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certàmens agricultura

Barbens estrena la Fira de la Poma
amb exposicions i activitats familiars

Noranta mil euros per
a obres a Mollerussa

Jocs tradicionals i mostres amb les pomes de la comarca com a protagonistes
segre

j.g.m.

❘ barbens ❘ Barbens va iniciar ahir
un cap de setmana d’activitats
familiars, jocs tradicionals i exposicions amb les pomes com a
protagonistes. Va inaugurar la
38 edició de la Fira de la Poma
amb l’obertura d’una mostra a
l’ajuntament de les diferents pomes que produeixen la comarca
del Pla d’Urgell i els seus voltants, com la golden o la granny
smith, entre d’altres. També hi
havia altres fruites locals com
la pera.
També a l’edifici del consistori es pot visitar una mostra
col·lectiva de pintures del grup
d’art de l’Espai Josep Aragonès,
que té com a tema principal la
poma.
La inauguració d’aquestes exposicions, a càrrec de l’alcalde,
Andreu Benet, i la regidora de
Cultura, Judit Ibós, va marcar
l’inici de la programació. Va
prosseguir al migdia amb el pregó i un concert vermut a càrrec
de Lo Pau de Ponts.
A la tarda, els més petits van
poder participar en diferents
tallers infantils i jocs tradicio-

❘ mollerussa ❘ L’ajuntament de
Mollerussa ha donat l’aprovació inicial a un projecte per
reparar les instal·lacions de
sanejament del carrer Urgell i de la plaça de l’Estació,
amb un pressupost previst
de 90.000 euros. El projecte
es troba en els primers terminis de tramitació i se sotmetrà a informació pública
abans d’obtenir l’aprovació
definitiva.

Demanen a la Diputació
posicionar-se sobre línies
❘ lleida ❘ El grup d’En Comú
Podem (ECP) a la Diputació
reclama que l’ens provincial es posicioni sobre el projecte de línies elèctriques de
molt alta tensió que el grup
Forestalia projecta construir
entre Osca i el Pallars Jussà
per transportar a Catalunya
l’energia que generin futurs
parcs eòlics aragonesos.

El Vilosell prepara
millores als seus camins

Jocs tradicionals amb pomes a l’escola de Barbens.

nals al pati de l’escola Sant Roc,
organitzades per l’AFA Escola
Sant Roc i l’Espai d’Art Josep
Aragonès. A la nit va tenir lloc
l’espectacle Audiència irreal de
Toni Albà.
Per avui diumenge, la Fira de

la Poma de Barbens acollirà una
exposició de tractors antics, que
s’exhibiran al públic a la plaça
dels Països Catalans i el carrer
Lleida a partir de les vuit del
matí.
D’altra banda, es durà a ter-

me un concurs d’habilitats sobre
tractor.
Al migdia, les famílies podran participar en l’espectacle
Dansircant, a càrrec de SAC Espectacles, a la pista descoberta
del poliesportiu.

❘ el vilosell ❘ L’ajuntament del
Vilosell ha aprovat de forma inicial una memòria per
millorar camins del seu terme municipal. El projecte
compta amb un pressupost
de 47.966 euros.

Amb el suport de

Rialp

Comarca
Pallars Sobirà
Població
641 habitants

Superfície
63,31 km2
web
www.rialp.cat

Gentilici
De Rialp
Festa major
15 d’agost

Més eficiència i
sostenibilitat
Canviar l’enllumenat, instal·lar plaques
solars a la coberta esportiva o convertir el
passeig en espai saludable, alguns projectes

D

e “positiu” titlla el balanç
dels dos primers anys de
legislatura l’alcalde, Gerard Sabarich. Amb l’entrada
de nous regidors, es va iniciar
un camí d’entesa entre govern
i oposició “que és d’agrair”, i
que va ajudar a dissenyar una
estratègia comuna per afrontar
els estralls de la Covid. Obligats
a suspendre activitats i destinar
diners a pal·liar els efectes de
la pandèmia, de mica en mica
“ens hem anat adaptant i estem
engegant”, assenyala.
Ara és el moment de tirar endavant nous projectes, a l’empara dels fons Next Generation.
Com a teló de fons, “apostem

per l’eficiència energètica i per
la mobilitat sostenible”, apunta. En aquest sentit, planegen
canviar l’enllumenat integral
de tots els nuclis. D’altra banda, a l’edifici consistorial, pretenen millorar els tancaments i
aïllaments així com substituir
l’enllumenat per leds a l’ajuntament i les escoles. I en la nova coberta esportiva, instal·lar
plaques solars al sostre, “de forma que el 80% ho destinarem a
autoconsum i el 20% a vendre
llum, com permet la normativa”.
També és en cartera millorar la
zona d’autocaravanes i convertir en un espai saludable el passeig que comunica la benzinera

amb Rialp. Un altre projecte,
que “han d’examinar els tècnics
si és viable”, és aixecar la plaça
de l’ajuntament i condicionar un
aparcament soterrani i gratuït,
“de manera que la gent es pugui
desplaçar amb bicis o patinets
elèctrics, alhora que convertirem en zona de vianants els
carrers”. A la “recta final” es
troba una vella reivindicació,
com és crear una via verda entre
Sort i Rialp. I és que l’esport és
tot un actiu a Rialp, que es vol
potenciar amb rutes de senderisme i BTT. “Tenim les pistes
de Port Ainé, futbol amateur,
escola de futbol i campus de
futbol a l’estiu”. I promouen la
Matxicots, una cursa de muntanya referent a Catalunya i amb
un fort impacte econòmic. Torneig de futbol base, fira d’oficis
i menestrals o festival de música són altres iniciatives ben
consolidades.
No obstant això, les idees es
topen amb la realitat d’uns re-

a. rialp

Vista de Rialp.

cursos sovint insuficients. Al parer de Sabarich, cal “un millor
finançament local i més autonomia municipal”. “Els ajuntaments tenim moltes limitacions
quant a urbanisme, necessitem
que canviï la llei i gaudir de més
autonomia. Tothom es regeix
per la mateixa normativa, però
no és la mateixa realitat”, adverteix. “Tenim un finançament
precari, ens falten més recursos
per donar més serveis als veïns
i fer noves propostes per ajudar
el territori.”

Per això, poden brindar tot un
ventall d’oportunitats propostes
com els Jocs Olímpics. “En soc
un clar defensor, no atempten
contra l’urbanisme, són autofinançats i generen unes inversions que beneficien el territori”.
Un territori de muntanya amb
població sota mínims, on cal intervenir per frenar el degoteig.
“Tinc la teoria que el món urbà
col·lapsarà i que la gent veurà
que és insostenible viure a les
grans ciutats”. Per això, “més
que despoblament, parlo de repoblament, hem de fer polítiques per repoblar, necessitem
bones carreteres, bones connexions a internet, ja que la fibra
arriba a Rialp, però no a alguns
pobles”. I com que es pateix
un seriós problema de manca
d’habitatge, “volem promoure habitatge social o construït
per iniciativa particular”. “Hem
d’incidir a millorar clavegueram
o carreteres, perquè els que visquem aquí tot l’any ho patim”.

«Cal un millor finançament local i més
autonomia municipal, i ateses les limitacions
en urbanisme, necessitem que canviï la llei»
«Hem de fer polítiques per repoblar, ens
calen bones carreteres, bones connexions a
internet, així com promoure més habitatge»
Gerard Sabarich alcalde
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La Torre de Capdella
Comarca
Pallars Jussà
Població
759 habitants
Superfície
165,27 km2

«Destaca la cessió al Parc Nacional de l’antiga
casa del cap de la Central per convertir-se en
centre de referència de la destinació Starlight»
«Atès que la ramaderia és un dels puntals
econòmics, s’està desenvolupant un sistema
de geolocalització per satèl·lit, per conèixer la
ubicació de cada animal a la muntanya»

Web
www.torredecapdella.org
Gentilici
Torredà/torredana
Festa major
10 i 11 d’agost

Josep maria dalmau alcalde

Un municipi d’alta muntanya molt actiu i ple de projectes
El municipi treballa per posicionar-se com a destinació esportiva impulsant un projecte per identificar
els millors itineraris d’esquí de muntanya i raquetes, així com crear una via ferrada i un pont tibetà

A

la Torre de Capdella la
primera part de la legislatura no ha estat fàcil.
“Ens hem hagut de moure amb
rapidesa per adaptar-nos a la
situació de pandèmia”, apunta
l’alcalde, Josep Maria Dalmau. I
s’hi ha d’afegir la lluita per preservar els drets de la llum del
veïnat del municipi. “En moments de pandèmia, Endesa va
activar talls de llum que vam
haver d’aturar.”
Però deixant de banda això,
l’ajuntament va començar la legislatura podent fer la feina habitual: obres de millora d’infraestructures, serveis als pobles,
activitat cultural, turística, etc.
Un dels projectes que es va
engegar va ser formar part de
l’Institut d’Esports de Muntanya del Pallars, conjuntament
amb l’ajuntament de la Pobla
de Segur, cedint un edifici com
a centre d’estudis per als futurs
guies de muntanya, i per a la
formació de cossos especials i
d’emergència.
“Amb la pandèmia, vam veure que calia ajudar les persones
que ho estaven passant malament”, per això es va donar suport a empreses i particulars a
través de subvencions per valor
de 40.000 euros. Es van fer altres accions com la compra de
mascaretes o la creació, el 2020
i 2021, de vals per a uns 800 empadronats/des en què gastaven
50 euros i en pagaven 25.
La Vall Fosca, nom turístic
del municipi, ha esdevingut una
destinació de referència arran
de la pandèmia. “El telefèric
ha rebut més de 25.000 viatgers aquest estiu, més que al
2019.” El Museu Hidroelèctric
també ha registrat bones xifres:
3.183 a l’exposició permanent,
i 3.246, a l’exposició d’Els Pescadors de Muntanya.
Ser la tercera porta del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i els més
de 100 km de camins senyalitzats, també hi ha ajudat.
Dins dels nous projectes turístics, destaca la cessió al Parc
Nacional de l’antiga casa del cap
de la Central de Capdella, Casa
Matter, declarada Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL), per convertir-se en la casa del parc al
Pallars Jussà i centre de referència de la Destinació Starlight,

a. torre de capdella

Vista de la Mare de Déu de Fa.

que la UNESCO va atorgar al
Parc el 2018.
“També estem treballant per
posicionar-nos com a destinació
d’esports de muntanya.” Davant
la creixent afluència d’esquiadors de travessa, el 2019 l’ajuntament va presentar un projecte
per identificar els millors itineraris d’esquí de muntanya i raquetes de neu. El projecte ha de
créixer i anar enllaçat amb la
zona de Filià, on voldríem poder accedir amb telecadira, i la
zona de l’estany Gento, on s’arriba amb telefèric a l’estiu, però
es preveu que en un futur s’hi
arribi durant tot l’any, i on també ja hi ha l’avantprojecte del
Carrilet que recupera l’antiga
via del carrilet que es va construir a principis del segle XX.
“En aquesta línia dels esports
de muntanya, també s’ha demanat una subvenció europea per a
la creació d’una via ferrada i un
pont tibetà a Capdella.”
En l’àmbit més social però
també patrimonial, l’ajuntament té prevista la rehabilita-

ció dels edificis de la Central
de Capdella, declarats BCIL i
ubicats al voltant del Museu i la
futura Casa del Parc, juntament
amb la rehabilitació d’altres edificis que havien estat les cases
dels i les mestres de les antigues
escoles.

Fixar població
L’objectiu és oferir habitatges
amb lloguers socials per aconseguir fixar població, perquè
“la despoblació és un problema
al nostre municipi, tot i que el
nombre d’alumnes a la nostra

Sabies que...
Un dels nuclis és la Pobleta
de Bellveí, que celebra el 5
d’octubre una de les fires de
bestiar més importants de la
comarca. Des d’aquest punt
arranca una ruta interessant
des del punt de vista paisatgístic, que permet conèixer
l’estany de Moncortès.

Escola es manté des de fa bastants cursos sobre la quarantena”. En l’àmbit laboral, per afavorir el teletreball i gent nova al
municipi, s’ha portat l’internet
d’alta velocitat, mentre treballem perquè arribi la fibra òptica
abans del previst. “Territoris de
muntanya com nosaltres, som
una gran oportunitat per atraure gent de les ciutats superpoblades i fomentar l’emprenedoria.”
També dins de patrimoni “a
l’ajuntament de la Torre de Capdella treballem en una autèntica joia, l’Hospital de cartró, un
edifici únic al món, construït
amb cartró fa més de 100 anys.
Actualment s’està organitzant
la redacció del projecte de restauració, amb el lideratge del
Museu Hidroelèctric, juntament
amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya,
la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat i
veïns i veïnes del municipi.
La ramaderia és un dels puntals del municipi, amb més de
30 explotacions. En aquesta le-

gislatura s’ha continuat donant
suport en l’adquisició de material ramader o l’arranjament de
pistes d’accés a les muntanyes,
però també s’està treballant en
un sistema de geolocalització
per satèl·lit per conèixer la ubicació de cada animal a la muntanya. L’ajuntament facilitaria
la cobertura del senyal.
“Tenim molts projectes, però
també moltes dificultats.” Per
iniciar actuacions previstes,
com la reforma del centre d’estudis de muntanya, l’ajuntament
ha de recórrer al seu pressupost,
sense saber si es rebrà alguna
aportació. Això fa que tirar
endavant nous projectes sigui
més lent.
“Des d’aquest estiu, podríem dir que hem recuperat certa
normalitat”, declara orgullós
l’alcalde. “Hem estat capaços
de recuperar esdeveniments,
com la cursa de La Cabanera,
la Fira Ramadera o les activitats
culturals amb més afluència.
Esperem que això sigui un bon
presagi del que ha de venir.”
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Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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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

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

fires tradicions

Esterri d’Àneu reprèn la fira ramadera
de Santa Teresa i reuneix mil visitants
El certamen va celebrar ahir la subhasta de vaques i avui n’hi ha una de cavalls pirinencs
ajuntament esterri d’àneu

r.r.

❘ lleida ❘ Esterri d’Aneu va rebre
ahir més d’un miler de visitants
el primer dia de la Fira de Santa Teresa, el certamen ramader
que el municipi ha tornat a celebrar aquest any després de
suspendre’l el 2020 arran de
la pandèmia. La jornada d’ahir
es va dedicar a la vaca bruna
del Pirineu, amb una subhasta
d’exemplars d’aquesta raça i
un concurs. Avui tornaran a
celebrar-se, encara que aquesta vegada serà amb cavalls de
raça pirinenca. Al comerç de
bestiar es van sumar una trentena de parades d’aliments i
altres productes artesanals.
Tant les subhastes de bestiar com el mercat artesanal
de la fira s’han convertit en un
atractiu turístic del municipi.
Així ho valora l’ajuntament,
que participa en l’organització del certamen juntament
amb el Parc Natural de l’Alt
Pirineu i les associacions de
ramaders de vaca bruna i de
cavall pirinenc català del Pallars Sobirà. La venda telemàtica d’animals que diferents
municipis van provar el 2020,
davant de les restriccions a la
mobilitat per la Covid, no han
tingut continuïtat en aquesta

Centenars de persones van contemplar els exemplars de vaca bruna a la fira ramadera d’Esterri.

fira, on la subhasta de vaques
es va dur a terme de la forma
tradicional.
“S’ha convertit en un cap
de setmana de moltes visites
fora de la temporada alta de
turisme”, va explicar l’alcalde, Pere Ticó, que va valorar

positivament l’interès que desperta el certamen més enllà
dels ramaders que acudeixen
a vendre i comprar cavalls i vaques. El programa de la fira
inclou aquest any la projecció
del documental El no a l’os,
sobre el moviment d’oposició

conferències XVIII trobades culturals pirinenques

Més de trenta
ponències
sobre el futur
del Pirineu
A Montanui, davant
desenes de persones
❘ montanui ❘ Més de trenta ponències van abordar ahir el
futur del Pirineu. Les van
pronunciar estudiosos i professionals de diferents sectors,
procedents dels diversos territoris de muntanya de parla
catalana: des del Pirineu català fins a Andorra i el sud
de França. Es van emmarcar
en la divuitena edició de les
Trobades Culturals Pirinenques, que aquest any es van
celebrar a Montanui, a la Ribagorça aragonesa. Les conferències van tractar des del
desenvolupament del turisme
sostenible fins a la preservació del patrimoni cultural de
les comarques de muntanya,

a la reintroducció de l’os bru
al Pirineu.
Per la seua part, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu organitza visites guiades a la seu
de la Casa Gassia, que mostra
la vida domèstica al Pallars a
començaments del segle XX.

passant pel projecte de la candidatura Barcelona-Pirineus
als Jocs d’Hivern del 2030,
pendent d’una consulta a finals de l’any que ve.

Ponents de Lleida
La Societat Andorrana de
Ciències coordina les trobades, que aquest any van reu-

nir desenes de persones. Entre
els ponents hi va haver representants d’entitats lleidatanes
com el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu i de l’organització del festival Dansàneu.
També hi van participar organismes amb representació
lleidatana, com la Comunitat
de Treball dels Pirineus.
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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

Promoció

Fira virtual
per atreure
nous veïns al
Pallars Jussà
❘ tremp ❘ El consell del Pallars Jussà ha organitzat el
certamen Jussà una terra
ON. Fira Virtual, que se
celebrarà el proper dia 23
d’aquest mes. Té per objectiu promocionar el territori com a terra d’acollida i
d’oportunitats, ja que en els
últims anys les zones rurals
s’han convertit en objectiu
de moltes persones que busquen una millora en la seua
qualitat de vida.
Els visitants podran trobar informació, conèixer
els serveis que ofereix la
comarca i reconèixer també les oportunitats que s’hi
poden desenvolupar. En definitiva, servirà per resoldre
dubtes a aquelles persones
que en algun moment s’hagin plantejat l’opció d’iniciar
un nou projecte en aquest
territori.
Serà un espai d’exposició
virtual d’empreses i serveis
de la comarca. A més, permetrà la interacció en temps
real entre expositors i el
públic.
Per assistir a la fira els visitants s’hauran d’acreditar
i a partir d’aquell moment
accediran a la plataforma
a internet on es recrea l’espai firal.

turisme esquí

La Generalitat destina un
milió a assegurar que Boí
Taüll tingui electricitat
r.r.

Participants en les XVIII Trobades Culturals Pirinenques.

comarques

❘ Lleida ❘ La Generalitat preveu
invertir més d’un milió d’euros
a assegurar el subministrament
d’electricitat de l’estació d’esquí de Boí Taüll. L’empresa
pública Actius de Muntanya,
adscrita a Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) i titular de
les pistes de l’Alta Ribagorça,
ha tret a concurs la construcció
d’una nova línia elèctrica per
al complex, amb un pressupost
de licitació de 1.050.070 euros (1.270.585 amb IVA). El
procés per adjudicar-la arriba
després que un informe encarregat per FGC per avaluar
l’estat de l’estació donés la veu
d’alarma: l’actual connexió de
servei, l’única que subministra
el domini esquiable, es troba
“en una situació precària” que

comporta “risc de deixar l’estació sense subministrament”.

Contingència urgent
“L’estat de la línia electrica
és una de les principals preocupacions i una contingència
urgent”, conclou l’informe de
FGC. Un any i mig després, el
projecte per a la nova apunta
a més “contínues avaries” en
l’actual, que atribueix a l’antiguitat del cable.
Apunta que, amb l’entrada
en servei de la nova infraestructura elèctrica, l’antiga,
construïda als anys vuitanta
i gairebé sense manteniment
des d’aleshores, “quedarà fora
d’ús”. La futura línia elèctrica
de Boí Taüll tindrà una longitud de 5,4 quilòmetres i estarà
soterrada.
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societat

guardons empresàries

Premi a l’èxit laboral femení

Ap! Lleida premiarà el 22 d’octubre a la Seu Vella tretze empresàries de Ponent || Reconeixement
també per a les primeres guàrdia urbanes de Lleida, REFEM i el col·lectiu d’infermeres
redacció

❘ Lleida ❘ L’Associació de Dones
Empresàries de Lleida recupera la setmana que ve els seus ja
tradicionals Premis Ap! Lleida,
uns guardons que reconeixen
l’èxit professional de les dones
que lideren projectes o empreses importants a les comarques
lleidatanes.
Després de l’aturada obligada de l’any passat a causa de la
pandèmia, la Seu Vella tornarà
a convertir-se el 22 d’octubre
en l’escenari d’una cerimònia
que, en aquesta catorze edició,
distingirà tretze emprenedores
lleidatanes.
Les guardonades són Carol
Mitjana, en la categoria d’Igualtat d’Oportunitats en l’àmbit laboral i conciliació familiar; Teresa Vallès, en el de Planificació,
Adaptació, Estratègia, Innovació i Exportació; Maria Dolors
Català, a la Millor Empresària
Agroalimentària; Alexandra
Sabaté, a la Millor Empresària
de Comerç o Restauració; Gisela Armengol, a la Professional
de l’Any; Pilar García, Gemma
Peris i Esther Peiró, del portal
informatiu L’Oest, distingides
en la categoria de Mitjà de Comunicació que ha contribuït a
mostrar la realitat econòmica i
social femenina; Núria Codina,
a la Millor Esportista; Aida Flix,
a l’Activitat Artística més representativa; Maimuna Camara,

aturada per la coVID-19

La crisi sanitària de la
Covid-19 va obligar l’any
passat a ajornar l’entrega
d’aquestes distincions
a l’Emprenedora Jove; Manal
Mamoun, a l’Estudiant més
brillant de la UdL; i Montserrat Bernabeu, a la Millor Trajectòria i Investigació Innovadora.
Els premis d’aquest any atorgaran un reconeixement especial
a Teresa Hernández, Ludivina
Pascual, María José Rodríguez i
Maria Pilar Godoy, quatre de les
cinc primeres guàrdia urbanes
de Lleida, que rebran el premi
Dona Emblemàtica.
D’altra banda, també tindrà
el seu guardó l’associació REFEM per la seua tasca per protegir les dones en situació de violència masclista i els seus fills,
i retrà homenatge al col·lectiu
d’infermeres de Lleida per la
seua lluita incombustible contra
la Covid-19.
Com a novetat, l’artista local
Monti Mateu ha agafat el relleu
de la joiera Elisenda Santacreu
en el disseny dels trofeus que
rebran les premiades, fets de
ceràmica i d’una tonalitat diferent per a cada una de les tretze
categories premiades.

les guanyadores

Carol Mitjana

Igualtat d’oportunitats
en l’àmbit
laboral

Teresa Vallès

Maria Dolors Català

Alexandra Sabaté

Cofundadora de Pastoret amb Xavier Pont, amb
qui va construir família i
empresa. Actualment elaboren 300.000 productes
lactis diàriament.

Empresària d’Oli Cimal
premiada per Agalla, projecte amb què es comprometen a reciclar el residu
de l’oli convertint-lo en
sabó.

Emprenedora del món de
la restauració, el 2015 va
obrir Macao a Lleida. A dia
d’avui compta també amb
Kaoma i Zuulo, entre altres
projectes.

Acumula 8.200 hores de
vol, de les quals 6.600 com
a pilot d’un Airbus 320. És
la primera dona comandanta a pilotar en una
companyia aèria de l’Aràbia Saudita.

Aida Flix

Maimuna Camara

Ac triu de Torrebesses
coneguda pel seu paper
de Matilde Navalón a Amar
en tiempos revueltos. Quatre pel·lícules, onze sèries i
dotze obres de teatre.

J ove diss eny ador a de
menys de trenta anys, del
Pallars Jussà, creadora de
la marca Dinnasire. La seua
línia de roba fusiona l’estil
occidental amb la moda
tradicional africana.

Planificació, estratègia
i innovació

La directora del Centre
Geriàtric de Lleida, pionera a empoderar la gent
grans amb el seu projecte
anomenat I feel.

Millor empresària
agroalimentària

Millor empresària
de restauració

Gisela Armengol

Professional de l’any

L’Oest

Mitjà de comunicació que ha mostrat la
realitat econòmica i social femenina
Va sorgir a començaments del 2020 per donar veu a tots
els projectes d’èxit al pla de Lleida. Les artífexs són Pili
Garcia, Gemma Peris i Esther Peiró.

Ludivina Pascual

Núria Codina

Millor esportista
Trail runner de vocació
amb un extens currículum
esportiu en el qual s’inclouen diverses maratons,
carreres d’asfalt, triatlons olímpics i curses de
muntanya.

Activitat artística més
representativa

Emprenedoria jove

Associació REFEM
Entitat del tercer
sector social

María José Rodríguez

Ofereix atenció d’urgència
a dones víctimes de violència de gènere i als seus
fills, proporcionant un context que faciliti la seua autonomia i plena inclusió en
la societat.

Maria Pilar Godoy

Teresa Hernández

Dona emblemàtica
Viu reflex de les dificultats que van tenir com a dones per poder treballar en igualtat dins d’una professió masculina. Són quatre de les cinc primeres
agents de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Manal Mamoun

Montserrat Bernabeu

Infermeres de Lleida

Veïna de Golmés recentment graduada en ADE.
Considera que l’empresa
és la base sòlida de qualsevol societat i economia
i que la seua bona gestió
implica l’èxit.

Especialista en Medicina
Física i Rehabilitació, desenvolupa des del 1993 la
seua tasca a l’Institut Guttmann, on tracten persones
amb lesions neurològiques. És mare del futbolista Gerard Piqué.

Ap! Lleida ret homenatge en aquesta ocasió al
col·lectiu d’infermeres de
Lleida per la seua lluita infatigable en primera línia
durant la crisi sanitària de
la Covid-19.

Estudiant més
brillant de la UdL

Millor trajectòria

Reconeixement
col·lectiu essencial

