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Bellpuig decidirà 
en què invertir 
30.000 € 1'1-0 
I BELLPUIG I L'ajuntament de 
Bellpuig ha destinat per pri
mera vegada una partida a 
pressupostos participatius i 
els veïns podran escollir a 
què destinar una partida de 
30.000 euros. Podran votar 
les seues propostes 1'1 d'octu
bre, coincidint amb el quart 
aniversari del referèndum in
dependentista. Algunes op
cions són millorar els parcs 
infantils o adquirir pisos 
socials. 

La votació serà presenci
al al vestíbul del consistori. 
L'ajuntament convoca cada 
any una consulta popular 
l'l-O. Podran participar en 
la consulta tots els residents 
majors de setze anys. 

RAMADERIA 

La vaca pallaresa 
ja supera els 
70 animals 
I ALINS I La vaca pallaresa ha 
aconseguit arribar als setanta 
exemplars a tot Catalunya, 
gràcies al treball de l'associ
ació de criadors del Sobirà i 
en especial de la família SiD
freu, que han treballat per 
donar més reconeixement a 
aquesta raça, passant de tot 
just vuit exemplars a supe
rar els setanta. Ara, l'entitat 
de criadors fa un pas més 
i comercialitzarà la carn 
d'aquests animals amb més 
de 250 anys d'història. Els 
criadors del Sobirà confien 
que d'aquí a poc temps es 
pugui adquirir a les carnis
series del Pallars i degustar 
als restaurants. 

EMPRESA 

Impulsen crear 
firmes liderades 
perdones 
I LLEIDA I La Diputació ha par
ticipat en el grup de treball 
Dona i Empresa que té com 
a objectiu garantir la conso
lidació i el creixement de les 
empreses que hagin estat cre
ades per dones. 

Aquest mes ha finalitzat 
la primera edició del grup de 
Treball amb l'objectiu de do
nar suport a la creació d'em
preses creades per dones, ga
rantir la seua consolidació 
i el creixement empresarial 
i perquè serveixin d'inspi
raciÓ de cara a generacions 
futures d'empresàries. La 
voluntat del grup és generar 
sinergies i complicitats entre 
les entitats. 
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CARRETERES GESTIÓ 

L'Estat adjudica definitivament 
a Arnó l'explotació de I'AP-2 
Per 11,9 milions i un termini de dos anys prorrogable a tres li Haurà de suprimir 

u 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El ministeri de Trans
ports, Mobilitat i Agenda Urba
na ha adjudicat definitivament a 
la constructora lleidatana Arnó 
el concurs per explotar l'auto
pista AP-2 al seu pas per les co
marques de Lleida després del 
final dels peatges el passat 1 de 
setembre. 

A finals de juliol el ministeri 
ja va fer pública la seua elecció 
a favor de l'UTE formada per 
Arnó, Aquaterra i Rubau entre 
un total de 18 ofertes presenta
des. Val a recordar que una altra 
firma de Lleida, Ramera Polo, 
va quedar-ne exclosa i va estu
diar presentar un recurs (vegeu 
SEGRE del 30 de juliol). 

u (.,. topista fa un mes 

El contracte per conservar i 
explotar el tram de l'AP-2 que 
discorre per Lleida suposarà 
una inversió d'11,9 milions 
d'euros durant un termini de 2 
anys amb possibilitat de pròrro
ga de 3 anys més, segons fonts 
del Govern. També contempla el 
desmantellament de les illes de 
peatges de Lleida, Soses, l'Albi i 
les Borges Blanques, una actu
ació que s'espera per abans que 
finalitzi l'any, i adequar la calça
da al nou sistema d'explotació. 
El tram afectat va des del punt 
quilomètric 120,5 al181,1, que 
limiten amb Osca i Tarragona, 
respectivament. També inclou 
les àrees de servei de Lleida i 
les Garrigues. 

Indicacions per no aturar-se i disminuir la velocitat al peatge de Lleida. 

TURISME ALLOTJAMENTS 

Pel que fa a la millora del 
servei integral de mobilitat a 
l'usuari, s'inclouen actuacions 
per vigilar i atendre accidents, 
assegurar la vialitat durant els 
mesos d'hivern, controlar els 
túnels i les comunicacions, re
visar l'estat de les vies i fer es
tudis de seguretat. Segons fonts 
de l'empresa Arnó, el ministeri 
de Transports té previst firmar 

Vielha suspèn llicències 
per als nous pisos 
turístics compartits 
E. F. 
1 VIELHA I L'ajuntament de Vielha 
ha suspès de forma temporal la 
concessió de llicències per als 
habitatges compartits d'ús turís
tic (llar turística compartida). El 
consistori vol buscar una solu
ció a la problemàtica de la falta 
d'habitatge de lloguer que hi ha 
al municipi. 

L'alcalde, Juan Antonio Ser
rana, va assegurar que aquesta 
acció suposa una mesura pre
ventiva, amb l'objectiu de co
mençar un debat sobre aquesta 
temàtica d'allotjament turístic i 
una anàlisi tècnica que n'estudiï 
millor la regulació i adaptació 
al municipi. 

La llei atorga al consistori un 
termini màxim d'un any sense 
autoritzar noves llicències men
tre tramita una nova regulació. 

Per a l'equip de govern d'UA els 
habitatges compartits d'ús turís
tic provoquen que es dispari el 
preu dels pisos de lloguer a la 
capital aranesa. 

Segons Serra no, també supo
sa una problemàtica per als que 
volen anar a treballar a la Val 
durant la temporada d'hivern 
o estiu i no troben cases a cau
sa del gran cost econòmic. Una 
problemàtica que s'afegeix a la 
proliferació dels allotjaments 
d'ús turístic i que existeix amb 
un registre actual de prop de 
330 pisos només en el muni
cipi de Vielha, segons fonts 
municipals. 

Aquesta moratòria va ser 
aprovada en el ple de Vielha 
amb els vots a favor d'UA al go
vern, Convergéncia Aranesa i 
l'abstenció d'Aran Amassa. 

el contracte abans del dia 1 de 
novembre. 

La concessió d'Abertis va ex
pirar fa un mes i van finalitzar 
més de 4 dècades de peatges a 
les comarques lleidatanes des 
del1977. Tanmateix, està pre
vist que la supressió de barreres 
només comporti tres anys d'ús 
gratuït de l'AP-2. L'Estat ha ma
nifestat a la UE la intenció de fer 

ENERGIES PROJECTES 

de pagament totes les autopistes 
i autovies el2024. 

Romà Infraestructures s'ha 
adjudicat juntament amb dos 
empreses més amb les quals 
forma una UTE l'ex.plotació 
d'un tram de l'AP-7 al seu pas 
per Barcelona. La Generalitat 
ja ha començat a desmantellar 
els peatges a la seua xarxa vià
ria i exigeix celeritat a l'Estat. 

Quatre municipis del 
Jussà al·leguen contra 
la línia d'alta tensió 
I TREMP I Els quatre municipis del 
Pallars Jussà afectats pel pas 
del projecte de la línia d'alta 
tensió LAAT Montsó-Isona, 
Tremp, Castell de Mur, Gavet 
de la Conca i Isona i Conca 
Dellà, presentaran al-legaci
ons en contra del projecte per 
les afectacions que provocaria 
en zones catalogades d'interès 
geològic que formen part del 
Geoparc Orígens i que han es
tat sotmeses a una protecció 
especial europea. 

REBUIG 

L'entitat Salvem lo Pallars 
també s'afegirà a les 
al-legacions en contra 
d'aquest projecte 

També posaran de manifest 
l'impacte que les cinquanta-sis 
torres previstes, que s'instal
larien a la comarca en un tra
çat de 26 quilòmetres, és molt 
elevat i amb risc, ja que algu
nes de les torres estan projec
tades a pocs metres de zones 
habitades i de gran interès 
patrimonial. 

Així ho van acordar els 
municipis afectats pel traçat 
d'aquesta línia d'alta tensió du
rant el consell d'alcaldes del 
Pallars Jussà celebrat dimarts 
passat i en el qual van acordar 
sol·licitar una pròrroga per po
der preparar adequadament 
el seu argumentari, ja que 
només disposen fins al dia 22 
d'octubre vinent per presentar 
les al·legacions en contra del 
projecte. 

cfarre
Resaltado
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Art per /netejar' el pantà de Cellers 
Àlvar Cal vet denuncia en aquest poble del Pallars la degradació per excés de sediments al riu li 
iJ 1a d n n1onede~ dlifa a a e de~ visita e li en eglli S kg de terra de l'embassament 

J.B. 
1 _cELLERS I El mes de juliol passat, 
Alvar Calvet va convidar el pú
blic que visitava la seua exposi
ció Guanyar Terreny a Lo Pati 
d'Amposta a endur-se 5 quilos 
de sorra -a la seua disposició en 
aquest centre d'art contempora
ni- fins al Trabucador, un dels 
espais més amenaçats del delta 
de l'Ebre. Ara, aquest artista 
amb una obra de fort contingut 
social torna a les seues arrels 
-va nàixer a Tremp el1965, tot 
i que viu des de jove a Tarrago
na- per denunciar la degradació 
del pantà de Cellers, amenaçat 
per l'excés de sediments. I ho 
fa amb una nova .acció interac
tiva que proposa als visitants 
de la seua exposició en aquest 
poble del Pallars Jussà a por
tar-li 5 quilos de sediments de 
l'embassament. A canvi, els re
galarà una de les seues. singulars 
monedes daurades, creades per 
a l'ocasió en terracota cuita a 
partir de sediments dels rius pa
llaresos, amb el perfil del pantà 
i el número 5 en una cara, i la 
llegenda reivindicativa "Volem 
el riu viu" a l'altra. 

L'artista de Tremp Àlvar Calvet, a Llimiana, amb el pantà de Cellers al fons. A la dreta, les monedes que oferirà als visitants. 

Calvet inaugurarà aquest dis
sabte (18.00 h) aquesta mostra 
a l'Antic Forn de Pa de Cellers, 
acabat de convertir en espai ex
positiu, i també a l'església de 
Sant Joan Baptista del poble, 
en la qual l'artista exhibirà di
verses peces com a continuació 
del projecte que va iniciar l'any 
passat a la capella de Sant Ignasi 
Malalt de Manresa. 

Aques 

REPORTATGE 

LES CLAUS 

L'artista. Àlvar Calvet (Tremp, 1965), establert des de jove a 
Tarragona, és un artista que treballa en l'àmbit de l'abstracció 
geomètrica, les accions interactives i l'art de contingut social. 
Professor de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, també exer
ceix de gestor cultural i comissari d'exposicions. 

L'exposició. Volem el riu viu s'inaugurarà aquest dissabte vinent 
(18.00 h) a Cellers, a l'espai expositiu de l'Antic Forn de Pa i l'es
glésia de Sant Joan Baptista. Fins all? d'octubre, dissabtes 
(12.00-14.00 i 18.00-20.00) i diumenges (12.00-14.00). 

Col·laboració. L'artista regalarà una de les seues monedes dau
rades creades per a aquest projecte a cada visitant que porti a 
l'exposició 5 quilos de sediments del pantà de Cellers. 

ENTREVISTA 

Carmina Pardo 

J 

Bahames, 
paradís natural 
Un país en verd i blau que lluita per 
conservar tots els hàbitats. 

La presidenta de l'Ateneu Popular de 
Ponent parla dels reptes de futur dc 
l'entitat. 

'VOLEM EL RIU VIU' 

L'exposició 'Volem el riu viu' 
s'estrena dissabte (18.00 h) 
a l'Antic Forn de Pa i 
a l'església de Cellers 

"El cabal d'aigua de la No
guera Pallaresa a Terradets s'ha 
reduït en els últims anys un vint
i-cinc per cent, si no draguem 
el pantà cada vegada tindrem 
més problemes", adverteix 
l'artista, molt vinculat també 
a la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre. Des de Llimiana, amb 

REPORTATGE 

el pantà al fons, Àlvar Calvet 
lamenta "l'aparició de tres illots 
formats per sediments, què pas
sarà d'aquí a trenta anys si no 
hi fem res?". 

Coincidint amb la seua ex
posició a Cellers, Calvet tam
bé presenta a Tremp, a la sala 
Quiosc Gallery fins al desem
bre, una de les seues últimes 
creacions perforrnatives: Ruber, 
remolatxa i Vichy. En un vídeo 
es pot veure l 'artista menjant 
remolatxa en uns plats i el vi
sitant es troba també aquesta 
mateixa vaixella convertida en 
esbossos de tot el treball pictòric 
de Calvet. 
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Art imite 
Caixa f omm acull fins al 30 de gener 
una mostra que apropa a Lleida els 
'déus del Prado'. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
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