
1 

SEGRE 
Oissabto. 1 S de fobrcr del 20.20 

" " ES NOTICIA 3 

El camp de Lleida i la Franja va protagonitzar ah ir una manifestació historica a la capital del Segria, en la 
qual van participar unes 3.000 persones i 500 tractors, per protestar contra la greu situació que travessa 
un deis motors economics de Ponent. Després d'anys de crisi. agricultors i ramaders han dit 'prou!' 

AGRICULTURA MOBILITZACIÓ HISTÓRICA 

El camp crida 1prou!' 
Unes 3.000 persones i 500 tractors ocupen el centre de Lleida per protestar perla crisi de la pagesia 
11 Unitat del sector per exigir a totes les administracions solucions ''immediates" 
l. CHIVA 1 J. MARTfNEZ 
1 LLEIDA 1 El sector primari de les 
comarques de Lleida i la Franja 
vn impartir ahir una lli"<ó d'uni
tat a la capita l del Scgria en una 
mobilitzací6 histlJrica q ue va 
reunir m ilers de persones per 
protestar per la crisi que patcix 
la pagesia des de fa a nys i que 
ha po rtal a l llmit agriculto rs i 
ramaders. Sota el lema "Salvem 
la pagcsia , dcfcnscm el món rtl 

rnl" i a mb un ll a~ vcrd com a 
sfmbol d istintiu, uns 3.000 pa
gcsos i 500 t ractors van llnn~nr 
un SOS a les administrac ions 
catalana, espanyola i europea 
porq ue busquin soluc ions "ilu
medi¡¡tcs" que revertcixin la de
licada situaci6 per la qua! passa 
un sector que representa ellO% 
de l PIB de la demarcaci6 (més 
informaci6 a la pagina 5). 

A primera hora del matí, 
cinc columnes de tracto rs que 
hnvicn sorti t des de diversos 
punts de Poncnt van entrar a la 
ciutnt de Lleida con vergint o 1 
pont Vcll. Els t ractoristes van 

~XIT DE CONVOCATORIA 

Quan la cap~alera de la 
manifestacló acabava el 
recorregut, els últims 
tractors la comen~aven 

ocupar pcr complct aquest pas 
sobre e l Segre, a ixí com bona 
pa rt de In rambla Ferran i de 
les avingudes Macia, Blondel i 
Madrid. Des d'all~ es van d irigir 
a pcu a la pln~a Sant Joan, que 
es va q uedar pelito pc r ocollir 
tots e ls pagesos que van sortir 
a l carrer per denunciar el~ "vint 
misembles ccntims" que els fan 
pcrdre diners en la fruita, pcr 
exemple. "La nostra d ignitat no 
val vint ccntims, n i la jovcntut 
es quedo ol poble pe r vint ccn
tims", va sentenciar des de la 
tribuna d'oradors Jordi Vid a l, 
presiden! de la Plata forma en 
Defensa del Sector de la Frui
ta . "L'L'onica bandera que val és 
lo de !'euro i, si aixo va de de
mocracia, to ts els prcscnts som 
uns esclaus", va acabar. Per la 
seua part, l'rolcalde d'A lcarras, 
Manel Ezqucrra, va fer de por
taveu deis 115 m unicipis q ue 
s'ha n adherit al manifest de la 
mnrxa, q ue pressiona a pren
dre mesures per donar v inbi li
ta l a les explo tacions familiars, 
" model econonlic de les nos tres 
comrorques". 

Al fi na l de l'acte, en el qua ! 
van inte rvenir dirigents d'orga-

Oe5ene5 d e tracton estadonat5 a 1'avlnguda Madrid del1elda, ahlr. 

rutz.acions agrñries, de coopero
tivcs i d 'Afrucnl, cls concentmts 
es van d irigir a I'Arc del Ponl 
per comen~ar Ir~ mronifestaci6. 

Manifestació 
Sota !'atenta mirada d'lndfbil 

i Mandoni, i fide ls a l seu esperit 
combntiu, cls pagcsos van posar 
rumb a l pont de lo Universitat 
an1b linim de fer sentir la seua 
ve u. Darrerc d'ells, un mar de 
tractors fent sonar les seucs bo t
z ines va posa 1· la banda sono-

ra a una de les mobilitz.acions 
més importants del camp que 
es recorden a Lleida. Q uan la 
capc;a le ra de la marxa, en la 
q ua! no es va vcure gaircbécap 
deis polítics que van assistir a la 
convocato ria, com la consellera 
d 'Agricultura, Teresa Jorda; el 
subdelego! del Govcrn central, 
José Crespfn ; el p reside n!. de 
la D iputació, Joao Talarn, o e l 
presiden! de In comissi6 d'Agri
cultura del Pa rlament, MarcSol
sona, tornava pe! pont Vell, els 

últims t ractors coment;aven In 
seua etapa pcr Blondcl. Amb 
cls Segadors i el seu "bon cop 
de fnl~ defensors de la te¡·ra" es 
va posar fi a una convocatoria 
d'exit. 

La nottcla, 
n Uoido TV 

SEG~!:Z. 
v.g.u el llfdeo •1 
ml>bll •mbel codL 
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LES FRASES 

«Cada vegada 
hem de complir 
més normes, hem 
d'atendre més 
pagaments» 

MANEL EZQUERRA 
AlCALDE O'ALCARRÁS 

«Eis nostres cors 
són al costat del 
sector primari» 

MIQUEL PUEYO 
PAEA EN CAP DE LLEIDA 

«La fruita de pinyol no 
tirara endavant sense 
una interprofessional 
forta i unida» 

ALBERT CAPDEVILA 
RESPONSABI.! DE FRUITA DE FCAC 

«Tenim dret a viure 
de la fruita, fa falta 
un pla de xoc» 

FRANCESC TORRES 
PREStO ENT D'AFRUCAT 

«Ens volen liquidar. 
Aixo va de mantenir 
les explotacions 
familiars» 

PEREROQUt 
PRESIOENT O' AS AJA A LUIDA 

«Europa ens pren el 
pel. La PAC afavoreix 
!'entrada de capital 
extern al sector i no 
beneficia el pages» 

DAVID BORDA 
RESPONSABLE FRUITA OOL~A JARC 

«Cal passar de les 
paraules als fets. 
Les administracions 
poden actuar per 
revertir la situació» 

JOAN CABAll 
COORDINADOR NACIONAL O'UP 

«No volem ser 
!'última generació 
que pugui viure 
deis seus fruits» 

JORDIVIDAL 
PRESIOENT PI.Af DEFENSA FRUifll 
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AGRICULTURA MOBILITZACIÓ HIST0RICA 

110 ens mobilitzem per un preu 
just al nostre estor~ o tanquem" 
Els pagesos exigeixen als polítics que s'adonin "d'una vegada" que !'agricultura és 
el motor de Lleida 11 Sense els agricultors, asseguren, és 'cel final pera tothom" 

ILLEIOA 1 Els pagesos no es resig
nen allan~ar 1:1 tova llo la i de
fensen el seu dret a viure de lo 
terra, pero ja lenen l'aigun més 
amunt del coll. Aixfho manifcs
taven molts deis nssistcnts a la 
historien mobilització que es va 
celebrar ah ir a Lleida, muntals 
en trnctors o peu. Els ngricultors 
més vcterans denuncien que e l 
seu esfor~ no és retribu"1l a preus 
justos, la qual cosa provoca que 
cls jovcs no vcgin que e l camp 
sig~1i el seu futur. A alguns e ls 
sembla inconcebible que els po
lítics no s'adonjn que !'agricul
tura és el motor de Lleida, que 
sense ells al darrere,la resta de 
sectors nssociats (düectament 
o ind irectnment) no podrien 
subsistir. 

"El pag~s fa quatre e u ros 
i n'inverteix cinc, els diners 
semprc esta n rodant - assegura 
Lluls, un pag~s de 55 anys- . Si 
movem els d iners significa que 
fcm que altres sectors indircc
tes es moguin amb nosaltres i 
aixo no ho tenen en compte e ls 
polítics. Han de pensar - lamen
ta- que el dia que !'agricultura 
deixi d'existir, la gen! que viu 
al nostre voltanl ens trobarli a 
fa lta r." Assegura que el pro
ductor només vol rebre el que 
és jusi pel seu treball pero ara 
mateix la s ituació espanta les 
noves generncions. 

lncentius 
Per la seua banda, cls jovcs 

agricu ltors reclamen incentius 
por continuar produint perque 
actunlmenl el sector "és mort" 
i sense ajuts per poder contiml
ar produint "o ens mobilitzem 
o tanquem", advertía un nitre 
pagcs. Aqucst era el sentiment 
general deis 3.000 manifestants 
que van sortir ahi.r ni correr per 
exigir mesures urgcnts pcr ni 
campen general, no només ja 
perals produclors de fruita dol
~a, que estan perdent diners des 
dol2014. 

Agustí: «A veure si 
ens escolten i podem 
continuar fent el 
nostre producte 
de proximitat» 

Ramon: «El sector esta 
mort perque no hi 
ha continu"ltat de la 
gent jove. Necessitem 
incentius per seguir» 

"Hcrn viscut uns qunnts anys 
produint por sota deis costos
explica Robert- , ara e ls polítics 
s'han adonal que sen se nosalLrcs 
els pobles desapareixen. La sil u· 
aci6 és insostenible jaque pera 
molts aquest pot ser l'ültim any 
coma agricuiLors." 

1 no és per fa Ita de ganes. Jo
sep assegura que e l pages no és 
de llnn~ar faci lmentla tovallo
la. "Eis agricultors ngunntem 
molta pressió. Eslem tot l'any 
treballa ni i quan veiem que ha 
estat una mala campanya, con
t inucm ponsanl que l'any que 

L'adverte ncla. Aquest tractor deixa dar amb el lema del cartel! que els 
agrlcultors 1 ramaders s6n el a u. 

Aitor: «Estem en una 
situació en la qual o 
aixo s'arregla o d'aquí 
a tres o quatre anys 
tanquem tots» 

Robert: «Fa anys que 
produ"im per sota deis 
costos. Pera molts 
aquest pot ser l'últim 
com a pagesos» 

ve sera millor. 1 quan passa e l 
temps i vcicmquescgucix nnant 
malament, i continuem pensant 
que potser l'any que ve m'anira 
millar". 

Pe r a Aitor, aquesta mobi
lilzació arriba tard. "S'hauria 
d 'haver fct molt abans -es quei
xn- quan es va in iciar el veto 
rus. En aquella ~poca tothorn 
va pnssar del tema dient som 
Europa, ja s'arrcglarll i aquí no 
s'ha arregla! res." 

Assegura que la situació va 
anar a pitjor mcntre que les 
grans superficies comcrcials 

Lluís: «Quan !'agricultura 
deixi d'existir la gent 
que viu grades a 
nosaltres s'adonara 
del que falta» 

Josep: «Aguantem molta 
pressió. Quan veiem 
que ha estat un mal any 
en continuem esperant 
un altre de millar» 

"multiplicnvcn un 300 per cent 
el prcu de In fruita que acaba 
cobra ni e l pages". Pera ell, el 
fuLur "pinta fose". 

"Continuarem Jluitant pe) 
nostre {utur. No volem ser l'iol
tima generació que vi u delsseus 
propis fruits, segons asscgura 
Jordi Vida!, prcsidentdc In Pla
taforma en defensa de la fruita 
dol~a, un scntimenl que, mal
grm cls graos obstaclcs, scgucix 
presenta les menls de cadascun 
deis pagesos que van assis\ir 
ah ir a una cita historica d'unitat 
por la supervivencia del camp. 

A primera fila. Consellera, presiden! de la Oiputacló, el delegat de la 
Generalltat 1 el subdelega! del Govern. a primera lila a la concentr acl6. 
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Suports de les Cambres 
de Comer{ i de la Udl 
• Les Carnbres de Comer~ de 
Llelda 1 T~rrega van manifestar 
e l suport en defensa d'un sec
tor prlmarl clau en el desenvo
lupament economic 1 social del 
terrltori. Perla seua part,la Unl
versitat de Lleida va reiterar el 
compro mis amb el món rural i 
la pagesia. 

Teresa Jorda carrega 
contra el ministeri 
• La consellera d'Agricultura, 
Teresa Jorda, va recordar que 
el mlnlsterl d'Agrlcultura va re
butjar el pla d'arrancada de frui
ters proposat perCatalunya 1 va 
valorar positlvament que el de-
panament que dlrigelx Luis Pla
nas vulgui reformar la llei de la 
cadena alimentarla, encara que 
va dlr que •arriba tard". 

Quelxa de les Garrigues al 
president del Parlament 
• El presiden! del consell co
marcal de les Garrigues, Jau
me Set6, ha envlat una carta al 
presiden! del Parlament. Roger 
Torren t. per demanar que posi 
en relleu e ls productes catalans. 
Aquesta petlcl6, "justa 1 neces
s~ria', ve motivada davant de 
la sorpresa de veure que l'oll 
d'ollva que se servelx al res
taurant de la Cambra no és de 
Caralunya. 

Manel Ezquerra i els 
comerdants de I'Eix 
• L'alcalde d'Aicarr~s. Manel 
Ezquerra, va demanar disculpes 
als comerciants de I'Eix Comer
cial per les molestles que podi
en haver causat amb la mobi
litzaci6 pero va assegurar que 
"sense les collites deis pagesos, 
I'Eix no seria el mateix'. 

Pancarta confecdonada 
per alumnes de la Granja 
• El consell comarcal del Segri~ 
va penjar ahir una gran pancar
ta amb un lla~ verd a la fa~ana 
de la seua se u confeccionada 
per part deis alumnes de !'Es
cola Sant Jaume de la Granja 
d'Escarp. 

La Seu, testlmonl. La Seu Vella 
grans esclevenlments de Llelda, e 
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l a cap~alera de la manlfestacló, amb desenes de lractors al fons, a punt d'entrar a la pla~a Sant Joan. 

Lleida ha perdut 2.200 
agricultors en deu anys 
El camp aporta el 10% de la riquesa de la província 11 La taxa 
es duplica si es té en compte la indústria agroalimentaria 
ILLIIDA IEl sector agrori rcprcsl!ll
tll un deis pilars de l'economia 
de Lleida, al concentrar deu de 
cada cent euros de la riquesa de 
la provincia. Aquesta taxa es 
duplica si es té en compte a més 
la indústria agroalimentllria. 
Malgrat ser do u por al dcscnvo
lupamenl de Ponent, Ah Pirineu 
i Aran, el nombr·e d'agricultors a 
la provincia no deixa de baixar, 
amb una ca iguda superior als 
2.200 des de l'any 2009. 

En concrct, les dades d'afjliots 
ala Segurctat Social regist ro
ven aquesl mes de gener passat 
9.338 en el r~gim d'autonoms 
al sector d'agricult ura, rama
doria i silvicultura. Representa 

un dcscens de 215 respecte a les 
mateixes dates de l'any passat. 
El nombre actual d'agricuhors 
es traba moltlluny deis 11.530 
que reunin el 2009, un período 
en qu~ s' ha re_gistral un retro
cés del19%. Es a dir, practica
ment un de cada cinc pagesos 
han deixa t el campen lot just 
dos decades. 

"Som una especie en risc 
d'extinció", afirmava ahir una 
agricultor a la manifestació, i 
aquestes xi(res li donen la raó. 
Els ngricultors avui no a rriben 
ni al5% deis nfiliats a la Segu
retal Social. A aquestes xifres 
cal sumar el nombre de lreballa
dors del camp, el vol u m del qual 

és molt fluctuant i que assoleix 
la xifra record a l'estiu, ja que 
duranlla campanya de la fruiln 
poden generar-se uns 20.000 
llocs do t reball. 

Abandó d'explotadons 
El dcscens en el nombre 

d'agricultors es tradueix en 
l'abandó d'explot acions, fonn
mentalrnent les més petites, amb 
les conseqücncies que té pcr al 
teixit social i economic del món 
rural. 

Les últimos dad es macrocco
nomiques de l' lns titut d 'Esta
dlstica de Catalunya del2017 
situen el Valor A[egil Brul de 
l'economia de Lleida en e ls 

L LADADA 

9.338 
AGRICULTORS 

l a Seguretat Social té 9.338 
autbnoms agraris cotltzant a 
la provfncla, 215 menys que fa 
unany. 

1.035 
MILIONS D'EUROS 

Aquesta és l'aportacló del camp 
a l'economla lleldatana, xlfra 
que es dobla si s'hllncorpora la 
indústria. 

25,6 
PERCENT 

Les Garrigues és la comarca 
amb més pes agrari en el PIS., 
amb un 25,6%, 1 a Aran tot just 
suposa un 0,3%. 

ÉS NOTÍCIA S 

10.849 milions d'euros i !'agri
cultura és una de les grans fonts 
de riquesa de kt provincia, amb 
1.034,7. Pero cal teniren comp
te que la indústria agroatimen
tltria representa de l'ordrc de 
mil milions d'euros més. 

Al tres actlvitats 
En aquestes xifrcs, a més, 

no s'inclouen flltres activilals 
lligades d irectamenl a l camp, 
com poden ser In indúslri.a i co
mercia lització de maquinaria 
agrícola, fitosanitaris, sistemes 
de r·egs o construcció d 'instal
lacions pcr a finques i grangcs, 
per posar-nc alguns exemples. 

A més a més, com posa ven 
de manifest nhir els agricul
tors, si el pages corrent conti
nua perdenl diners anyrere any 
en sectors com la fruita dolrra o 

CANVI DE MODEL 

Els agricultors adverteixen 
d'un canvi de model 
que posa en risc 
l'explotació familiar 

en el millar deis casos cobrinl 
costos comen l'oli d'oliva, no 
poi consumir i el comet·~ local 
acaba toca t. 

L'an a lisi comarcal poso de 
manifest que la comar·ca de 
les Ga rrigues és el ter ritori de 
Poncnt on el camp té més pes. 
Representa el 25,6 per cent del 
PI'Oducle 1 nlerior Brut de la co
marca, segons dades de l'any 
2018 incloses a l'últim Anuari 
Economic Comarcal del BBVA. 
Ln segueixcn la Noguera (12 per 
cent), el Pla d'Urgell (8,15 per 
cent), I'Urgell (7,5 percent), I'Aii 
Urgell (5,9 per· cent), el Solsones 
(5,7 pcr ccnt), el Pa lla rs Jussii 
(5,0 per cent}, el Segria (4,7 per 
cent), la Segarra (4,6 per cent), 
I'Altn Ribngorya (1,6 per cent), 
el Pnllnrs Sobirñ (1,6 per ccnt) 
i la Val d'Aran (0,3 per cent). 

L'estudi del banc també deixa 
ciar que els rcsu ltats del sector 
agrari pateixen una crisi que ve 
de lluny. Des del sector agra
ri s'advel'tc ix que a fronten un 
con vi de model, en el qunl cada 
vegada perden més pes les ex
plotacions fnmiliars, clnus per al 
mantcnimcnt de lo població ni 
món rural, mentre que creixen 
els inler-essos degransempreses 
procedents en molts casos d'ac
tivitats alienes al cnmp. 

at protagonista i testimonl deis la relvlndlcacló.les dones pageses, com les de I'Horta de Lleida, també van 
•actorada d'ahlr. valer fer sentir la seua ve u en la defensa del sector agrari. 

Amor per 1• terra. Ah ir era el día deis enamorats i els concentrats a la pla~a 
Sant Joan van voler declarar el seu amor pels agricultors. 
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MUNICIPIS SERVEIS 

Traslladen l'únic bany públic de la 
Seu després de les queixes d'un veí 
Ubicat als baixos d'un bloc que l'ajuntament va comprar per 40.000 euros 11 L'antic 
propietari recomprara el local i el consistori recuperara la inversió 

C.SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 L'ajuntament de 
la Seu d ' Urgell es veu obliga! a 
canviar d'ubicaci6 l'únic bany 
públicque hi ha ni municipi . Es 
va instaJ.Iar la primavera pas
sada als baixos d'un ediCici si
tuat a la pla~a Joan Sansa i en
ca t·a no havia ent rat en servei. 
El trasllnt arriba després de les 
qucixcs d'un deis vo'ins de l'im
moble, que s'ha mostrat en total 
desacord ambla seua posada 
en marxa. Per aquesta ra6, el 
consistori ha optat per "desins· 
tal· lar-lo i evitar aixf problemes 
i polcmica", segons va explicar 
ah ir l'alcaldc, Jordi fiibrega. 

La Seu va destinar 40.000 
euros a la compra del local en 
el qua! es va instaJ.Iar el bany 
públic, una inversió que ara re
cuperarll perque ha negocia! 
amb l'antic propietari. Aquest 
"rccompmrli" cls baixos pe! ma
tcix prcu que va pagar l'ajunta
ment. Aix[ mateix, Filbrega va 
nssegurnr que en el moment de 
la compra del local no s'havia 
constituil encara la cornunitat 
de propietaris de l'immoble pcr· 
que encara quedaven alguns ha
bitatges per vendre. En aquest 
sentit, l'nlcalde va considerar 
"totnlment correcta i legal" 
l'actuació municipal, que "es 
va reunir amb els propietaris 
del moment per propasar la 
insta Hació". Ara, un deis vei'ns 
s'oposa al projecte i l'ajuntament 

MEDI AMBIENT INSPECCIÓ 

lmatge del bany públic que s'havlalnstal·lat a la pla~a Joan Sansa de la Se u 1 qu& es trasltadarll. 

s'hadecantat percanviardelloc 
el nou bany públic. 

Pressupostos particlpatius 
Pcr aquesla raó, la cabina del 

bany quedara instoJ.loda en al
gun deis espais exteriors enca
ra disponibles de la pla~a Joan 
Sansa. Val a rccOI'dar que lapo
sada en marxa d'un bany públic 
a la Seu, adaptat i accessible a 

pe!'llones amb mobilitat red urda, 
rcspon a la voluntat de la ciuta
dania, exprcssnda a tmvés deis 
pressupostos pa rticipatius que 
portn a terme cada any l'njun
tament. L'equipnment disposn 
d 'un sistemn d'autorentat i h i
gienilzació després de cada ús 
i compta amb me.~ures contra 
cls actes vandalics. 

El subministrament i insta Ha-

AIGÜES SANEJAMENT 

ció de la cabina va anar a carrec 
de l'cmprcsn Lorke Systcms, SL, 
amb unn inversió total de 37.159 
euros (amb impostas inclosoo). 
Fa brego va especificar que ''In 
penalització que haurem de 
pagar amb el canvi d'ubicació 
sera d'uns 2.000 euros", que 
són els que la corporoci6 cal
cula que van costar els treba lis 
d'instaHaci6. 

SEGAE 1 
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CARRETE RES 

Tallen 12 dies la 
via entre Juneda 
i Castelldans 
IJUNEDA 1 La carretera LV-7023 
entre Juneda i Castelldans 
quedara tallada altransit en 
tots dos sentits des d'aquest 
di lluns Cins al 28 de febrer 
pcr obres de manteniment. 
Els usuaris babituals d'nquest 
trajecte poden circular per 
una ruta allernaliva perla C-
233, que enlla~a Castelldans 
ambles Borgcs Blanques. Les 
actuacions a realitzar corres
ponen a reparacions com a 
conseqü~ncia del temporal 
del mes d'octubre de l'any 
passat i compten amb un 
pressupost que ascendeix a 
600.000 euros. 

PROJECTES 

Balaguer 
urbanitzara el 
carrer Cervantes 
IBALAGUER 1 El pie de l'njunta· 
ment de Bnl:lguer ha aprovat 
el projectc per urbanitzar el 
carrer Cervantes, ubicot al 
costal del povelló Molí de 
!'Esquerra i el nou _parquing 
d'autocat·avanes. El projec
tc, que se sotmetrñ durant 
!renta dies a cxposici6 pú
blica pera possibles al·lega
cions, inclou l'adequoci6 de 
les xarxes de clnvegueram, 
electricital i aigua potable, ja 
que aquesta via actualment 
no en disposa. El pressupost 
total de !'obra ascendeix fi ns 
a 356.215 euros. 

L'ACA desbloqueja la depuradora 
de Benavent i Vilanova de Segria 

lmatge d'un d eis abocaments de IIMivlats. 

Els agents rurals denuncien dos 
empreses per abocar lixiviats 
ILLEIDAI Els rurals van denunciar 
ah ir dos emprcses, una a la No
gucm i l'altra al Pla d'Urgcll, per 
la fillracióde ll xiviatsal subsbl 
i a la xarxa de regadiu després 
d'una inspecci6 a di verses ins· 
ta Hacions. S'ba de record11r q~1e 
la gestió d'aquest tipus d'aigües 

residuals esta subjecta a lama
teixa normativo que les dejec
cions ramaderes. 

Els rurals també van denun
ciar tres abocamenLs de purins 
des de Iinals del mes de gener 
fins a la setmana passada (vegeu 
SEGRE de di mecres). 

Inicien les expropiacions i les obres s'abordaran aquest any 
X.R. 
1 LLEIDAI L'Agencia Catalana de 
l'Aigua (ACA) ha inicial cls tra
mits pero la construcció de !:1 
depuradora de Vi Innova de Se
gri~ i BenaventdeSegtia. Fonts 
de l'organisme de conca van 
explicar ah ir que la previsi6 
és iniciar les obres a finals de 
l'estiu o principis de In tardar, 
mcntrc que els trcbaUs ja estan 
en lic itaci6. L'ACA ha comen
~at el procés per expropiar e ls 
tcrrenys en e]s quals es cons
truí m el sistema de sanejament 
pera aquests dos municipis del 
Segrio, un projecte que (a anys 
que esta paraliczat i que ara es 
desbloquej:~. En aquest sentit, 
el projecte de pressupost de In 
Goneralitat pcr aquesl 2020 
preveu una partida de 4,4 mili
ons pet· a aquesta depuradora, i 

entre el 2021 i cl2023 consigna 
670.000 euros. 

Així mnleix, l'ACA va anun
ciara fina ls dcl'ony passnt que 
invertiría quim:e milions d'eu
ros a les comarques lleidatanes 
en projectes com les depura do
res d 'A rtcsa de Lleida i Pttig
verd, Torrerarrera i Torre-se
rana i Benavent i Vilanova de 

LA DADA 1 

4,4 1 
M ILION S D'EUROS 

El projecte de pressupost de la 
Generalitat preveu una partida 
de 4,4 mllions d'euros. 

Scgria. D'altra banda, e l siste
ma de sanejament d'Aicolelge 
continua paralitzat. 

Gestió comarcal 
Val a recordar que l'organis

mc de conca catalil vn instar 
el consell del Segria a col·la
borar a través de convenís per 
gestiDLlar les plantes de saneja
ment dc la comarca i que sigui 
la corporació qui n'assumeixi 
la gesti6, tal com jn han fet els 
consclls de les comorqucs del 
Pla, les Garrigues o el Pallars. 
Les depuradores del Segria te
nen un cost anual de 960.800 
euros. 

Les comarques de Lleida 
compten amb un centenar de 
depuradores (a Cat:1lunya n'hi 
ha 500) que sanegen les aigues 
d'un 80% de la poblaci6. 
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ARTS ESC~NJQUES PROJECTE 

Comediants ja assaja a Mur el 
seu muntatge teatral'romanic' 
Entrades a la venda pera tres funcions 1'1 i e12 de maig a la col·legiata 

1 CASTEll DE MUR¡ Lo companyia 
teatral Comediants ja ha co
men<;at els assajos de !'obra 
Mur, guspira del MNAC, que 
estrenara els dies 1 i 2 de maig a 
la coHegiata de Santa Maria de 
Mur, al PallarsJussil. El projec
te, que es va presentar el passat 
13 de novernbre al Museu Naci
onal d'Art de Catalunya, a Bar
celona, té com a objcctiu reviure 
als csccnaris originals el procés 
d'arrancament i posterior venda 
de les pintures romi'lniques de 
l'absis de l'església l'any 1919, 
uns rets que van ser determi
nants els anys següents pera In 
preservnció i protecció d'a ltrcs 
murals romanics a Catalunya. 

Mur, guspira del ¡\IINAC ha 
estat creada per Comedinnts 
amb moti u del centenar·i del que 
va ser el pri nrer· a n anea ment de 
pintures romlmiques al Pirineu 
catnla, una commemoració que 
va donar inici l'any passat i que 
culminara el proper 3 de maig, 
coincidint amb el tradicional 
Aplec de Mur. 

Tres actuadons 
La companyia teat ral ofe

rira tres acl1•acions 1'1 i el 2 de 
maig, en que estil prevista l'as
sistencía totol d'unes nou-ccntes 
persones. L'espectacle posara 
en escena 34 figurants, entre 
actors profess.ionals, nmatcurs i 
músics. Algunsd'ells són actors 
del Pallars Jussa que participen 

voluntilrinment en el projecte. 
L'obra es dividira en tres esce
naris diferents: dos a !'exterior· 
de la col·legiata i un a dins de 
l'església, i e l públic hama de 
despla<;ar-se deis primers al 
tercer. Les entrades s' hnn po
sal a la venda a inscripciotrs. 
cttl a 15 euros (S euros pera 
nens de fins a sis anys). Tarnbé 
s'ha previst un servei d'nuto
c~r des de Tremp per facilit~r 
el despla~ament. 

Del Jussa a un museu a Boston 
• L'cstiu dcl1919, el mar
xant d'a.rt lgnasr Polla k va 
comprar a l rector de Santa 
Maria de Mur les pinturcs de 
l'absis de In col·legiatn, que 
van ser arrancades amb la 
tecnica de l'slmppo, utílitza
dn a Catalunya per primera 
vegada. Traslladades a Bar
celona, les va adquirir el col-

leccionista Lluís Plandiura, 
que cl 19211cs va enviar a 
Nova York, on van ser venu
des al Muse u m of Pine Arts 
de Boston, on s'exhibeixcn 
avui día. Aquella operació 
va posar en marxa la cam
panya de salvament de l'art 
romlmic del Pirineu, que ~ra 
es conserva a l MNAC. 

Mares solteres 
El dificil reple de errar els ñlls sense parella. 

LauraRavés 

SEGAE 1 
Dissabte, 15def~bferdel2020 

SIXENA 

Santi Vi la, 
senseCaixa 
de Solidaritat 
!BARCELONA 1 La Caixa de So
lida rita! va informar dijous 
que no pngnr·il els 216.000 
euros de la r1an~a que el jut¡' al 
d'Osca exigeix a l'exconsel er 
de Cultura Santi Vi la per· no 
haver entrega! a Arngó les 
44 obres d'art del Museu de 
Lleida origin:\ries de Síxena, 
porque "Viln va considerar 
que qui havin d'afrontar-la 
és la Generalítat". En un tuit 
sobre aquest cas judicial, la 
Caixa de Solidarito t va as
segurar que "hi ha raons en 
contra [sobre els fets jutjats], 
relntives n l'actuació global 
de Santi Vila". 

NOVEL·LA 

El dibuixant 
Peridis, premi 
Primavera 
1 MAORIO 1 L'escriptor, nrqui
tecte i dibuixont José Maria 
Pérez Peridis (Cabezón de 
Liébaoa, Cnntobria, 1941), 
concgut perles seucs vi
nyetes diaries a E/ País, va 
guanyar ah ir el premi Prima
vera de novcl·la, dotal amb 
100.000 €, per El corazón 
con que vivo, una historia 
ambientado en la Guerra Ci
vil. L'nutor vn reconeixer que 
és un tema que "aixeca molts 
recels" en tot el que es "raci o 
s'escrigui", pero que vn voler 
abordar aquesta historia que 
"coneixia de la infantesa". 

LECTURA 
SUPLEMEH'T OOMINICAL DE SEGRE 

Aquesta economista d'Alcnnó és una 'leader coach' 
que col·labora amb cmprcscs com lrnkOO!n. 

IIEPOUATGE w ·. ..e ., . 
~ . . . 

Moda 
EllleidaLiJ.jaume Comenge col·labora 
amb la moda etica de Miria m Ponsa. 

SECiRE 
••gro.com0 Q G) 
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