen, suspès l’any 2020 per la

x. rodríguez

❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça promocionarà aquest any el turisme sostenible i experiencial, amb la
finalitat d’atreure visitants i
dinamitzar l’activitat econòmica. Una de les accions que
es posaran en marxa durant la
campanya d’estiu són rutes basades en enigmes que, a través
de llegendes, portaran els visitants a recórrer el nucli antic
del Pont de Suert, Vilaller i

diverses localitzacions de la
Vall de Boí. Els turistes podran
trobar les rutes a l’app per a
telèfons mòbils Adventuriq
o als codis QR que s’instal·laran. La presidenta del consell,
Maria José Erta, va explicar
que, quan les completin, els
visitants aconseguiran regals
o entrades per a equipaments
turístics.
A més, també estan dissenyant el Més Romànic, un
producte cultural que inclourà

una dotzena de construccions
romàniques que no es troben
entre les que la Unesco ha distingit com a Patrimoni Mundial. L’objectiu és promocionar

romànic

També promocionaran
construccions romàniques
que complementen les
esglésies de la Vall de Boí

Obres a la piscina
D’altra banda, l’ajuntament
va aprovar licitar de nou el
projecte de la coberta del poliesportiu, al quedar desert
el primer concurs. S’ha apujat un 30 per cent el pressupost, que ronda el mig milió
d’euros.

polèmica

turisme iniciatives

L’Alta Ribagorça estrenarà rutes amb
enigmes per promocionar els pobles

Covid. El dia 24 d’abril es va
celebrar a la localitat d’Oceja (França), el 31 de juliol es
farà a Canillo, a Andorra el
7 d’agost a Prades (Tarragona), el 21 a Llavorsí, el 28
d’agost a Castellar de n’Hug,
a Girona i tancarà el circuit
el concurs del 4 de setembre
a Ribes de Freser.

espais que complementen el
conjunt d’esglésies de la Vall
de Boí.

Rutes de senderisme i BTT
D’altra banda, la diputació
de Lleida ha acabat les obres
de millora de camins i senyalització de rutes BTT a la comarca de l’Alta Ribagorça. En
total, s’han condicionat deu
recorreguts, cinc dels quals per
a bicicletes, que complementen
els que ja hi ha a la comarca.
Aquesta actuació s’inclou en
el projecte Camins Tradicionals dels Pirineus, que compta
amb la col·laboració del consell i fons Feder. L’actuació ha
representat una inversió de
58.000 euros.

Vigilància per actes
d’ultradreta al
Pont de Suert
❘ el pont de suert ❘ Els Mossos
d’Esquadra han augmentat
la presència policial al Pont
de Suert i a l’Alta Ribagorça,
arran de la preocupació veïnal que ha despertat la celebració a la comarca d’actes d’un grup d’ultradreta.
Durant la jornada d’ahir
dissabte es van reunir amb
grups ultres que procedien
de França.
Alguns veïns han expressat malestar a través de les
xarxes socials.
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D’Almatret a l’Espai Companys
del Tarròs, via Perpinyà

Agustí Alcoberro
presenta
‘La desfeta’
avui a Tremp
redacció

La vida política de Joan Arbonés, exiliat de la Guerra Civil, a través del seu fill
laia pedrós

laia pedrós

❘ perpinyà ❘ Museus i centres culturals acostumen a rebre tota classe de documentació i objectes
que han d’analitzar i estudiar
escrupolosament. Això li ocorre
també a l’Espai Lluís Companys
del Tarròs, al municipi de Tornabous (Urgell), com quan fa
uns mesos va rebre una carta
remesa a l’alcalde, David Vilaró,
d’un veí de Perpinyà amb documents i articles fotocopiats de
premsa i de llibres relacionats
amb el president Companys.
Es tractava de Joan Arbonés,
natural d’Almatret, que es va
veure obligat a exiliar-se a França amb la seua família durant
la Guerra Civil perquè el seu
pare, del mateix nom, va ser un
dels impulsors en aquesta localitat del Segrià del Bloc Obrer
i Camperol i va arribar a ser
alcalde. S’ha de destacar que,
ja a l’exili, va participar en la
fundació del Moviment Socialista de Catalunya. Joan Arbonés
fill, ara nonagenari, va arribar
a Perpinyà amb 16 anys. El seu

bloc obrer i camperol

Joan Arbonés va impulsar a
Almatret el Bloc Obrer i
Camperol i va anar a l’exili a
Perpinyà passada la guerra
pare va acabar treballant a la
ciutat francesa al sector de la
marroquineria. Curiosament, el
seu taller, al carrer Lebédoyère,
va ser també durant molts anys
un punt de trobada dels polítics
catalans exiliats, com Manuel
Serra i Moret, Josep Pallach i
Josep Tarradellas, entre d’altres.
Joan Arbonés fill es va relacionar amb aquestes personalitats
gràcies al seu pare, i sempre ha

❘ tremp ❘ L’historiador i escriptor Agustí Alcoberro presenta avui a la sala d’actes de
l’Epicentre a Tremp el seu
llibre La desfeta. Dies que
han fet Catalunya. 11 de
setembre de 1714, una obra
que relata els fets ocorreguts
a Catalunya l’11 de setembre
del 1714, així com els seus
precedents immediats i les
seues conseqüències, a través
de testimonis molt diversos
que l’autor incorpora a les investigacions històriques més
recents. L’acte, organitzat per
Òmnium Pallars, començarà
a les 12.00 hores i comptarà
amb la participació de l’advocat Quim Delgado.

literatura

Laia Garcia (Espai Companys) i l’alcalde, David Vilaró, amb Joan Arbonés fill a la seua casa a Perpinyà.

ajudat a divulgar la història de
Catalunya des de la seua Perpinyà adoptiva. Per aquesta raó
va contactar amb l’Espai Lluís
Companys i va mantenir durant
uns mesos una relació epistolar
amb l’alcalde de Tornabous i la
tècnica de l’equipament cultural, Laia Garcia, que el van convidar a conèixer de primera mà
aquest espai museístic dedicat a
la figura, obra i època del que va
ser president de la Generalitat
entre el 1934 i el 1940, afusellat
pel règim franquista al castell
de Montjuic.
L’avançada edat d’Arbonés
–des de fa poc viu sol després de
morir la seua esposa– va impulsar Vilaró a visitar-lo a la ciutat
francesa per conèixer-lo perso-

records de l’exili

El seu fill Joan, ara
nonagenari, manté viva
des de Perpinyà la història
republicana catalana
nalment i entregar-li uns fullets
de l’equipament i un llibre del
municipi.
Entre altres curiositats, Joan Arbonés els va explicar que
a Perpinyà havia rebut classes
de català de Sara Llorens, esposa del polític i escriptor Manuel Serra i Moret, president
del Parlament a l’exili. Serra
va exercir d’alcalde de Pineda
de Mar entre el 1914 i el 1923.

efe / clemens bilan

Per això, Arbonés va cedir l’any
2009 material documental del
seu fons personal per als actes
de commemoració en aquesta
localitat del Maresme del 125è
aniversari del naixement de Serra i Moret.
Vilaró va valorar de forma
“molt positiva” la trobada amb
Joan Arbonés, ja que els va permetre conèixer una mica més els
moviments polítics de l’època.
Fins i tot els va obsequiar amb
uns llibres que passaran a formar part de l’Espai Lluís Companys. L’alcalde de Tornabous
també el va convidar a redactar
el discurs de l’acte en record de
l’afusellament de Lluís Companys, que es commemora cada
15 d’octubre.

Homenatge a
l’escriptor Sala
Valldaura al
Castell del Remei
redacció

❘ penelles ❘ El pati de la Casa
Palau del Castell del Remei
acollirà dissabte vinent la
presentació de dos obres relacionades amb l’escriptor
Josep Maria Sala Valldaura,
que hi estarà present. L’acte
començarà amb la presentació del llibre Cartes d’un
poeta gran. Llibre (de) bord
a càrrec del filòsof Eduard
Batlle. Seguirà amb l’obra
Amb tinta blanc, un assaig
que Jad Hatem i Marie-Claire Zimmermann han dedicat
a l’obra poètica de Sala Valldaura en una edició firmada per Nathalie Bittoun-Debruyne. En l’esdeveniment es
podran degustar els vins del
Castell del Remei.

certamenes internacional

El cine emergent espanyol
s’imposa a Canes
agències

Foto de família del director i el repartiment de ‘Triangle of sadness’ durant la preestrena a Canes.

❘ cannes ❘ L’associació cultural
Play Acció Cultural va presentar ahir al Festival de Canes el
projecte Panoramica.film, un
catàleg de cine emergent espanyol de l’última dècada que
s’oferirà als festivals internacionals al costat d’una plataforma de streaming. La iniciativa
ofereix en el seu llançament un
total de vint-i-sis pel·lícules de
directors com Meritxell Colell,
Elena Martín i Andrés Duque,

entre d’altres. Per un altre costat, el certamen va acollir la presentació del melodrama Frère
et soeur, d’Arnaud Desplechin,
que aspira a la Palma d’Or i posa
el focus en les relacions familiars tòxiques de la mà de l’actriu
Marion Cotillard. Així mateix,
durant la jornada es va preestrenar la també candidata a la
Palma d’Or Triangle of sadness,
una sàtira sobre el món de la
moda del director suec Ruben
Östlund.

