
Front comú d’alcaldes 
del Pirineu i de diverses 
entitats contra la futura 
Agència de la Natura
Edils i propietaris forestals impulsen  
un manifest que rep moltes adhesions
Port del Cantó
ACN
Una cinquantena de persones, 
entre alcaldes de l’Alt Pirineu - 
majoritàriament d’ERC - i entitats 
privades de tot Catalunya, han 
participat a la lectura d’un ma-
nifest, al Port del Cantó (Pallars 
Sobirà) per reclamar l’ajorna-
ment de l’Agència de la Natural. 
El Consell d’Alcaldes del Sobirà, 
la Federació Catalana d’Associa-
cions de Propietaris Forestals 
(BOSCAT) i l’Ajuntament de Bell-
ver han impulsat el manifest que 
denuncia “la falta d’informació, 
transparència i participació” i el 
“foment de la creació d’estruc-
tures administratives opaques”. 
Els signants, un centenar d’ajun-
taments, entitats i empreses del 
sector forestal, manifesten que 
l’Agència augmenta “els desequi-
libris entre zones de Catalunya i 
afavoreix el despoblament rural”.

La finalitat del manifest és 
la demanda de l’ajornament de 
l’aprovació d’aquesta Llei fins que 
no sigui consensuada amb els ens 
locals i els propietaris de terrenys 
afectats. Es demana que l’Agència 
tingui una representació no in-
ferior al 50% del món local, pro-
pietaris forestals i òrgans rectors 
dels espais naturals. Els concen-
trats han demanat que tothom 
s’adhereixi a les reivindicacions. 

FOTO: CC Pallars Sobirà / Els alcaldes van llegir un manifest

La Paeria de Balaguer vol garan-
tir que durant el període d’estiu 
els infants de la ciutat tinguin 
l’oportunitat de participar en ac-
tivitats esportives, educatives, 
culturals i de lleure. Per aquest 
motiu està treballant en l’orga-
nització de les diferents activi-
tats d’estiu que es duen a terme 
des de fa uns anys adreçades a 
infants de 3 a 16 anys. La rea-
lització d’aquestes activitats es-
tarà condicionada en primer 

lloc, a que la regió sanitària de 
Lleida es trobi en Fase 3, requi-
sit indispensable per poder-les 
organitzar. El funcionament de 
les activitats s’adaptarà a les no-
ves mesures de seguretat i, per 
tant, es reduirà del nombre de 
places que s’ofereixen per cada 
activitat, l’organització de les en-
trades i les sortides dels partici-
pants es farà de forma esglao-
nada i hi haurà divisió en grups 
entre els participants.

La Paeria de Balaguer 
prepara les estades d’estiu 
amb mesures de seguretat
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L’Ajuntament de la Granja d’Es-
carp invertirà uns 45.000 euros 
del seu pressupost en l’arranja-
ment de camins. L’ens local ha 
tret a licitació la contractació del 

manteniment i la millora dels 
camins municipals, invertint 
15.000 euros en camins de reg 
asfàltic i 30.000 euros en els ca-
mins d’àrids i terra.

La Granja d’Escarp destina 
45.000 euros a millorar vials

FOTO: Aj. Granja / Màquina utilitzada en el manteniment de camins

L’Escola Agrària del Pallars es 
reinventa per adaptar-se a una 
nova realitat i donar resposta a 
les necessitats del sector agroa-
limentari de muntanya. Fruit de 
l’evolució i el progrés d’aquest 
àmbit, els seus professionals 
han passat de produir els ali-
ments a realitzar el cicle pro-
ductiu complet, produint, ela-
borant i comercialitzant els seus 
propis productes. El centre del 

Departament d’Agricultura ha 
definit una nova línia de treball 
per al curs 2020-2021 que con-
sisteix en oferir una formació 
professional especialitzada que 
va en línia als objectius de des-
envolupament rural sostenible. 
Oferirà ‘Eines per a la transfor-
mació agroalimentària de mun-
tanya’, un curs pioner, innova-
dor i únic per donar resposta a 
les necessitats del sector.

Formació professional a 
l’Escola Agrària del Pallars

El Centre de la Cultura de l’Oli de 
Catalunya (CCOC) ha organitzat 
per a l’ 11 de juny, a les 19 hores., 
un taller virtual d’aplicacions gas-
tronòmiques dels diferents perfi-
ls d’arbequina del territori de les 
Garrigues. El taller serà realitzat 
per l’experta Montse Freixa, xef 
i sommelier d’olis, creadora del 
mètode Evòóeasy. Es podran rea-

litzar preguntes i resoldre dubtes 
amb l’experta. Els assistents al 
vídeo taller s’han d’inscriure al 
formulari habilitat pel CCOC. El 
nombre de places és limitat a 15 
persones i per ordre d’inscripció. 
L’activitat és gratuïta. Una vegada 
inscrits els assistents rebran un 
correu amb l’enllaç on es realit-
zarà la videotrucada.

Taller virtual d’aplicacions 
gastronòmiques d’arbequina 
des del Centre de l’Oli

FOTO: Centre de l’Oli / La xef i 
sommelier d’olis Montse Freixa

JARC adverteix que cada mes tanca una 
explotació lletera al conjunt de Catalunya 
JARC ha traslladat a Agricultura la situació “límit” en què es troben 
els productors de llet catalans i assegura que el preu per litre que 
perceben “fa anys que es troba per sota del necessari per assegurar 
la seva rendibilitat”, amb milers d’euros de pèrdues anuals. Segons 
JARC, “cada mes un productor de llet es veu obligat cessar l’activitat”.

Guissona 
proposa als 
joves 4 camps 
de treball
L’Ajuntament de Guissona 
proposa quatre camps de 
treball de voluntariat perquè 
els joves d’entre 12 i 16 anys 
comptin amb noves propostes 
per gaudir de l’estiu. Es faran 
accions de neteja i condiciona-
ment d’espais, un camp al Parc 
Arqueològic i un altre d’art sin-
gular per tal de donar vida al 
centre històric. 

L’Ajuntament de Fulleda ha in-
vertit 45.000 euros en la millora 
d’infraestructures turístiques i 
equipaments. L’àrea d’autoca-
ravanes de Fulleda, la pista po-
liesportiva, el servei wifi i altres 
elements del mobiliari urbà i la 
il·luminació han esdevingut l’ob-
jecte d’aquestes obres de millo-
ra, impulsades per l’Ajuntament 
de Fulleda, que culminaran en el 
decurs d’aquesta primera quin-
zena del mes de juny. 

Fulleda millora 
infraestructures       
de caire turístic
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Los espacios de la Xarxa de Mu-
seus de Lleida i Aran reabrirán sus 
puertas en los próximos días con 
las medidas de seguridad ajus-
tadas a la normativa vigente. Un 
total de ocho museos serán vi-
sitables a partir de este sábado, 
mientras que el resto lo hará du-
rante este mes de junio.

El Museu de la Noguera, el 
Museu de Cervera, el Museu de 
la Conca Dellà, el Museu de Llei-
da, el Museu d’Art Jaume Morera, 
el Museu Tàrrega Urgell, l’Ecomu-
seu de les Valls d’Àneu y el Mu-
seu Hidroelèctric de Capdella re-
abrirán sus puertas este sábado, 
mientras que los otro cuatro lo 
irán haciendo este mes de junio: 
El Museu de Guissona, el día 8; el 

Museu Diocesà i Comarcal de Sol-
sona, el día 13, y el Museu Dio-
cesà d’Urgell y el Musèu dera Val 
d’Aran durante la segunda quin-
cena del mes.

Todos los museos han adap-
tado su funcionamiento y sus 
espacios a la normativa vigente 
a fin de ofrecer la visita con las 
máximas garantías sanitarias. 
Muchos, además, ofrecerán ali-

cientes el visitante como es el ac-
ceso gratuito durante los prime-
ros días de reapertura. La Xarxa 
de Museus de les Terres de Lleida 
i Aran han llevado a cabo una la-
bor previa de información y ase-
soramiento a los museos sobre 
los protocolos a seguir durante 
este periodo especial.

Entre las medidas de preven-
ción e higiene adoptadas desta-
ca la obligatoriedad del uso de la 
mascarilla, el mantenimiento de 
la distancia mínima de seguridad 
de dos metros entre las personas, 
el marcaje de las distancias de se-
guridad y la creación de recorri-
dos dentro de las salas, la instala-
ción de mamparas, la limpieza de 
las manos en la entrada, la reduc-
ción del aforo o la prohibición de 
tocar objetos y vitrinas.

El Museu de Lleida tendrá en-
trada gratuita en el horario habi-
tual hasta el próximo día 30 de 
junio tanto para la exposición 
permanente como para la mues-
tra de obras seleccionadas de la 
Col·lecció Gelonch.

El Museu d’Art Jaume Morera, 
que atesora una amplia exposi-
ción de arte moderno y contem-
poráneo de Lleida, ofrecerá la 
expsición ‘Inventari General’, que 
incluye la apertura al público de 
su almacén.

La Xarxa de Museus de 
Lleida reabre puertas
Ocho de los doce espacios ya serán 
visitables el sábado y el resto pronto

FOTO: Xarxa de Museus / La reapertura ha sido muy bien recibida

Las medidas 
de seguridad 
se ajustan a 

la normativa 

La escritora Care Santos publi-
có ayer ‘Seguirè els teus passos’ 
(Columna), una nivela que sa-
quea la memoria y se enfrenta 
con la necesidad de conocer la 
verdad del pasado.

Santos mantiene a la prota-
gonista de su anterior novela, 
‘Tot el bé i tot el mal’, la Rei-
na, que inicia un viaje al Pallars 
Jussà después de saber que al-

guien pretende abrir la tumba 
de su padre.

Con el 26 de enero de 1939 
como fecha clave de la historia, 
día que Barcelona fue ocupada 
por las tropas de Franco, Santos 
invita a abrir el debate sobre si 
la memoria se ha de mantener 
viva o hay que olvidar. Ella pro-
pone buscar una manera de vivir 
con tranquilidad el pasado. 

Care Santos propone un 
viaje al Pallars Jussà, en 
‘Seguiré els teus passos’

El escritor Jordi Solé se estrena 
en la poesía con el libro ‘Oficis 
de Pandèmia i altres poemes’ 
(Voliana Edicions), en el que 
plasma las emociones y la nueva 
realidad vivida. Este catedrático 
de lengua catalana y literatura 
de Secundaria es hijo de Oliana.

El libro tiene cuatro partes, 
la primera de las cuales que da 
título al libro es la más reciente 
y ha sido escrita entre el 30 de 

marzo y el 9 de abril en pleno 
confinamiento. En realidad se 
trata de un solo poema que ocu-
pa 57 páginas divididos en 11 
bloques poéticos.

En total 359 versos que expli-
can los nuevos oficios en tiem-
pos de pandemia, oficios reales, 
metafóricos, posibles e imposi-
bles, actitudes y pensamientos 
sobre el mundo, la vida, el muer-
to y quien le vela.

Jordi Solé se estrena en 
la poesía con ‘Oficis de 
Pandèmia i altres poemes’

Alguaire recibe más 
de 60 ‘Microrelats 
confinats’ para el 
concurso convocado
La Biblioteca Josep Lladonosa 
Pujol de Alguaire animó durante 
el confinamiento a participar en 
las redes sociales en el concurso 
‘Microrelats confinants’, com-
partiendo escritos de creación 
propia explicando cómo se vivía 
la situación. El concurso ha finali-
zado con más de 60 microrelatos 
presentados, algunos incluso en 
inglés. Esta semana se sabrá el 
ganador de un lote de libros.
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