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El Conselh d'Aran se suma aquest estiu a diverses corporacions de Lleida que ja cobren per accedir a espais
naturals per evitar el col·lapse de vehicles en pistes forestals que no estan preparade~ per absorbir tants cotxes.
Ho farà a partir del juliol en sis paratges naturals amb el cobrament d'un peatge de cinc eu ros per vehicle i dia.
MEDI NATURAL REGULACIÓ

Aran cobrarà un peatge de Seuros per
accedir amb cotxe a 6 paratges naturals
S'afegeix a altres iniciatives recents com la de la Pica d'Estats o la Baronia de Rialb
Reparen les
passarel·les i el
pont penjant
de Mont-rebei

E. FARNELL

1VIELHA I El Conselh Generau
d'Aran preveu cobrar aquest
estiu cinc euros als conductors
de vehicles que accedeixin als
paratges naturals de Varradòs,
Artiga de Lin, Bassa d'Oies,
Bassa d'Arres, Aiguamòg i Valarties amb l'objectiu d'evitar
col·lapses i garantir la seguretat dels usuaris d'aquests espais
naturals protegits. L'estiu passat el Conselh va portar a terme una prova pilot en aquests
accessos amb vigilants que van
controlar el pas amb barreres
segons l'ocupació i places lliures als pàrquings. Es mantindrà
la reserva online a través de la
plataforma web AparcAran i de
la mateixa a pp turística GuiaAran, que facilitarà informació a
temps real de l'estat d'ocupació.
El vicesíndic i conselhèr d'Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano,
va avançar que es treballa per
implantar aquesta mesura a partir del mes de juliol.
La imciativa del Conselh se
suma a les que ja van implantar altres institucions a Lleida
durant la pandèmia de la Covid, que va disparar l'interès
dels turistes pels espais naturals, per evitar la massificació
de vehicles en zones rurals i del

• El ministeri d'Agricultura invertirà aquest
mes de juny 450.000
euros en la reparació de
les passareHes de Montfalcó, al municipi de Viacamp, i el pont penjant
que uneix Aragó i Catalunya sobre el riu Noguera
Ribagorçana i que dona
accés al congost de Montrebei, les dos estructures
inaugurades l'any 2013, i
per les quals passen anualment entre 100.000 i
150.000 usuaris.
Els treballs estan paralitzats per respectar
l'època de nidificació del
trencalòs. Mentre durin
les obres serà necessari tallar els accessos a
Mont-rebei per la banda
aragonesa, ja que cal substituir els ancoratges de les
dos estructures.

L'accés regulat a la zona de la Bassa d'Oies a Aran l'estiu passat.

LES CLAUS

Val d'Aran

PARC NACIONAL

I Del juliol al setembre es limitarà el pas a sis paratges naturals amb reserva prèvia i el pagament de 5 eu ros per vehicle.

A Aigüestortes i Sant
Maurici l'accés està
limitat fins als pàrq~ings
d'Espot i Boí
Pirineu, com va passar a la Pica d'Estats. El Parc Natural de
l'Alt Pirineu mantindrà aquest
any la taxa d'accés al pàrquing
de la Pica d'Estats, les zones de
la Molinassa i la Farga a la Vall
Ferrera i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia a través d'internet. També prohibirà
el pas de vehicles motoritzats
a la vall de Bonabé i només es
permetrà el pas de cotxes elèctrics o bicis. El director del Parc,
Marc Garriga, va apuntar que
l'objectiu és convertir aquesta
vall en una zona "silenciosa"
i que la mesura forma part del
pla d'acció de la declaració com
a zona d'especial protecció de
la qualitat acústica, actualment
en informació pública, i per fomentar l'ús del transport públic.
Camarasa, la Baronia de Rialb i
Ager continuaran aplicant tam-

•

Parc Natural de l'Alt Pirineu
I L'accés a la Pica d'Estats costa
5 eu ros per vehicle i dia. A la vall
de Bonabé es prohibeix l'accés
de tots els vehicles que no siguin elèctrics.

La Baronia de Rialb
I Entre 1'1 de juliol i 1'1 de setembre es cobrarà entre 20 i 40
eu ros per vehicle i dia per anar
al forat del Bulí. Els sis municipis
del Consorci Rialb tindran una
reducció del 50%.

Camarasa i Ager
Una de les passarel·les penjants a Montfalcó que seran reparades pel ministeri d'Agricultura.

bé un peatge per accedir als seus
espais naturals.
A Camarasa la taxa d'accés
a la Platgeta serà de cinc euros
per vehicle i cinquanta euros per
autocars. L'ordenança d'espai
naturals també regula les zones
d'estacionament de les autocaravanes. La Baronia de Rialb va
'

iniciar l'any passat el cobrament
per accedir al congost del forat
del Bulí per augmentar la seguretat en aquesta zona forestal.
Com a novetat hi haurà una tarifa bonificada per als usuaris
que visitin l'espai només a la
tarda i una reducció del 50 per
cent per als veïns dels sis muní-

cipis del Consorci Segre Rialb.
Àger regula l'accés de vehicles
a l'entorn de Canelles i limita
les autocaravanes.
També el Pallars Jussà i el
Solsonès controlen els accessos a zones de bany d'interior
i els enclavaments naturals per
evitar massificacions.

I A Camarasa es manté el cobrament als vehicles que accedeixen a la Platgeta i Àger regula els pàrquings de Canelles.

Jussà i Solsonès
I Odèn regula l'accés motoritzat
als espais naturals i les zones de
bany com fa el Pallars Jussà a
Salàs.
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Ferrocarrils vendrà I'Sport (enter de
Rialp per més d'l,2 milions.
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www.segre.com/comarques
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Més de 15 famílies d'Almatret
s'uneixen per instal·lar panells solars.
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MEDI AMBIENT AIGÜES

Més abocaments de Fraga en aigües del Segrià
i Estat i Generalitat reclamen posar-hi fi
L'ajuntament d'Aitona en va denunciar tres la setmana passada procedents del polígon Fondo de Llitera li
L'ACA demana explicacions a la CHE, que requereix a la capital del Baix Cinca millorar la depuració
X. RODRIGUEZ I REDACCIÓ
I LLEIDA I El Segrià pateix nous

abocaments d'empreses de Fraga, que tenyeixen de blanc les
aigües de la séquia de la Clamor
i desprenen pudor al seu pas pel
municipi d'Aitona. L'ajuntament
va constatar almenys tres episodis la setmana passada i els ha
posat en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA),
el personal de la qual va acudir a la localitat a inspeccionar
els abocaments, procedents del
polígon Fondo de Llitera. Tant
aquest organisme de la Generalitat com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que
depèn del ministeri de Transició
Ecològica, reclamen posar fi de
forma definitiva a un problema que persisteix des de fa més
d'una dècada.
L'ACA inspecciona periòdicament la Clamor i porta a terme
anàlisi de les aigües, però no
pot sancionar els abocaments,
ja que tenen lloc fora de Catalunya. Els comunica a la CHE,
competent en aquesta matèria.
Fonts de l'organisme de la Generalitat van indicar que esperen
reunir-se aviat amb la Confederació davant de "la necessitat urgent de parar aquests abocaments" per "saber si duen a
terme accions en aquest sentit".
Per la seua part, l'ens estatal va
recordar que ha sancionat reiteradament l'ajuntament de Fraga
com a responsable del polígon
Fondo de Llitera i li ha requerit
que el doti d'instaHacions adequades per depurar les aigües
residuals. Va indicar que el con-

Inspecció per mirar
d'esbrinar d'on
prové l'aigua
sense depurar

sistori ha respost comunicant-li
alguns avanço~ en aquest sentit, malgrat que va puntualitzar
que estan encara "en una fase
preliminar".
La séquia de la Clamor rep aigües residuals procedents de la
Plataforma Logística de Fraga,
d'una empresa agroalimentària i
del polígon Fondo de Llitera. Els
abocaments de les dos primeres
estan autoritzats per la CHE al
rebre tractament de depuració
previ. En canvi, els del Fons de
Llitera "no s'han pogut autoritzar per falta de depuració adequada", segons l'organisme esREUNIONS

I:.ACA espera reunir-se en
les properes setmanes amb
la CHE per abordar els
abocaments de Fraga
tatal. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha comunicat aquests
nous abocaments a la Clamor a
l'ajuntament de Fraga, que ha
inspeccionat el polígon (vegeu
el desglossament). També els ha
posat en coneixement del Servei
de Protecció de la Naturalesa
(Seprona) de la Guàrdia Civil,
si bé no ha cursat cap denúncia
formal. Va valorar que una causa penal podria paralitzar les
accions per via administrativa
i ajornar possibles solucions a
aquest problema. "Cal aturar
l'activitat de les empreses que
duen a terme aquests abocaments", va afirmar l'alcaldessa.

Un dels abocaments d e la setmana passada a la Clamor.

Aigua tenyida de blanc i pudor
• Els abocaments procedents
de Fraga a la séquia de la Clamor tenyeixen les aigües de
color blanc i desprenen pudor. Un veí de la zona en va
gravar un dels denunciats la
setmana passada.

Vídeo d'un.dels
abocaments

.

.--.

SEGRE·!plus
Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

• L'alcalde de Fraga, Santiago Burgos, va explicar
que tècnics municipals
van inspeccionar ahir el
polígon Fondo de Llitera,
després de rebre avís de
l'alcaldessa d'Aitona sobre
abocaments. Va assenyalar que el personal municipal va informar d'obres
a la bassa d'aigües residuals d'una de les empreses i
duran a terme anàlisis per
determinar si aquests treballs tenen relació amb la
terbolesa i la pudor del cabal de la Clamor. Burgos,
primer edil des de fa una
setmana, va valorar que la
responsabilitat dels abocaments és de cada empresa i no del consistori.
Tanmat eix, un informe
de la CHE del setembre
del 2021 apunta que van
instar l'ajuntament de Fraga a donar una "solució
a aquesta situació de manera immediata". El consistori va respondre que
"la solució prevista era la
connexió amb la depuradora de la Plataforma Logística de Fraga" i fins i tot
_va manifestar que també
"valor a la implantació"
d'una depuradora.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

ENERGIA RENOVABLES

Antifrau adverteix la Diputació que
pobles petits necessiten personal

L'oposició a la MAT del
Pallars, al Parlament·

REDACCIÓ

I LLEIDA I Associacion s contràri-

I LLEIDA! L'Oficina Antifrau de

Catalunya recomana a la diputació de Lleida que reforci
la plantilla dels ajuntaments
dels pobles petits, com a mitjà
per garantir la transparència i
evitar risc de frau. L'organisme ha emès aquesta recomanació arran d'un informe del
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers sobre problemes en consistoris per falta
de personal.

Antifrau recalca que les seues recomanacions són merament "preventives" i recorda
que correspon a la Diputació
coordinar i garantir la prestació del servei de secretaris
i interventors municipals en
municipis de menys de mil
habitants.
Entre les mesures que proposa, figuren "articular sistemes
de selecció i provisió àgils" per
cobrir vacants, elaborar estudis sobre les necessitats de per-

sonal, afavorir l'agrupació de
pobles per poder prestar aquest
servei i impulsar l'administració electrònica i les compres
conjuntes de municipis.
Per la seu a banda, fonts de
la Diputació van afirmar que
treballen des de fa temps en
la línia que apunta Antifrau.
En aquest sentit, van recordar
que financen els secretaris de
74 municipis a través dels consells, quan la llei només obliga
a fer-ho en 21.

es a la línia de molt alta tensió
(MAT) que el grup Forestalia
impulsa al Pallars Jussà van
comparèixer ahir al Parlament
per exposar els motius pels
quals reclamen denegar l'autorització a aquest projecte. Representants de la plataforma
Salvem lo Pallars i Autopista
Eléctrica No van intervenir en
la comissió parlamentària d'Acció Climàtica i van argumentar que aquesta infraestructura

no pot considerar-se una línia
d'evacuació per a l'energia de
molins i plafons, tal com consta
a l'expedient que la firma tramita davant de l'Estat. Creuen
que s'ha de considerar una línia per al transport d'energia a
llarga distància, la finalitat de la
qual és proveir Barcelona amb
l'energia solar i eòlica produïda a l'Aragó. Com a alternativa, reclamen que les energies
hetes es generin a prop d'on es
produeixen.

I
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OLIMPISME JOCS OL(MPICS D'HIVERN 2030

GIR

El COE reitera l'aposta per
una candidatura conjunta

Abandó de
Girmaypel
cop del tap

Insisteix en el seu compromís per mantenir "els contactes que siguin necessaris"
AGÈNCIES
I BARCELONA/MADRID I El president

del Comitè Olímpic Espanyol
(COE), Alejandro Blanco, va
reiterar ahir el seu "compromís" amb la candidatura als
Jocs Olímpics d'Hivern del
2030 amb la presència del
Pirineu, Aragó i Catalunya
"alineat amb els requeriments
tècnics" del COI i al més aviat
possible.
Mitjançant un comunicat,
Alejandro Blanca va recordar que el 8 de juliol del 2021
va presentar aquest projecte
al president del COI, Thomas
Bach, en un escrit que incloïa
les cartes d'intenció dels presidents del Govern, Pedro Sanchez, així com de la Generalitat
de Catalunya, Pere Aragonès, i
d'Aragó, Javier Lamban.
A més, el COE va subratllar
que "seguirà treballant" com
fins ara en la preparació de la
documentació necessària per
a la presentació d'un projecte de candidatura als Jocs del
2030 "al Pirineu, Catalunya i
Aragó", que respongui als requeriments tècnics del COI i
que hi estigui alineat.
Així mateix, l'organis me presidit per Blanco es va
comprometre a continuar els
"contactes necessaris" amb
els responsables dels governs
de Catalunya i Aragó "per tal
de materialitzar la presentació

d'aquest projecte de candidatura tan aviat com sigui factible".
En principi, la intenció del COE
era presentar-la al president
del COI, Thomas Bach, que tenia previst visitar Madrid 1'1
de juny. Però si demà no hi ha
acord, probablement canceHarà la visita.

Per la seua banda, la ministra
de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sanchez,
confia que finalment Aragó i
Catalunya arribaran a un acord
per presentar una candidatura
conjunta: "Veig el vas mig ple",
va afirmar ahir a Saragossa,
on va insistir que li "agradaria

pensar" que les dos comunitats
són "més a prop de l'acord".
Sanchez les ha instat a continuar treballant, com li consta
que s'està fent, "sense soroll",
amb l'objectiu final d'arribar al
consens, després que Lamban
rebutgés l'acord inicial de totes
les parts.

I REGGIO DE L'EM fllA I El ciclista

eritreu Biniam Girmay (Intermarché) va haver de retirar-se abans de la sortida
a l'onzena etapa del Giro
d'Itàlia, entre Santarcangelo di Romagna i Reggio de
l'Emília, de 203 quilòmetres,
després de lesionar-se a l'ull
amb el suro de la botella de
cava celebrant la històrica
victòria, la primera d'un ciclista de raça negra en una
gran volta. El triomf va ser
per a l'italià Alberto Dainese
(DS) en un emocionant esprint i l'andalús Juan Pedro
López (Trek) segueix líder.

AUTOMOBILISME

Montmeló
preveu una
gran afluència
I MONTMELÓ I El Gran Premi

El CSD vol una candiditura "conjunta i equilibrada" • El president del Consell Superior d'Esports,
José Manuel Franco, va defensar ahir a Osca una candidatura conjunta encara que va advertir que
"si no és equilibrada, difícilment podrà haver-n'hi". Va demanar tamb~ que les dos parts "facin un
esforç perquè els Jocs se celebrin finalment a Espanya".

TEN IS TAULA INTERNACIONAL

ATLETISME CARRERES POPULARS

Masip i Cesc Carreras
participaran en els
Jocs del Mediterrani

La Cursa de la
Cirera reunirà
a Corbins
300atletes

I LLEIDA I Els jugadors del CTT
Borges Joan Masip i Cesc Carreras han estat convocats per
formar part de la selecció espanyola que disputarà els Jocs del
Mediterrani, que es disputen a
la ciutat algeriana d'Orà.
La competició de tenis taula
es disputarà entre els dies 26 i
30 de juny. Masip, jugador del
pnmer equip, competirà a la
categoria sènior i Carreras, de
Castellnou de Seana de catorze anys, que juga amb el segon
equip, ho farà en la categoria
U15.
Dels cinc integrants de les
seleccions sèniors dos són catalans, ja que a més de Masip,
nascut a Igualada, ha estat seleccionada la gironina Sofia
Xuan Zhang, que juga al Vic,
també a la màxima categoria.

El proper dia 29 en
la novena edició

d'Espanya de Fórmula 1,
que acull aquest cap de setmana el Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló,
preveu una afluència de visitants superior a la del2019,
i només diumenge s'esperen
unes 100.000 persones. Per
aquesta raó, el Servei Català de Trànsit preveu un dispositiu especial per facilitar
la mobilitat a les principals
vies. Demà comencen els
entrenaments lliures amb la
doble sessió habitual (14.00
i 17.00}.

I LLEIDA I Amb una participació

Joan Masip.

Completen la convocatòria
Alvaro Robles i Carlos Caballero a l'equip masculí i Maria
Xiao al femení. Per la seua
banda, l'equip tècnic l'integren
Sílvia Erdelji i Víctor Manuel
Sanchez.

prevista de tres-cents atletes,
el dia 29 se celebrarà a Corbins
la novena edició de la Cursa
de la Cirera, Memorial Jaume
Fl0rensa, que ofereix als participants dos recorreguts, de
10 i S quilòmetres, a més de
carreres infantils.
L'alcalde de Corbins i diputat provincial, Jordi Verdú,
va presentar ahir la prova a
la Diputació, acompanyat del
regidor d'Esports de Corbins,
Jordi Camats; la representant
territorial d'Esports a Lleida,
Lourdes Ravetllat, i el tresorer de l'Associació contra el
Càncer de Lleida, Paco Ubio-

La prova es va presentar ahir a la Diputació.

la. Camats va destacar que es
tracta d'una carrera única, al
disputar-se entre cirerers i seguint el curs del riu, pel vessant
solidari i per l'elevat nombre de
voluntaris que la fan possible,
uns 120.
La cursa col·labora amb
l'Associació contra el Càncer
de Lleida, ·per la qual cosa es

podran fer donatius de forma
voluntària a favor seu.
Jordi Verdú va destacar que
es tracta d'una carrera emblemàtica al territori, que se celebra en el moment àlgid de la
recollida de cireres i va recordar que, a causa de les gelades,
la producció s'ha reduït en un
80 per cent.

I
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Museu Hidroelèctric de Capdella. Posada en marxa ahir del trenet i
vagoneta que van funcionar fins al1990 a les obres de l'Estany Gento.

La consellera de Cultura i el bisbe d'Urgell van presidir l'estrena de Ja renovada capella de Ja Pietat.

Els museus/ de 'festa/ després
de dos anys de pandèmia
Una estrena a la Seu i portes obertes en altres equipaments
I LLEIDA I Més d'una dotzena d'es-

pais culturals de les comarques
de Lleida van celebrar ahir el
Dia Internacional dels Museus
amb portes obertes i activitats
de difusió de les seues coHeccions patrimonials. Després de
dos anys de pandèmia, que van
provocar tancament de sales i
museus i també restriccions
d'aforament, aquests equipaments van celebrar la seua festa
anual amb la mirada posada en
la recuperació de visitants amb
plena normalitat. Així es va manifestar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va presidir a la Seu d'Urgell la i_n auguració de la remodelació de la
capella de la Pietat del Museu
Diocesà d'Urgell, duta a terme
durant l'últim any, informa C.

ET

Sans. La capella, que avui i demà acollirà visites guiades a les
16.00 i a les 17.00, llueix també
una coHecció de setze pintures
sobre tela del segle XVI, "de les
més antigues d'Europa sobre
profetes i patriarques", com va
destacar el bisbe, Joan-Enric Vives. D'altra banda, en un acte
molt emotiu per als veïns de la
Vall Fosca, la locomotora dièsel
i la vagoneta del Museu Hidroelèctric de Capdella van sortiT
ahir de la vitrina on s'exposen
des del 2010 i es van tornar a
posar en marxa, informa ACN.
El trenet va funcionar entre el
1951 i el 1990 per transportar
materials per a les obres hidroelèctriques a la zona. L'alcalde
de la Torre de Capdella, Josep
Maria Dalmau -que va ser l'úl-

tim conductor d'aquesta locomotora-, va anunciar que estudiaran que pugui utilitzar-se per
a un petit recorregut turístic. El
Museu Tàrrega Urgell també va
celebrar la diada cultural amb la
presentació d'un nou número de
la revista Urtx. Avui a les 20.00
i 21.00 acollirà lectures dramatitzades entorn de la crònica
negra de la capital de l'Urgell
i, a les 22.00, concert de cançó
d'autor amb Ret.

Museu de Lleida. Jornada ahir de portes obertes a l'exposició
permanent i a Ja mostra temporal Imago Urbis (a la imatge).

ART DEL XVI A LA SEU

La consellera Garriga va dir
que "la capella de la Pietat
ajuda a visibilitzar la riquesa
artística del segle XVI"

Museu Tàm!ga Urgell. Presentació del número 36 de la revista Urtx,
amb dossiers sobre Viladot i les pandèmies a Ponent en la història.

críticademúsica

JAVIER DE CASTRO

Repertori imbatible
E
ls anys entre l'aparició d'Elvis Presley i la consolidació
de The Beatles com a gran
fenomen popular marquen el
canvi d'ordre en la indústria
musical occidental. Això és,
l'assalt d'uns nois de vint anys
als primers llocs dels hit-parades amb la joventut convertint-se en màxims consumidors
de discos davant els seus pares
i avis. Com a reacció a aquesta
situació, les discogràfiques van
intentar conservar els seus màxims clients de sempre animant
els seus artistes sèniors, canta nts i orquestres de ball, a interpretar èxits del moment amb
certa moderació sonora. Així va
nàixer l'easy-listening, amb mú-

sics brillants com Ray Conniff,
Bert Kaempfert, Frank Pourcel,
James Last, Paul Mauriat, Werner Müller o Stanley Black, que
van aconseguir romandre d'actualitat i vendre com rosquilles
a força d'arranjaments de música pop del moment pensats
per al públic adult. Escoltant la
versió amb què Antoni Tolmos
i Josep M. Porté van obrir el
seu recital, aquest Every Breath
You Take de Police, em va venir
a la memòria Ronnie Aldrich,
que va editar dotzenes d'àlbums
executant passatges musicals
amb dos pianos, en un o l'altre
dels dos canals dels equips estereofònics, ja de forma individual o simultàniament, de manera

que l'oient tingués la sensació
d'escoltar dos pianos. La idea
senzilla, encara que brillant,
com totes les genialitats, va resultar un gran èxit comercial.
Doncs bé, l'espectacle titulat
Dos Pianos, com molts dels discos d'Aldrich, ens va delectar
a força de cançons arxiconegudes de Beatles, Supertramp,
Billy Joel, Vangelis, Michael
Jackson, Leonard Cohen, Jean Michel Jarre, Mike Oldfield
o Coldplay, és a dir, repertori
imbatible i d'audició més que
agradable. Aquest format, que
va permetre a l'espectador gaudir de la depurada tècnica dels
dos concertistes tocant alhora, o quan cada un va executar

parts solistes, recolzant-se en
els ritmes l'altre, tasques en les
quals van anar alternant-se, va
donar justa mesura del magnífic
nivell demostrat davant del públic assistent, que s'ho va passar
bomba amb repertori de tanta
qualitat i intèrprets a l'altura de
les circumstàncies.

EASY LISTENING
Intèrprets: Tol mos & Porté.
Sala: Auditori Enric Granados.
Data: 5 de maig.
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