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Sant Jordi 2022
x. s.

és notícia
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municipis
Consell comarcal del pallars jussà

laia pedrós

Tàrrega. Nens llegint els seus llibres amb entusiasme.

Tremp. Els treballadors del consell comarcal, amb un punt de llibre.
laia pedrós

Agramunt. Una de les parades de la plaça del Pou.

magdalena altisent

Lleida. Membres de la CUP es van manifestar en favor del català.

joan gómez

c. sans

Mollerussa. La centenària llibreria Dalmasses, plena de gent comprant llibres.
x. s.

La Seu d’Urgell. Les parades de roses i llibres es van traslladar als porxos del carrer Major.

Llibres i activitats per a un públic
familiar en el Sant Jordi a comarques

Guissona. Les parades de llibres sota els porxos de la plaça Major

❘ la seu d’urgell ❘ La pluja no va
impedir ahir que les comarques
de Ponent recuperessin un Sant
Jordi farcit d’activitats, en el
qual les roses i els llibres van
tornar a ser els protagonistes.
Molts ajuntaments, davant de
la previsió d’un temps inestable,
van traslladar les parades de
venda de roses, llibres i artesanies a zones cobertes. A la Seu
d’Urgell la jornada va coincidir

amb la segona edició de Llegendària, esdeveniment dirigit al
públic infantil i familiar. Pel que
fa a Cervera, l’Escola de Teatre
la Caserna va realitzar l’escenificació de la llegenda de Sant
Jordi a l’interior de la Universitat, i a Alpicat hi va haver actes
al llarg de tot el dia al Parc del
Graó. Així mateix, molts municipis van acollir presentacions
de llibres. A Ponts va tenir lloc

una trobada de poetes i l’autor
de la localitat Jaume Invernon
va presentar el llibre Atles d’un
present.
A Golmés, el Centre Cívic
va acollir la presentació del llibre de Rafel Panadés El petit
blanc. Per la seua banda, al Palau d’Anglesola, Mariona Visa
va presentar Padrines i les mestres Maica, Marta i Dolors van
presentar Els tresors del Palau.
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Sant Jordi 2022
Ajuntament d’almenar

Segre
Diumenge, 24 d’abril del 2022

municipis
govern

jordi echevarria

Almenar. Vetllada literària dirigida als més joves.
escola Frederic Godàs

La fauna salvatge del Pirineu, amb SEGRE ■ SEGRE va celebrar

també ahir la diada de Sant Jordi regalant als seus lectors el llibre
Pirineu bestial, que reuneix més de 150 imatges preses pel fotògraf del Pallars Jaume Elies Elies.
jordi echevarria

Escola Frederic Godàs. Lectura de poemes.

Sant Martí de Maldà. Acte d’‘Una vida de ferro fos’.
ajuntament del palau d’anglesola

La diada en directe, amb Lleida TV ■ Lleida TV va emetre ahir un
programa especial des de l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb entrevistes, actuacions musicals i connexions en directe per viure
l’ambient del carrer per Sant Jordi.
Àngela solsona

El Palau d’Anglesola. Presentació del llibre ‘Tresors del Palau’, el més venut de la diada en aquest municipi.
ajuntament de fraga

Fraga es vesteix avui de gala per celebrar
el Dia de la Faldeta després de dos anys
m. codinas

Divendres a la nit va tenir lloc la ronda dels nòvios.

Ribelles. Missa tradicional a l’ermita de la Mare de Déu dels Esclopets.

❘ fraga ❘ Fraga celebrarà avui el
Dia de la Faldeta, una jornada
festiva en la qual s’enalteix el
vestit típic fragatí a través de
la recreació d’un casament tradicional de segle XIX. L’alcalde
en funcions del municipi, Santi
Burgos, va assegurar que “esperem que aquest any vingui
molta gent de fora” i va afegir que “es palpa en l’ambient
que la gent té moltes ganes de
festa”. En aquest sentit, des de
principis d’aquest mes ja porten

celebrant-se actes relacionats
amb aquesta festivitat. Concretament, divendres a la nit va tenir lloc la ronda dels nòvios, en
què els veïns del municipi van
anar a casa dels nòvios al ritme d’un sainet i després els van
acompanyar fins a la porta de
l’església de Sant Pere, i ahir es
va celebrar una taula redona al
castell de Fraga en la qual diverses persones van debatre sobre
el ball fragatí.
Així, està previst que el casament fragatí comenci avui a

les 11 hores amb una desfilada
des dels Jardins Joan Carles I,
passant pel recorregut de les estampes, fins a arribar a l’església
de Sant Pere. Finalment, la jornada acabarà a les 18.30 hores
amb un homenatge a Les Dones
de Faldetes, amenitzat per una
actuació a càrrec de la Rondalla
de Peña Fragatina.
D’altra banda, Fraga també
va celebrar ahir el dia del llibre, en què desenes de parades,
per la previsió de pluja, es van
instal·lar al pavelló municipal.

Segre
Diumenge, 24 d’abril del 2022

tremp
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

turisme esquí

Arriba als tribunals una pugna per línies
elèctriques per donar llum a Boí Taüll
La Generalitat demana al jutge el dret a accedir a finques per assegurar el subministrament
r. r.

altres conflictes

❘ lleida ❘ L’electricitat que Boí
Taüll necessita per funcionar
és objecte d’una pugna que ha
arribat als tribunals. Actius de
Muntanya, empresa pública de
la Generalitat propietària de
les pistes d’esquí, ha presentat una demanda al jutjat de
Tremp per reclamar el dret de
pas pels terrenys que travessa l’única línia que subministra l’estació. Són propietat de
l’empresa Gestora Valenciana de Viajes en Grupo SL, que

Polèmiques per
pastures i pel
Pla de l’Ermita

nova línia

L’amo del sòl pel qual
passa l’antiga línia
impugna la llicència per
construir-ne una de nova
rebutja qualsevol dret de la
Generalitat sobre aquests. La
firma valenciana va adquirir
aquests terrenys i immobles
del Pla de l’Ermita en subhastes per liquidar actius del grup
Nozar, antic propietari de Boí
Taüll. Actius de Muntanya ja
va reclamar fa més d’un any el
dret de pas al jutjat mercantil
que va subhastar el sòl, però

Pancartes dies enrere a la zona d’esbarjo del Pla de l’Ermita.

aquest es va declarar incompetent. L’empresa de la Generalitat ha tornat a reclamar-ho
al jutjat de Tremp.
Actius de Muntanya considera necessari assegurar-se
l’accés a la línia, antiga i deteriorada, per mantenir-la fins
que en construeixi una de nova amb un traçat diferent per
substituir-la. Gestora Valen-

ciana de Viajes en Grupo SL
ha impugnat la llicència que
va atorgar l’ajuntament de la
Vall de Boí per construir-la, al·
legant que part del nou traçat
envaeix sòl de la seua propietat. L’empresa de la Generalitat ha ajornat el començament
de les obres fins a assegurar-se
que el permís municipal continua vigent.

municipis comerços

n Els terrenys que travessa la línia elèctrica de Boí
Taüll són una superfície
de pastures on ramaders
van portar a pasturar els
ramats de forma gratuïta durant anys. L’ajuntament va reclamar al jutjat que va dur a terme la
subhasta que reconegués
aquesta pràctica com un
dret adquirit, però aquest
no es va pronunciar. D’altra banda, veïns del Pla
de l’Ermita es van manifestar la setmana passada per protestar pel
deteriorament de l’àrea
d’esbarjo de la urbanització, propietat de la firma
valenciana. El consistori
ha obert un expedient i
l’empresa rebutja que la
zona estigui abandonada
i hi ha presentat al·legacions en contra.
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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

mobilitat

Alt Àneu licita
pàrquings per
treure els cotxes
dels pobles
❘ alt àneu ❘ L’ajuntament d’Alt
Àneu ha tret a concurs la
construcció d’aparcaments
als afores dels pobles, una
mesura que pretén evitar
que els cotxes bloquegin
els carrers i dificultin la circulació en els moments de
més afluència de turistes
en cap de setmana i estiu
(vegeu SEGRE del passat 9
de març). Els treballs tenen
un pressupost de licitació
de 99.368 euros (120.235
amb IVA) i l’empresa adjudicatària haurà de completar-los en un termini de
dos mesos.
Aquest projecte preveu
àrees d’aparcament amb un
total de 144 places en sòl
de titularitat pública dels
pobles d’Alós d’Isil, Isil,
Borén, Sorpe, Isavarre i
Son, encara que també està previst ampliar l’estacionament a València d’Àneu.
Així doncs, el consistori es
planteja la possibilitat de
limitar el pas de vehicles
de turistes als diferents pobles, però no preveu fer-ho
mitjançant una normativa
uniforme. Els veïns de cada localitat podran decidir
si limiten el trànsit de vehicles de visitants als seus
carrers.

turisme noves tecnologies

r. r.

El Pallars Jussà divulgarà
la seua història a través
de realitat augmentada
r. r.

Inicien els primers treballs de l’ampliació de l’Esclat de Tremp
❘ tremp ❘ Les obres per a l’ampliació del supermercat Esclat als afores del nucli urbà
de Tremp han començat amb
els primers treballs per aug-

comarques

mentar la superfície d’estacionament de vehicles.
Aquest projecte, que va
posar en marxa la seua tramitació fa més de cinc anys,

preveu també un important
augment de la superfície comercial d’aquest establiment,
segon s va n i nd ic a r font s
municipals.

❘ Lleida ❘ El Pallars Jussà donarà
a conèixer la seua història a
través de realitat augmentada, una tecnologia que aprofita les càmeres i les pantalles
dels mòbils i tablets per superposar imatges virtuals sobre
escenaris reals. El consell
comarcal preveu fer-la servir per reconstruir episodis
històrics i recrear paisatges
ja desapareguts.
El projecte del consell es
divideix en cinc escenes. La
primera serà una recreació del
poble medieval de Tremp al
carrer Soldevila. Els visitants
podran veure a través dels
dispositius mòbils artesans
treballant als seus tallers i
l’antiga muralla. Una altra
escena rememorarà la Guer-

ra Civil a la Conca de Tremp
amb soldats i la reproducció
d’un búnquer. La tercera és
una reconstrucció del castell
de Sant Gervàs de Llimiana,
que haurà de mostrar l’antic
aspecte de la fortalesa als que
recorrin el recinte. S’hi sumaran dos vídeos de 360 graus,
en els quals l’escena en pantalla variarà en funció de la
posició del dispositiu mòbil
que la reprodueix. Un mostrarà un paisatge del període
cretàcic i un altre, la fira ramadera de Salàs de Pallars a
començaments del segle XX.
El consell comarcal ha obert
un concurs per adjudicar la
creació d’aquestes escenes per
a dispositius Android i Apple,
amb un pressupost de licitació
de més de 40.000 euros.
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Magdalena altisent

Centenari. La Residència Ilerda celebra els
100 anys de la usuària Lolita Dolcet.
Arts escèniques. El Festival Mil Maneres
d’Alcoletge tanca avui la tercera edició.

Turisme ferrocarrils

Arranca el Tren dels Llacs

El servei oferirà vint-i-vuit trajectes, cada dissabte fins al 29 d’octubre || El comboi històric farà
vint-i-quatre viatges, mentre que el panoràmic tan sols funcionarà els mesos de juliol i agost
jordi echevarria

r.gasque

❘ Lleida ❘ Coincidint amb la diada
de Sant Jordi, prop de vuitanta
passatgers van estrenar ahir la
catorzena temporada turística
del Tren dels Llacs, que circularà cada dissabte fins al pròxim
29 d’octubre. Concretament es
duran a terme vint-i-vuit trajectes, dels quals vint-i-quatre
seran amb el tren històric, els
dissabtes fins al 29 d’octubre,
i quatre amb el panoràmic els
mesos de juliol i agost. El recorregut comença a l’estació Lleida Pirineus per després efectuar una parada a Balaguer i,
finalment, arribar a la Pobla de
Segur. El mateix dia el tren fa
el viatge de tornada i acaba el
trajecte a Lleida. El gruix dels
passatgers van iniciar el trajecte
des de Lleida però l’aforament
va augmentar a la parada de Balaguer. La majoria, procedents
de diferents punts de Catalunya,
van confessar que era la primera
vegada que pujaven al Tren dels
Llacs i van arribar il·lusionats
a l’andana 6 de l’estació Lleida
Pirineus per emprendre el trajecte cap al Pallars que, en molts
casos, només va ser d’anada ja

La temporada

Tren històric

Abril: Dies 23 i 30.
Maig: Dies 7, 14, 21 i 28.
Juny: Dies 4, 11, 18 i 25
Juliol: Dies 2, 9 i 16.
Agost: Dies 20 i 27.
Setembre: Dies 3, 10, 17 i 24.
Octubre: Dies 1, 8, 15, 22 i 29.

Preus (anada i tornada)
Adult: 34 €.
Infantil (4-13 anys): 18,70 €.
Infantil (0-3 anys): Gratuït.
Grups adults (+20): 30,60 €.
Grups nens (+20): 16,85 €.

Horaris

Els passatgers fotografiant-se amb el tren abans de pujar als vagons.
jordi echevarria

Tren panoràmic
Juliol: Dies 23 i 30.
Agost: Dies 6 i 13.

Preus (anada i tornada)
Adult: 25 €.
Infantil (4-13 anys): 13,70 €.
Infantil (0-3 anys): Gratuït.
Grups adults (+20): 22,50 €.
Grups nens (+20): 12,40 €.

turisme de proximitat

La majoria de turistes que
van pujar ahir al tren van
arribar des de diferents
punts de Catalunya
que la majoria van assenyalar
que aprofitaven per passar el
cap de setmana per la zona del
Pallars Jussà. Així ho van fer
un grup de parelles de la Garrotxa que van comprar els bitllets aconsellats per companys
de feina. “Ens van explicar que
valia molt la pena el paisatge i
l’experiència. Hem aprofitat i
passarem tot el cap de setmana
pel territori”, va indicar Enric
Codina.
Per la seua part, Joan Desclot, de Balaguer, va explicar a
SEGRE que ha perdut el compte
de les vegades que ha fet aquest
recorregut. “Soc aficionat a la
fotografia de paisatge i des
que em vaig jubilar no me n’he
perdut cap any. Ho recomano
a tothom”, va explicar. No va
faltar la presència de turistes
estrangers com una periodista
danesa experta en senderisme
i viatges per a qui aquesta era
la seua “primera experiència en
un tren com aquest”.

Sortida des de Lleida: 10.40 h.
Sortida des de Balaguer: 11.10 h.
Arribada a la Pobla: 12.35 h.
Sortida de la Pobla: 17.00 h
Sortida des de Balaguer: 18.30 h.
Arribada a Lleida: 19.00 h.

Horaris
Sortida des de Lleida: 10.47 h.
Sortida des de Balaguer: 11.20 h.
Arribada a la Pobla: 12.22 h.
Sortida de la Pobla: 16.35 h.
Sortida de Balaguer: 17.57 h.
Arribada a Lleida: 18.23 h.

Compra de bitllets
Web: turistren.cat

El bar del Tren dels Llacs està operatiu durant el viatge.

En primera persona

«Només per veure-ho des de
fora ja ha valgut la pena venir.
Vaig preguntar a l’agència de
turisme i em van recomanar
aquesta experiència».

«És la primera vegada
que venim. Una vegada
arribem a la Pobla de Segur
aprofitarem per conèixer
la zona del Pallas Jussà».

«Tenim un familiar que ens
va recomanar fer aquest
viatge. La veritat és que
la primera impressió ens
ha agradat molt».

«Portem per Lleida des de
divendres. Estem coneixent
la zona i ens va semblar
una iniciativa turística
molt interessant».

Hanne Olsen. Copenhaghen

Francesc i Isabel. Barcelona

Antonio i Pilar. Mataró

Assumpció, Josep i Enric. Garrotxa

