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Creen l'ens ''La 
Seu Tech City" 
per treballar el 
hub tecnològic 
La sala Sant Domènec de la Seu 
d'Urgell va ser l'escenari ahir 
al matí de l'acte de constitució 
de l'associació La Seu Tech City, 
l'òrgan de governança de futur 
hub tecnològic 'Pirineus Tech 
Mountain', en un acte presidit 
per l'alcalde urgellenc, Fran
cesc Via plana, i que va comptar 
amb la participació del vicepre
sident del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i Territo
ri, Jordi Puigneró. En l'acte de 
constitució d'aquesta associa
ció també es va comptar amb 
la presència del ministre de 
Presidència, Economia i Empre
sa del Govern d'Andorra, Jordi 
Gallarda. Aquesta associació la 
conformen 24 socis fundadors i 
6 entitats coHaboradores. 

Vielha 
millora els 
accesos al 
nucli de 
Gausac 
L'Ajuntament de Vielha e 
Mijaran ha iniciat aques
ta setmana els treballs de 
millora en l'accessibilitat 
i adequació de les xarxes 
de servei d'aigua corrent i 
aigües fecals a la Carrete
ra de Gausac i el Carrer de 
Gausac. Aquesta actuació 
suposa la millora de l'efi
ciència i la minimització de 
les pèrdues de la xarxa d'ai
gua corrent, així com l'eli
minació de l'antiga xarxa de 
canonades de fibrociment, 
informà ahir l'Ajuntament. 

Foment i la Coell denuncien 
"l'oblit" de la Generalitat • 

l 

de l'Estat respecte a Lleida 
Els presidents de les dues patronals demanen 
"valentia política" per defensar el territori 
Lleida 
CARME QUINTANA 

El president de la patronal Fo
ment del Treball Nacional, la prin
cipal organització empresarial de 
Catalunya, Josep Sanchez Llibre, 
va estar ahir al rnatí a la ciutat de 
Lleida, on es va reunir amb em
presaris a la patronal Coell (Con
federació d'Organitzacions Em
presarials de Lleida). 

En una roda de premsa poste
rior i amb la presència també del 
president de la Coell, Josep Maria 
Gardeñes, tots dos dirigents em
presarials van criticar al Govern 
de la Generalitat i també l'Execu
tiu espanyol. 

Sanchez Llibre va afirmar que 
els empresaris lleidatans li van 
fer arribar la seva "gran preocu
pació" ja que "es senten oblidats 
pel Govern de la Generalitat", 
pel que fa a inversions, planteja
ments i va esmentar "les fugides 
d'empreses que hi ha a l'Aragó". 
En aquest sentit, indicà que "això 
s'ha d'aturar". 

El president de Foment es va 
comprometre a traslladar aquest 
neguit de l'empresariat lleidatà al 
mateix president de la Generali
tat, Pere Aragonés. 

"Lleida pateix una gran desídia 
per part del Govern de la Genera
litat, la Coell es sent abandonada, 
desemparada" i lamentà "l'oblit i 

FOTO: N.G / Sanchez llibre, ahir a la Coell on informà que Foment i Fepime han iniciat un procés d'integració 

desiHusió que hi ha". 
Per la seva part, el president de 

la Coell, Jos~p Maria Gardeñes, va 
carregar durament contra el Go
vern espanyol pel que fa a les co
marques de Lleida. 

"El que passa és un greuge his
tòric, comparatiu pel que fa a les 
inversions que fa l'Estat a Lleida", 

digué. "I diem prou", sentencià, 
"les empreses s'estan deslocalit
zant, també el talent de Lleida i 
estem tips d'aq4.esta situació". 

"Demano valentia política per 
defensar els interessos del terri
tori", apuntà, alertant del drama 
econòmic que suposarà per la 
demarcació aquesta campanya 

les gelades als camps de fruiters 
i també assenyalant que les cons
tructores de Lleida s'estan deslo
calitzant "perquè aquí no hi ha 
obra pública". 

Per últim Gardeñes destacà la 
importància de què es puguin fer 
uns Jocs Olímpics d'Hivern al Piri
neu l'any 2030. 

La fàbrica de mantes 
de Senterada reobre i 
difon el patrimoni tèxtil 

tes de Senterada, encara recorda 
com de petit jugava amb les mà
quines i els fils de la fàbrica. 

La fàbrica s'abastia de llana 
dels ramats de la comarca del 
Pallars Jussà i alguns del Pallars 
Sobirà. 

La fàbrica de mantes de Sente
rada (Pallars Jussà) va abastir de 
mantes al Pallars Jussà, al Pallars 
Sobirà i part de la Noguera du
rant un segle. Va funcion·ar des 
del 1876 fins a mitjans del 1970. 
A poc a poc la maquinària va anar 
quedant obsoleta i la fabricació 
de mantes ja no era rendible i va 
tancar. Ara, cinquanta anys des
prés d'aquell tancament, torna 

a reobrir les portes per mostrar 
aquest patrimoni industrial i ex
plicar l'ofici amb visites guiades. 
Els visitants poden veure des d'un 
teler del segle XVIII, un ordidor 
únic o una roda hidràulica de fus
ta, de les més grans que es con
serva a Catalunya, que servia per 
proporcionar la força a les màqui
nes. Pere Salomó, de la cinquena 
generació de la fàbrica de man-

FOTO: Marta Lluvlch(ACN)/Imatge del teler, que funcionà fins l'any 1970 

Però la venda de llana ja filada 
o les mantes ja confeccionades 
arribava més lluny. Salomó de
talla que a la documentació .que 
han trobat a la fàbrica parla de 
vendes a poblacions com Artesa 
de Lleida o Lleida capital. 

Aquesta indústria no solament 
donava sortida a la llana dels ra
mats sinó que també donava fei
na a una quinzena de persones, 
segons els documents. 
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Una 'start-up' del CEEILieida 
resulta guanyadora d'un 
concurs d'innovació oberta 
Kopen Software, start-up instal
lada en el viver d'empreses del 
CEEILieida, ha guanyat el con
curs d'innovació oberta. Kopen 
Software ha elaborat la millor 
de les 7 solucions tecnològiques 
presentades al repte plantejat 
per la firma lleidatana Grup de 
Sanejament Porcí, que és una de 
les 10 empreses tractores de tot 

l'Estat participants en I'ANCES 
Open lnnovation. Havia plante
jat com a repte elaborar un ví
deo interactiu sobre el despla
çament de malalties entre les 
granges de porcs a nivell local, 
autonòmic i estatal, amb la fi
nalitat de controlar l'extensió de 
patologies que afecten el sector 
porcí. 

Les Borges sulfata els carrers 
per combatre el pugó i els 
mosquits per l'onada de calor 
les Borges iniciarà aquesta nit a 
la temporada de sulfatar els car
rers amb l'objectiu de combatre 
el pugó i els mosquits, coincidint 
amb el seu auge en aquesta pri
mera onada de calor primaveral. 
En concret, la brigada municipal 
de jardineria del consistori ha di
vidit el municipi en dues zones, 
i aquest dijous, 19 de maig a la 
nit, al voltant de les 23.30 hores, 
té previst començar les tasques 

a la primera zona, en què aplica
rà el tractament a places, carrers 
i parcs públics i en les zones amb 
vegetació i gespa. Els treballs 
d'aquest dijous s'allargaran fins 
a les 4.00 hores, i s'aplicaran al 
polígon, la plaça Europa, el re
cinte de les piscines, l'avinguda 
Francesc Macià, la de les Garri
gues, el Raval del Carme, la pla
ça Abadia, l'Espai Macià, laCre
ueta i l'Escorxador. 

El COE allarga el termini per 
tancar el projecte dels JJOO 
més enllà del dia 20 de maig 
El president del COE, Antonio 
Bla nco, va confirmar que s'ha de
cidit allargar el termini per tancar 
la candidatura per als Jocs d'Hi
vern. Inicialment, la data màxima 
estava prevista per aquest diven
dres 20 de maig, però en una en
trevista a RAC1 va admetre que 
cal"més marge" perquè les con
verses continuïn, tot i que no va 

voler concretar cap data. De totes 
maneres, el dia 1 de juliol hauria 
d'estar resolt perquè el COl fa una 
visita a l'Estat. Blanco va dir que 
aquestes setmanes "s'ha avan
çat" en l'acord entre els dos terri
toris. D'altra banda, va descartar 
rotundament una candidatura 
en solitari de Catalunya o l'Ara
gó. "No és que no tinguem pos-

Juneda estrenarà una estació de 
busos a l'estiu de l'any 2023 i 
s'ubicarà al carrer Anselm Clavé 
Substituirà les actuals parades situades a Prat de la Riba 
Juneda 
ACN 
El secretari de Territori i Mobilitat, 
Isidre Gavín, i l'alcalde de Juneda 
(Garrigues), Antoni Villas, van sig
nar ahir el conveni per a la cons
trucció i manteniment de la nova 
estació d'autobusos del municipi. 
la nova parada millorarà la pres
tació dels serveis d'autobús i la 
comoditat dels usuaris, de mane
ra que afavorirà l'ús del transport 
públic. Es preveu que les obres, 
amb una inversió de 515.000 eu
ros, es licitin aquest estiu i l'esta
ció entri en funcionament l'estiu 
del 2023. la nova estació, que 
disposarà de marquesina i tindrà 
capacitat per a dos autobusos, 
s'ubicarà en uns terrenys al carrer 
d'Anselm Clavé i substituirà les 
actuals parades situades al carrer 
Prat de la Riba. l'estació prevista 
constarà d'una zona per a la cir
culació i unes andanes amb capa-

sibilitats, és que faríem el ridícul 
més espantós", va sentenciar. Se
gons el president del COE, no es 
pot fer ara una candidatura de 
només un dels dos territoris per
què ja es va traslladar al COl que 
se'n volia fer una de conjunta, i 
aquest moviment implicaria re
nunciar a "un dels dos pilars fo
namentals" dels Jocs. "És que ni 
nosaltres mateixos ens donaríem 
els Jocs", va insistir. Blanco va dir 
que cal demostrar que "per molt 
que es discuteixi en altres temes" 
en l'esport, la candidatura i "la 
millora de la imatge" sí que s'està 
d'acord. 

FOTO: Polítiques Digitals/ Gavín i Villas firmant el conveni 

citat per a dos autobusos i d'una 
marquesina-edicle per al confort 
dels usuaris. l'edicle disposarà 
d'una sala d'espera vidriada que 
protegirà de les inclemències me
teorològiques. Per a la zona d'an
danes es preveu una marquesina 

formada per dues lloses a alçades 
diferents que cobreixen la zona 
d'espera exterior per un costat i 
l'accés als autobusos, per l'altre. 
El projecte inclou també la urba
nització superficial del tram d'un 
nou carrer lateral. 

FOTO: ACN/ No s'ha fixat una data i es descarta una candidatura sola 

cfarre
Resaltado



DIVENDRES 20 DE MAIG DE 2022 I COMARQUES 19 

Malestar i preocupació entre els 
veïns de r Alta Ribagorça per lo 
trobada d'un grup d'ultradreta 
Comerciants i entitats animen els ciutadans a 
contactar amb Mossos davant qualsevol incident 
El Pont de Suert 
N. CASTELLS 

Han saltat les alarmes a l'Alta Ri
bagorça. Els veïns de la comarca 
han mostrat la seva preocupa
ció í el seu malestar a les xarxes 
i grups de whatsapp per l'anunci 
de l'organització d'un acte d'un 
grup d'ultradreta aquest dissabte 
21 de maig a la comarca. Els Mos
sos d'Esquadra ja estan alertats, i 
tot i que els ajuntaments no te-

nen constància oficial d'aquest 
acte, segons han informat fonts 
municipals, l'anunci l'ha fet el 
propi grup a les xarxes sense es
pecificar el lloc exacte on es fa
rà. Es tracta de les anomenades 
I Jornades Esportives i Culturals 
de Bastión Frontal a Catalunya (al 
2019 ja es va celebrar una troba
da similar a Salàs, Pallars Jussà, 
organitzat pel grup Prima Bella
trix). Bastión Frontal, que recent-

ment ha obert una delegació a 
Lleida i basa la seva ideologia en 
"Nacionalisme, Socialisme i Pà
tria", ha convidat a l'acte als seus 
membres arreu de Catalunya i 
als homòlegs francesos del grup 
Tenesoun en un intent d'aplegar 
per primera vegada a militants 
catalans i francesos i enfortir les 
relacions europees. Alguns dels 
seus integrants han estat identi
ficats per la policia per atacs ho-

mòfobs i eritre el seu ideari hi ha 
a més l'antifeminisme, la defensa 
de la família tradicional i l'odi als 
jueus, segons informen des dels 
col·lectius antifeixistes de Lleida i 
Pirineu. L'acte publicitat per Bas
tión Frontal anuncia la participa
ció i ponències de personatges 
com Armando Bastien, que par
larà sobre l'OTAN, Juan Antonio 
Llopart, sobre els moviments NR 
a Europa, i Raphael Ayma sobre la 
situaciò a França. 

Des d'alguns col.lectius de la 
comarca, com els comerciants 
del Pont de Suert o l'associació 
Terrabastall, s'han emès, via xar
xes i whatsapp, missatges d'alerta 
per als veïns on animen a contac
tar amb els Mossos d'Esquadra 
si l'acte comporta algun tipus de 
situaciò violenta. Terrabastall in
forma a més que el grup francés 
convidat, Tenesoun, és fill del 
grup Bastión Social, il.legalitzat a 
França al 2019 per activitats na
zi-terroristes. 

Vuit migrants 
troben feina 
a partir del 
projecte Avenir 
de Tremp 
El projecte Avenir, de foment 
d'oportunitats laborals perquè 
joves migrants es quedin a les 
zones rurals, finalitzarà aquest 
rnes de juny després de tres 
anys de durada. 

Durant aquest temps un to
tal de vuit joves de quinze par
ticipants al projecte han trobat 
feina. Es va presentar com una 
iniciativa pionera per fomen
tar l'acoll ida i inclusió de joves 
emigrats sols a la comarca del 
Pallars Jussà. Ara, transcorre
guts tres anys, la valoració és 
positiva . 

FESTA MAJOR 
CORBINS 

divendres, 20 de maig Per finalitzar l'acte, s'oferirà Servei de bar a càrrec de Coral Parroquial de Corbins. Tropikana. Servei de bar ::: 
pastes i cava a tots els l'Associació de Joves. càrrec de l'Associació de Joves. 

9.00 h Cabana dels caçadors. assistents amenitzat amb música En acabar la missa ballada de 
Esmorzar popular i recorregut de ambiental. 

17.00 h Camp de Futbol del sardanes al Fossar Vell amb la 22.00 h Plaça de la Vi la. Castell 
caça organitzat per la Societat de Parc del riu. Partit de futbol Cobla-Orquestra Montgrins. de focs a càrrec dels Diables de 
Caçadors. Inauguració de l'exposició solters contra casats. Servei de 

Per acompanyar la degustació Lleida, amb el Patrocini de l'I El 
fotogràfica "La pagesia a bar a càrrec de la Societat de de la Diputació de Lleida. 

11.30 h Plaça de la vila. Cercavila Caçadors. dels pans beneïts, s'oferirà 
familiar "Rum-Rum, Trasto- Corbins" i de l'exposició dels moscatell a tothom. 

Karts" amb la companyia XIP 
dibuixos del concurs de Cartells 19.30 h Sala Coliseum. Obra de dissabte, 28 de maig Infantils de la Festa Major a la teatre "Brots" de Toni Albà, Fer- 17.30 h Sala Coliseum. Concert 

XAP. 
saleta del primer pis de la Sala mí Fernàndèz, Gerard Domènech de Festa Major amb la Cobla-

9.30 h Pavelló municipal. 
18.00 h Repic de campanes Coliseum. i Xavier Macaya. orquestra Montgrins.: 

Torneig de Futbol Sala femení La 

20.00 h Sala Coliseum. Pregó de 21.30 h Pavelló municipal. 20.00 h Sala Coliseum. Sessió Corbinenca. 

Festa Major a càrrec dels pro- dissabte, 21 de maig Sopar popular organitzat per llarga de ball amb la Cobla-
20.00 h Sala Coliseum. Obra 

fessionals del consultori mèdic l'Ajuntament. Al finalitzar, Festa 
orquestra Montgrins. Servei de 

de teatre "Cabaret Pagès", de 
de Corbins, Dra. Lai la AI-Jouja bar a càrrec de l'Associació de 11.00 h Plaça Coliseum. Jocs de dels Joves amb el grup Hey! 

Joves. I'Esperanceta de Casa Gassia. 
Llorente i l'infermer Josep Mi! fusta amb "Colors de monstre" a Pachucos. I a continuació DJ's 
Martínez Barriusso. càrrec de la Companyia d'Arts de FlaixFM amb DJ Héctor Ortega i 

A continuació homenatge a la Carrer Tombs Creatius. DJ Sergi Domene. dilluns, 23 de maig diumenge, 29 de maig 
Cooperativa fruitera de Corbins A la vegada, concert de vermut 11.00 a 14.00 h Pavelló 8.30 h Plaça de la Vila. Esmorzar 
pel centenari de la secció amb el quartet de Jessica Abu, diumenge, 22 de maig Municipal. Parc Infantil amb popular. 
de subministres i a la Coral amb Jordi Mestre a la guitarra, inflables. 
Parroquial de Corbins amb motiu Artemi Agràs al baix, a la bateria 11.30 h Sortida Plaça de la Vila. 9.30 h IX Cursa de la Cirera 
del seu 25è aniversari. el corbinenc Pol Alonso i com Processó de Santa Quitèria amb 16.00 a 19.00 h Pavelló de Corbins, Memorial Jaume 

els pans beneïts i acompanyada Municipal. Parc Infantil amb Florensa 
Tot seguit, entrega dels premis a solista Jessica Abu. Gaudirem 

de Cobla-Orquestra Montgrins. inflables. 
del concurs de Cartells Infantils d'un viatge per la tradició de la Durant el matí es farà la 
de la Festa Major i del lli Concurs música africana a través de jazz, A continuació missa en Honor 20.00 h Sala Coliseum. Sessió recaptació anual en benefici per 
de Fotografia d'lnstagram. sou I i funk. a Santa Quitèria cantada per la llarga de ball amb el grup l'Associació contra el Càncer. 

US DESITGEM 
.BONA FESTA MAJOR DE SANTA QUITÈRIA 2022! 

del20 a 29 e ma1g 
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