18 COMARQUES I DISSABTE 14 DE MAIG DE 2022

Ramaderes del Pirineu
denuncien que els Jocs
porten a \\l'especulació"
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Benavent de Segrià
senyalitza 4 rutes a peu
L'Ajuntament de Benavent de
Segrià ha senyalitzat quatre rutes a peu, en una iniciativa que
té com a objectiu promocionar
els hàbits saludables i afavorir
una vida activa. De les quatre

rutes senyalitzades, n'hi ha dos
que transiten per carrers interiors del poble. Una d'elles és la
ruta del centre històric, que té
un recorregut total de 2 quilòmetres.

Les Borges Blanques
organitza activitats de
lectura i teatre per a nens
les Borges Blanques celebrarà
un cap de setmana d'activitats
pensades per a nens i nenes
amb l'objectiu que els més menuts del territori despertin passió per la lectura i pel teatre. En
concret, el consistori borgenc ha
preparat per aquest dissabte, 14
de maig, una jornada que tin-

Jornada sobre
patrimoni i
història a la
Col·legiata
d~ger
La coHegiata de Sant Pere
d'Àger acull una jornada de
reflexió sobre patrimoni i història que s'ha programat per
aquest dissabte i s'espera que
apleguí una vintena d'historiadors, guies turístics i persones
interessades a ampliar els seus
coneixements sobre el territori
i el seu esdevenir. La jornada,
titulada 'CoHegiata d'Àger: arquitectura i reconquesta del
Pirineu a la Plana' l'organitza
Catalonia Sacra, l'entitat que
impulsa el projecte conjunt que
han elaborat els deu bisbats catalans.

drà lloc a la Biblioteca Marquès
d'Oiivart i en la qual s'oferiran
dos passis de l'espectacle per a
nadons '30 elefants sota un paraigua', i s'entrega ran lots per fomentar la lectura entre tots els
nens i nenes nascuts l'any 2021.
El Cicle Baldufa torna a la capital
de les Garrigues.

Animen a participar demà a la
manifestació convocada a Puigcerdà
Valentia d'Àneu
CARME QU INTANA
Ramaderes de Catalunya.cat, que
agrupa a 64 ramaderes catalanes,
ha difòs un vídeo mostrant el seu
frontal rebuig a uns Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu i animant
a la gent a què participi a la manifestació convocada per aquest
diumenge a les 12.00 hores a
Puigcerdà per la plataforma Stop
JJOO.
Una de les pastores que surt al
vídeo és la Mani Girola, que també és formatgera i viu a València
d'Àneu (Pallars Sobirà). La Mani
afirma que és "completament
contrària" a uns Jocs al Pirineu,
"perquè només suposarien més
especulació i més pobresa pel territori". Per aquesta jove pastora
l'esdeveniment esportiu d'uns
Jocs Olímpics "busca turisme ocasional" i al seu entendre el que
s'ha de fer a la serralada "és una
aposta per la gent que hi viu, resolent per exemple els preus del
lloguer dels habitatges". Aquesta
jove formatgera insisteix en què
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"no veig res positiu enlloc si es
féssin uns Jocs".
"Amb uns Jocs no faran més
hospitals i hi haurà menys accés
a la terra i a l'habitatge", diu. Al
vídeo que ha elaborat Ramaderes de Catalunya.cat i que s'està
difonent per les xarxes socials les
pastores catalanes recorden que
"durant segles el Pirineu ha estat
terra ramadera i que les pastores

i ramaderes han modelat el paisatge tenint cura dels animals i
territori".
"Amb la nostra feina prevenim
incendis i enriquim ecosistemes.
El Pirineu necessita moltes coses
però cap arribarà de mans d'uns
Jocs Olímpics. No volem que el
Pirineu es converteixi en un parc
d'atraccions", diuen les ramaderes al vídeo.

24 centres educatius de
Lleida parlen de projectes
sostenibles a Preixana
Un total de 24 centres educatius
de Ponent van participar ahir
divendres a la trobada d'Escoles Verdes que es va celebrar a
Preixana (Urgell) per compartir
els projectes sobre sostenibilitat
i de cura del medi ambient que
els alumnes han estat treballant a
classe. La trobada, que va aplegar
més d'un centenar de persones,
està inclosa dins el programa Escoles Verdes del Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural. Plantar arbres a la
banqueta del Canal d'Urgell o elaborar productes fets amb plantes
aromàtiques han estat alguns
dels projectes que s'han presentat. La trobada va començar amb
dues hores de retard per problemes amb el servei d'autobusos

Es tractava
de la Trobada
d'Escoles
Verdes
que s'havia contractat i que va
obligar a buscar un servei alternatiu.
Escoles Verdes és un programa
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
que té com a objectiu donar suport als centres educatius perquè
incorporin els nous reptes i valors
de la sostenibilitat al seu projecte
educatiu.
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La tècnica del Servei d'Educació
Ambiental del departament, Paula Pérez, va explicar que la trobada serveix perquè les escoles i instituts comparteixin experiències i
"agafin idees", i va parlar de la varietat de temes que els alumnes
han presentat.

Alguns dels projectes presentats van tractar temes com la implicació amb l'entorn, gestió de
residus, apadrinament d'espais
naturals, seguiment de fauna i
biodiversitat, alimentació, emprenedaria i cooperació amb el tercer món.

