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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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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

Segre
Diumenge, 26 de juny del 2022

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

municipis tradicions

parc natural

Palau de Noguera atreu centenars de
turistes amb la primera fira medieval

Comencen a cobrar
als pàrquings de
la Pica d’Estats

Recorda el seu passat com a Vila Hospitalera amb degustacions, concerts i teatre
m.s.

maria molina

❘ tremp ❘ Centenars de persones es van citar ahir a Palau
de Noguera per reviure el passat medieval d’aquest poble de
Tremp com a Vila Hospitalera.
Ho van fer amb una jornada
d’actes lúdics i culturals i amb
una fira. La resposable de l’entitat organitzadora, Montserrat Santamaria, va indicar que
l’objectiu és rememorar el pas
dels Cavallers Hospitalers de
la Creu de Malta, dins de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, ja
que el poble va ser un priorat
del segle XII al XIX. L’èxit de
públic ja fa pensar en una nova
edició de cara a l’any que ve.
La jornada va començar
amb un dinar popular per a
més de mig centenar de persones i la inauguració de dos
exposicions de pintura. També es va celebrar un vermut
amb més de 150 assistents i
una conferència amb el títol
Els cavallers de l’Orde de Sant
Joan de Jerusalem al Pallars,
que va deixar petit l’aforament
de l’església. També es va representar un obra de teatre
històrica.
A partir de les sis de la tarda
es va obrir el mercat, amb parades de productes típics com

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

❘ àreu ❘ El Parc de l’Alt Pir i neu i A r a n cobr a de s
d’aquest dijous 23 per estacionar al pàrquings de la
Vall Ferrera per accedir a la
Pica d’Estats. Des del 23 de
juny fins el 24 de juliol i de
9 a l’11 de setembre només
es paga en cap de setmana,
i la resta de l’estiu, tots els
dies. Aquesta mesura ja la
va aplicar l’any passat per
evitar aglomeracions. La
taxa és de 5 euros per automòbil i 2 per moto a través
de reserves online.

ferrocarril

Bus entre Balaguer
i la Pobla per una
incidència a la via

L’església del Palau va quedar ahir petita per escoltar la conferència sobre la seua història.

vi, formatge, oli i cervesa artesanal, i també d’artesania
de ceràmica, fusta i ferro. A
més, es van obrir els cellers de
Casa Càndido, Casa Peretó,
Casa Madalena o Casa n’Artal, a part de Casa Rafelo,
Casa Valentí, Cal Reina i Cal

Cirildo, on es van fer degustacions acompanyades de pa
amb llonganissa, arengada o
formatge. El programa d’actes va continuar amb la Colla
Castellera Malfargats de Pallars que va actuar a la plaça
de la localitat. Així mateix, hi

va haver concerts de música
tradicional de les sis a les vuit
i un altre a la nit.
Santamaria va indicar que
tots els actes del programa van
ser seguits per un nombrós públic que va arribar al Pirineu
pel pont de Sant Joan.

❘ la pobla de segur ❘ Ferrocarils
de la Generalitat (FGC) va
interrompre ahir el trajecte
de la línia de Lleida a la Pobla de Segur a primeres hores del matí d’ahir per una
actuació dels cossos de seguretat a la via que va obligar a recórrer amb autobús
el trajecte entre Balaguer i
la Pobla de Segur. FGC va
donar l’avís cap a les 8.15
hores i el servei va quedar
normalitzat a primeres hores de la tarda.
a.e.p.s.

urbanisme reformes

El Pont de Suert derruirà
la Confraria Vella per
fer-hi un aparcament
De 50 places vora la travessia de l’N-230
maria molina

❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert enderrocarà
l’edifici de la Confraria Vella
per habilitar un pàrquing al
solar, proper a la travessia de
l’N-230. Tindrà capacitat per
a mig centenar de vehicles,
segons va explicar l’alcalde,
Josep Antoni Troguet.
A la capital de la Ribagorça
hi ha actualment dos estacio-

inversió

L’actuació costarà
118.000 euros sufragats
en la seua totalitat per
la diputació de Lleida

naments més de setanta i un
centenar de places, respectivament, però són al centre. La
idea de l’ajuntament és facilitar l’aparcament de vehicles de
pas sense que hagin d’entrar
al nucli urbà, per evitar problemes de circulació a l’hora
d’entrar i sortir a la carretera.
L’actuació consistirà a demolir l’edifici i habilitar el
nou estacionament. Suposarà
una inversió de 118.000 euros
que sufragarà en la seua totalitat la Diputació, va explicar
Troguet.
La Vella Confraria acollia
antigament la celebració de
les festes de Sant Sebastià.
Fa anys, es van traslladar a la
nova seu. L’immoble es troba

L’edifici de la Confraria Vella, que s’enderrocarà enguany per fer un estacionament.

actualment degradat i fora del
pla d’ordenació urbanística,
que ja en preveu la demolició
per a altres usos. “L’estructura allargada i amb només vint
metres d’ample no permet donar-li moltes utilitats i des de
la dècada dels noranta està

infrautilitzat, per la qual cosa
considerem que enderrocar-lo
per guanyar espai és la millor
alternativa”, va dir Troguet.
“La població necessita estacionaments, atesa la dificultat
d’aparcar al llarg de la travessia”, va afegir.

La intenció del consistori del
Pont és aprovar el projecte de
demolició en la pròxima sessió del ple, perquè les obres
es puguin dur a terme en els
propers mesos i poder estrenar el nou pàrquing abans que
acabi l’any.
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Museus
lleida
turó de la seu vella. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
Museu dE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dipòsit del pla de l’aigua. Múrcia,
10. 973 211 992.
Museu de l’Aigua. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
Museu de l’Automoció roda roda.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’Art Jaume Morera. Major,
31. 973 700 419.
Museu d’Art Morera. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu històric municipal. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels Templers. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

comarques
Agramunt. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
Agramunt. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
Artesa DE segre. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
balaguer. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
bassella. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
torrebesses. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
les borges blanques. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
castelldans. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
CASTELL DE MUR. Espai Museum. Conjunt
Rural Cal Soldat. 661 57 58 53 / 620 415 536.
lA central DE capdella. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
cervera. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
coll de nargó. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
coll de nargó. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
guissona. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
linyola. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLEssui. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
mollerussa. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
mollerussa. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
el pont de claverol. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
ponts. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
Ribera de Cardós. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.
salàs de pallars. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
El tarròs. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
tuixÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

avui recomanem

Recorreguts i visites
guiades als temples
de la Vall de Boí
10.00

Taüll i altres
pobles de
La Vall de Boí.

Dos propostes diferents coincideixen
en l’oferta turística de la Vall de Boí. Una
surt de Taüll per conèixer els senders
que unien els pobles de la vall. El guia,
Roger Gras, mostrarà els llocs emblemàtics i explicarà llegendes d’éssers fantàstics i mitològics del Pirineu. Preu: 15 €
nens i 25 adults. D’altra banda, hi ha
visites guiades, en català, a les esglésies
romàniques de Sant Climent de Taüll,
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la
Vall i la Nativitat de Durro. Preu: 3 euros
afegits a l’import de l’entrada.

10.00

son. p. sobirà. món natura pirineus.

‘Fauna dels Pirineus’
Món Natura Pirineus ja du a terme
les seues activitats d’estiu. Els diumenges realitza la sortida Fauna
dels Pirineus, una ruta guiada per
conèixer els animals més emblemàtics, com el trencalòs, el linx o el gat
mesquer. És una excursió per a tots
els públics, amb preus de 10,5 € els
nens i 15 € els adults.

10.00

cambrils. solsonès. salí. 6/15/30 €

Plantes medicinals
El Salí de Cambrils proposa el taller
Plantes medicinals, de dos hores,
que consisteix en un passeig guiat
per Sàmara, seguit de l’elaboració
de sal aromatitzada. Es complementa amb un vermut aromàtic. Reserves: entradessolsones.com.

11.00

El vilosell. garrigues. s. de la llena.

‘Respira la serra de la Llena’
Respira la serra de la Llena és un taller de mindfulness de dos hores, a
l’entorn de l’ermita de Sant Miquel
de la Tosca, impartit per Ariadna
Casas. Cal portar roba i calçat còmodes, estora i coixí.
Turistes davant l’absis de Sant Climent de Taüll.

11.00

isona i conca dellà. p. jussà. museu. 4 €

Exposicions i galeries
caixaforum. lleida.

Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari. Mostra
de 109 obres que narren com, a partir de l’any 1900, els cartells es van
convertir en una poderosa arma publicitària. Fins al proper 24 de juliol.
fund. M. de Montferrato. Balaguer.

Una utopia subterrània. Amb aquesta mostra, Olga Olivera-Tabeni
dona visibilitat al paisatge a través de vídeos, àudios, fotografies i dibuixos processats digitalment. Oberta fins al 29 de juliol.
MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA.

Els amors dels déus. Mostra temàtica d’una vintena d’obres de diferents èpoques, tècniques i autors que fan un recorregut pels amors dels
déus de la mitologia clàssica. Fins a l’11 de setembre.
F. Espai Guinovart. Agramunt.

Terres. Quan Guinovart va visitar Algèria, es va sentir a casa. La sorra, paisatges, colors i l’arquitectura local li van recordar la infància i va
crear obres que s’exposen per primera vegada. Fins al 25 de setembre.
museu comarcal de l’urgell. Tàrrega.

La mirada del pintor. Jaume Minguell Miret, 1922-1991. Mostra
que commemora el naixement de l’artista. Fins al 25 de setembre.
Centre Interpretació Parc Natural Cadí-Moixeró. Bellver de Cerdanya.

Bellovidere. Mostra que explica la forma de vida i la història dels 21
nuclis que formen la població. Fins al 31 de desembre.
Fund. Sorigué. Planta. Complex La Plana del Corb, C-12, Km 162.

In the beggining was... La primera exposició permanent a Europa de
l’artista japonesa Chiaru Shiota. Permanent.

Un castell i una església
El Museu de Conca Dellà organitza
una visita guiada al Castell de Llordà
i, a les 12.30, a l’església de Covet,
joia del romànic del Pallars Jussà. El
cost de cada una és de 4 euros. Reserves: 973 66 50 62.

11.00

LES PALLARGUES. SEGARRA. CASTELL.

El castell de les Pallargues
Intensament restaurat, obre el castell
per a visites guiades tots els diumenges i festius, programades a les 11,
12 i 13.00 h. El castell, documentat ja
el 1061, està envoltat d’habitatges i
ha patit diverses modificacions. Reserves: 973 52 00 41.

tament uns prismàtics. Informació i
reserves: 600 025 918 i www.rogergras.com.

música

19.00

lleida. sala antares. Taquilla inversa.

Música celta de Lauzetafest
Jam session de música celta a la sala
Antares, amb el duo lleidatà Lauzeta i el grup Ponent Folks, dins del
Lauzetafest.

20.00

les borges blanques. casal marino.

Concert de viola
Els alumnes del Conservatori Superior de Música del Liceu, dirigits
per Anna Puig Torné, ofereixen el
concert de viola Llavors... perquè tot
comença amb la sembra. El concert
forma part d’una estada creativa
dels alumnes a les Garrigues.

Escenes

19.00

balaguer. teatre municipal. t. inversa.

‘Tot preparant un clàssic’
El Grup dels Cracks de la Crisi, sota
la direcció de Mireia Freixas, posen
en escena Tot preparant un clàssic,
una peça teatral en la qual un director aconsegueix reunir diversos
actors, actrius i un superequip tècnic per fer una versió del clàssic El
malalt imaginari de Molière. Res pot
sortir malament. O sí?

19.00

lleida. teatre l’escorxador. 11 €

‘L’herència’
La família Montanuy Borràs està
trencada des de fa anys. Els fills
viuen lluny de la casa pairal, a la
qual tornen amb motiu de la mort
del pare. En la trobada provaran de
recompondre les relacions: tot sigui
per l’herència! Amb aquesta comèdia dramàtica, el col·lectiu Sake
Teatre participa en la Mostra d’Arts
Escèniques Josep Fonollosa.

20.00

balaguer. teatre municipal. t. inversa.

Boí. parc Nacional.

Amb bicicleta pel parc
L’empresa Bicius organitza cada dia
Quan no hi ha ningú. E.Bike al Parc
Nacional d’Aigüestortes ,una ruta
guiada pel parc de nivell fàcil i apta
per a tots els majors de 7 anys. Reserves: 616 209 680.

Est. esquí Boí Taüll. Alta ribagorça.

A buscar marmotes!

Agustí Sellart. Comú de Particulars de la Pobla de Segur.

41

17.30

17.00

castells
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
Castell de Montsonís (Noguera).
Castell de Montclar (Urgell).
Castell de Florejacs (Segarra).
Castell de les Pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de Vicfred (Segarra).
Castell d’Arbeca (Garrigues).

sortides

guia

La sortida familiar On són les marmotes? és una ruta curta per observar una colònia de marmotes en el
seu hàbitat natural. L’itinerari s’inicia a l’estació d’esquí de Boí Taüll i
transcorre per una pista entre prats
d’alta muntanya des d’on es faran
aturades. Els guies ensenyaran els
llocs on se solen ubicar, els seus
xiulets d’alarma i a utilitzar correc-

‘Gàbia d’orats’

El teatre municipal de Balaguer
acull una segona funció, en aquest
cas, la de Gàbia d’orats, amb el Grup
dels Joves de la Crisi, dirigits igualment per Mireia Freixas. Aquesta
obra recull diferents escenes que
han treballat durant el curs, sobre
assumptes com les pors i les addiccions basats en textos de Marta
Buchaca, Jordi Galceran, T de Teatre, William Shakespeare i altres
dramaturgs.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com
Més informació a
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vidal vidal || dia de reg

privat

Un Cel per retrobar-nos

l’ascensor

Víctimes de la
calor col·laterals

M

ala manera de començar la
rusticana o un Cant de l’enyor que en
setmana. Dilluns de bon maaquell context posava la pell de gallina,
tí, en obrir el diari m’esgardel seu admirat Lluís Llach, de qui de
rapa la notícia del decés de
jove en tenia tots els discos i se’n sabia
Josep Maria Perelló, redactor de Catalutotes les cançons, perquè a sobre el Cel
tenia bona veu: “Ni que només fos ponya Ràdio però sobretot amic de tota la
vida. Arbequí de cal Cel, renom curiós.
der-nos dir un altre adeu serenament...”.
Tenia 63 anys. Més tard, conduint per
Va ser tot just allà dalt, atalaiant sel’autovia sento la seva companya d’emiscans, on ens havíem vist per darrer cop,
el juliol del 2019, arran de la inauguració
sora i de poble, pròxima a la família,
Roser Perera, pronunciant un obituari al
d’aquell espai panoràmic. L’acabaven
d’operar del càncer i ens vam fondre en
programa de Laura Rosel que em fa plouna llarga abraçada. Es mostrava animat
rar. I és que el Perelló era un home molt Josep Maria
respecte del curs de la malaltia, igual
estimat, com quedava palès l’endemà
que després cada vegada que parlàvem
en un multitudinari i emotiu acte laic de Perelló, redactor de
per telèfon. L’última, mesos enrere, el
comiat a la plaça dels dipòsits d’Arbeca, Catalunya Ràdio
sota el castell, convertida en mirador 1 però sobretot amic de vaig enxampar esporgant ametllers.
L’agricultura havia de ser el seu refugi
d’Octubre. Una estelada, una camiseta
de jubilat. Aquell dia estava tan content
de l’Espanyol (el seu club de sempre, un tota la vida, era un
perquè la Marina i l’Anna dinarien amb
dels pocs seguidors d’aquest equip que he home molt estimat
ell al tros que no es va recordar de dir-me
conegut), molts rams de flors, discursos
que els metges li havien trobat metàstaamarats de llàgrimes (particularment
commovedor el d’Anna Gómez, subdirectora d’aquesta si. Però és que solia tirar-ho tot, o quasi tot, a la bona
casa amb qui va coincidir a Mollerussa als temps heroics banda: simpàtic, alegre, descregut, malparlat quan conde Ràdio Ponent i amb qui mantindria l’amistat fins a venia, feia gala d’aquell humor tan arbequí: escèptic,
la mort i, segons ella, més enllà i tot, quan ell hagi de irreverent i una mica rondinaire. T’ho passaves bé, al
baixar al purgatori a rescatar-la), músiques que l’havi- seu cantó. Em costa pensar que no el tornaré a veure
en seduït, de Pink Floyd, l’intermezzo de Cavalleria més. Almenys per una temporada. Fins al cel, Cel.

Alejandro García/efe

Per sort les temperatures s’han suavitzat
i hem deixat enrere
l’onada de calor que
tants problemes ha
causat. Un d’aquests
el van patir nombrosos lleidatans, especialment els que viuen
en pisos alts. I és que
la calor va afectar
desenes d’ascensors que, a l’arribar
a una certa temperatura, van quedar
bloquejats. Va ser
tal l’allau d’avaries
que els tècnics no
donaven l’abast a solucionar-les i alguns
afectats van estar
fins a 48 hores sense
aquest servei.

Un fals alcalde
de Kíiv
L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la seua homòloga de Berlín han estat víctimes
d’una broma que no
té ni mica de gràcia.
Van parlar amb algú
que es feia passar pel
primer edil de Kíiv,
o sigui, un impostor
injustificable.

la imatge
del dia

Aleix Porras
Aquest atleta d’Alpicat de només 22 anys
ha deixat enrere la
mala ratxa de lesions
i ahir es va proclamar
campió d’Espanya de
400 metres tanques.

Anna Ortega
És una de les organitzadores de la Nit del
Comerç que va celebrar ahir el Centre
Històric de Balaguer
amb més de 30 establiments participants.

M. Santamaria
Puja la responsable
de l’entitat que ha
impulsat la primera fira medieval de
Palau de Noguera,
a Tremp, amb un
gran èxit de públic.

L’orgull LGTBI
omple Barcelona
Unes 90.000 persones
van omplir ahir de nou
Barcelona d’orgull LGTBI
en la desfilada Pride!,
després de dos anys
d’aturada forçada per
la pandèmia i en una
colorida rua dedicada
aquest any a visibilitzar
les lesbianes.

Mohamed VI
La poca humanitat de
la policia marroquina
contra els immigrants
que intentaven saltar la tanca a Melilla
és del tot reprovable i injustificable.

