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x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Les Valls de Cardós vo-
len donar a conèixer el llegat 
barroc que guarden les seues 
esglésies, principalment retau-
les, talles i pintures murals. Per 
això, el mes passat van formar 
una desena de guies, en una 
iniciativa de la Comunitat de 
Municipis Cardosencs (Vall 
de Cardós, Esterri de Cardós 
i Lladorre), el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i l’Ecomuseu. La 
proposta de posar en relleu el 
llegat barroc sorgeix del pro-
cés participatiu que es va or-
ganitzar per redactar el pla de 
desenvolupament de les Valls 
de Cardós. Joel Baró, tècnic 
de la comunitat de municipis, 
va explicar que el 2020 van 
encarregar a l’Ecomuseu un 
estudi, que va comptar amb el 
suport del Parc Natural, per 
“analitzar i identificar” el pa-
trimoni barroc. Després del 
curs de guies, confien que a 
l’estiu s’ofereixin nous produc-
tes turístics. Maria Garganté, 
una de les docents del curs i 
professora d’art i musicologia 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, va assenyalar 
que “a les Valls de Cardós hi 
ha la gran reserva de barroc 
pirinenc”. Altres valls, com la 
d’Àneu, tenen també un patri-
moni important i es conserven 
obres molt rellevants en altres 
punts de Catalunya, però fins 
ara no s’ha detectat una con-

centració tan important com 
la de Cardós. Aquest és un fet 
singular, ja que gran part de 
les peces d’aquesta època es 
van destruir durant la Guerra 
Civil o van ser espoliades des-
prés. Cristina Simó, tècnica de 
l’Ecomuseu, va explicar que els 
temples de Cardós conserven 
obres barroques d’entre finals 

del segle XVI i la primera dè-
cada del XIX. Entre les esglé-
sies que conserven patrimoni 
barroc destaquen les de Tavas-
can, Surri, Boldís Sobirà, Bol-
dís Jussà, Ginestarre, Ribera 
de Cardós i Arròs. Joel Orteu, 
alcalde d’Esterri de Cardós i 
president de la comunitat, va 
destacar que l’objectiu d’aques-
ta iniciativa és “donar valor al 
patrimoni”. El director del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, Marc 
Garriga, va afirmar que “el 
barroc és el gran desconegut” 
i va apuntar que a les Valls de 
Cardós i Àneu “s’ha conservat 
aquest llegat singular”, que té 
un “caràcter molt autèntic”.

Deu guies difondran el 
barroc de les Valls de Cardós
Formació per posar en relleu aquest patrimoni || Principalment 
retaules, talles i pintures murals dels segles XVI a XIX

municipis iniciatives

art únic
experts apunten que en 
aquesta zona es troba “la 
gran reserva” d’aquest 
tipus d’art al Pirineu

imatge de l’altar barroc de l’església de ginestarre.

aFeVa / arxiu FotogràFic ecomuseu De les Valls D àneu

cartells informatius en una de les zones conflictives.

municipis iniciatives

c. SanS
❘ montFerrer i castellbò ❘ L’ajun-
tament de Montferrer i Cas-
tellbò ha posat en marxa una 
campanya per evitar que els 
veïns abandonin residus vo-
luminosos i bosses d’escom-
braries fora dels contenidors. 

Ho ha fet al detectar tres 
punts “conflictius” del muni-
cipi en els quals la presència 
de trastos i mobles a la via 
pública s’estava convertint 
en un fet habitual. S’han 
instal·lat plafons de grans 
dimensions al costat dels 

contenidors que informen 
que tirar residus en llocs no 
autoritzats comporta multes 
de 400 euros. 

Jordi Gutiérrez, regidor 
de Noves Tecnologies, va 
explicar que els punts més 
“conflictius” estan situats 
a l’entrada de la urbanitza-
ció del Balcó del Pirineu, a 
la zona del camp de golf del 
poble d’Aravell i al costat 
de la plaça de la Trobada, a 
l’illa de contenidors pròxi-
ma a l’edifici principal de 
l’ajuntament.

montferrer, contra 
l’incivisme als contenidors

c. sans

Nou punt de reparació de bicis a Almenar
❘ almenar ❘ Almenar ha estrenat aquesta setmana una estació 
de manteniment i reparació de bicicletes. Aquest servei s’ha 
instal·lat al costat del pavelló esportiu de la localitat, on els 
ciclistes del municipi i la zona poden posar a punt les bici-
cletes abans o després de les sortides. Aquest equipament 
ha estat possible gràcies a l’associació Nereu.

Granyena posa en relleu l’antiga Bassa de Baix
❘ granyena De les garrigues ❘ La Diputació ha iniciat les obres 
de recuperació de la Bassa de Baix, a Granyena de les Gar-
rigues, una actuació que s’inclou al projecte Paisatges de 
Ponent i que preveu una inversió de 23.500 euros. Es porten 
a terme treballs per reparar les parets de pedra o la neteja 
de la vegetació d’aquesta bassa.

Tallers per a emprenedors del Jussà i la Ribagorça

❘ tremP ❘ Tremp ha acollit aquesta setmana el primer taller 
destinat a joves emprenedors per ajudar-los a desenvolupar el 
seu projecte empresarial a la comarca i buscar-ne la viabilitat. 
Un taller que també es va dur a terme a l’Alta Ribagorça en 
el marc del projecte Arrela’t al Pirineu, que preveu repartir 
48.000 euros en sis projectes per aconseguir arrelar joves a 
les comarques de muntanya.

Solsona reprèn les visites als barris
❘ solsona ❘ L’ajuntament de Solsona ha reprès aquest mes de 
juny les visites als barris després del parèntesi per la pan-
dèmia. Aquestes visites volen ser un canal de participació 
ciutadana per atendre de manera més directa les problemà-
tiques de cada zona de la ciutat, inclòs el polígon.

Senyals per tancar parcs naturals per incendis
❘ lleiDa ❘ El Govern va presentar ahir el pla de restricció d’ac-
cessos als parcs naturals en casos d’activació del nivell 3 del 
Pla Alfa, sobre perill d’incendis. Així mateix, es va presentar 
la renovació dels senyals per tancar espais naturals, tant a 
peu com en vehicles. Aquests senyals es col·locaran al Parc 
de l’Alt Pirineu, Montsec i Aigüestortes.

Les Borges cobra 
per recarregar els 
cotxes elèctrics
Exempt per als veïns 
empadronats

serveis

❘ les borges blanques  ❘ L’estació 
de càrrega elèctrica de vehi-
cles de les Borges Blanques 
és de pagament des d’aquest 
dimecres passat. Estaran 
exempts del pagament tots 
els titulars de vehicles elèc-
trics o híbrids empadronats 
al municipi durant el primer 
any de vigència de l’ordenan-
ça reguladora de l’estació de 
recàrrega. 

La recàrrega té un cost de 
0,30 euros kWh. El consis-
tori va portar a terme l’hi-
vern passat una campanya 
per fomentar l’ús del vehi-
cle elèctric al municipi i dis-
minuir així les emissions de 
CO2. L’estació de càrrega per 
a vehicles elèctrics es troba 
a la zona del parc del Terrall 
de les Borges.

entitats visites institucionals
l. PeDrós

Visita de la delegada del govern ahir a tàrrega.

La delegada del Govern visita 
Tàrrega i el Grup Alba
l.pedróS
❘  tàrrega ❘  La delegada del 
Govern a Catalunya, Maria 
Eugènia Gay, va visitar ahir 
Tàrrega, concretament les ins-
tal·lacions del Grup Alba, on 
va mantenir una reunió amb 
els seus responsables, i les tor-

rasses del Parc de Sant Eloi, 
restaurades amb l’1,5% Cul-
tural. La delegada va conèixer 
la tasca social i l’atenció inte-
gral que porta a terme aquesta 
entitat, així com els projectes 
educatius, terapèutics i d’in-
serció laboral.

17033

rcolomina
Resaltado



27esportsSegre 
Dissabte, 4 de juny del 2022

els equips aleví i benjamí del Barça es van proclamar campions el 2019.

futbol base

redacció
❘ LLeiDa ❘ Les instal·lacions del 
camp Ramon Farrús de l’Atlè-
tic Segre es convertiran avui en 
una autèntica festa del futbol 
formatiu amb la disputa de la 
fase final de la Copa Atlas Ener-
gia 2022-XXXI Torneig Benja-
mí Atlètic Segre, l’autodeno-
minada Champions del futbol 
base. La concentració en una 
única jornada de tota la fase fi-
nal, tant de la categoria alevina 
com de la benjamina, és una de 
les grans novetats d’aquest any 
i es traduirà en la celebració en 
un sol dia de 64 partits. Lleida 
TV en retransmetrà en directe 
alguns.

Pel que fa al programa pre-
vist, el sistema de competició 
serà idèntic en totes dos catego-
ries, amb els setze equips parti-
cipants que estaran repartits en 
quatre grups diferents. Els dos 
primers de cada grup passaran 
als quarts de final, que donaran 
opció a accedir a les semifinals 
i a la final. Començant per la 
categoria alevina, el torneig 
comptarà amb els vuit equips 
procedents de la fase prèvia i 
els vuit convidats. Dels de la 
fase prèvia, l’únic lleidatà és el 
Mollerussa. Els convidats són el 
FC Barcelona, Fundación Alma 
Futuro de Madrid, Gimnàstic de 
Tarragona, València, Llevant 
i Cornellà, a més de l’Atlètic 
Segre i l’Atlètic Lleida com a 
amfitrions.

Quant als benjamins, el car-
tell està format pels vuit equips 
procedents de la prèvia (cap 
lleidatà), a més de l’amfitrió At-
lètic Segre i set convidats (FC 
Barcelona, València, Espanyol, 
Girona, Nàstic, Cornellà i Fun-
dación Alma Futuro).

La fase de grups començarà 

les 09.00 i està previst que acabi 
a les 18.00 hores. Les finals es-
tan programades per a les 20.25 
hores i, al finalitzar, cap a les 
21.30 hores, tindrà lloc l’acte 
d’entrega de premis.

El torneig, que està organit-
zat per l’Atlètic Segre i Atlas 
Energia, suposa el retorn de la 
competició després de dos anys 
d’aturada a causa de la pandè-
mia de la Covid. D’altra ban-
da, com ja va ocórrer en la fase 
prèvia, la fase final té un caràc-
ter solidari, ja que col·laborarà 
amb Aremi amb l’objectiu de 
recollir fons per poder comple-
tar i millorar el seu servei de 
fisioteràpia.

La Champions del futbol 
base, avui a l’At. Segre
Es disputarà la fase final, alevina i benjamina, amb presència de Barça i València

leS clauS

Dos fases. La fase prèvia de la Copa Atlas-Torneig Benjamí At-
lètic Segre es va disputar el febrer amb fins a 120 partits de 25 
minuts: 60 del torneig benjamí dissabte i 60 del torneig aleví 
diumenge. Avui es disputa la fase final en una única jornada 
per a les dos categories.

Participació. En cada categoria es van classificar 8 equips de 
la fase prèvia que s’uniran a uns altres 8 convidats per disputar 
aquesta fase final. Destaca la presència com a equips convidats 
del FC Barcelona, València, Espanyol, Girona, Gimnàstic de Tar-
ragona i Llevant. També competiran directament en aquesta 
fase final els dos clubs amfitrions, Atlètic Segre i Atlètic Lleida.

Solidaritat. El torneig té un caràcter solidari i es recolliran fons 
per al servei de fisioteràpia d’Aremi.

El torneig Baix 
Cup reuneix 
70 equips a 
Alcarràs i Soses
Es podrà seguir a temps 
real amb una app

futbol

redacció
❘ LLeiDa ❘ El torneig Baix Cup, 
que compleix aquest any la 
23a edició després de dos 
anys sense celebrar-se a cau-
sa de la pandèmia, reunirà 
un total de 70 equips de la 
província entre les poblaci-
ons d’Alcarràs i Soses.

La competició, organit-
zada per l’Escola de Futbol 
Baix Segrià es disputarà en-
tre aquest cap de setmana, 
dissabte i diumenge, i el prò-
xim, els dies 11 i 12.

La gran novetat serà que la 
gestió dels setanta equips es 
durà a terme a través d’una 
aplicació que permetrà man-
tenir informades totes les fa-
mílies i participants a temps 
real. Aquesta iniciativa, a 
mode experimental, es po-
sarà a prova per primera ve-
gada en un torneig i servirà 
de gran ajuda i utilitat per a 
tots aquells que vulguin se-
guir la competició. Tots els 
equips rebran de regal una 
caixa de fruita.

El Barça, gran favorit  
a la Copa Asobal
❘ saragossa ❘ El Barça, vigent 
campió, debutarà avui (20.00 
hores) contra el BM Logro-
nyo-la Rioja en la segona 
semifinal de la 32a Copa 
Asobal que es disputarà al 
pavelló Príncipe Felipe de 
Saragossa, pel seu onzè títol 
consecutiu de la competició, 
dissetè al seu palmarès. En la 
primera semifinal (17.45 ho-
res) s’enfrontaran el Bidasoa 
Irún i Fraikin Granollers i els 
vencedors de les semifinals 
disputaran la final demà a les 
18.00 hores.

Derrota d’Abril Rodrigo 
amb la Catalana sub-17
❘ cartagena ❘ La selecció ca-
talana femenina sub-17 de 
futbol, amb la jugadora de 
l’AEM Abril Rodrigo jugant 
a l’equip titular, va perdre 
ahir per un resultat de 3-0 
contra la de Madrid en l’inici 
de la fase or del Campionat 
d’Espanya. El resultat va ser 
enganyós perquè Madrid va 
marcar dos gols en els últims 
instants.

El Tremp s’enfronta avui 
al Capellades a la Copa
❘ LLeiDa ❘ El CF Tremp visita 
avui el Capellades (18.30 ho-
res) en la segona fase de la 
Copa de Catalunya de futbol 
que es disputa a partit únic.

Arbre del Record per als 
socis sicoristes difunts

poliesportiu entitats

❘ LLeiDa ❘ El Sícoris Club va inau-
gurar ahir l’Arbre del Record, 
amb el qual aquesta entitat, que 
aquest any celebra el 75è ani-
versari, recordarà els socis que 
han mort. Amb el descobriment 
d’una placa, al costat de l’oli-
vera plantada per a això, es va 
procedir també a inaugurar els 
actes de la festa major, que el 
Sícoris recupera després de dos 
anys d’obligada aturada per les 
restriccions. La festa major es 
prolonga fins demà.

Amb aquesta celebració, els 
socis de l’entitat van poder tor-
nar a trobar-se i el club va vo-
ler fer-ho amb tohom, de forma 
simbòlica, amb els presents i els 
que ja no hi són. En l’acte es va 
combinar la poesia catalana i 
la música en directe, amb l’ac-
tuació de la violinista de l’Es-
cola de Música del club, Mari 
Castell. En els parlaments van 
intervenir l’expresident Jaume 
Vilella i l’actual president, Edu-
ard Abella.el president del Sícoris, eduard abella, durant el parlament.
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