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CERTAMENS GASTRONOMIA 

La mostra de 
Bellaguarda estrena 
un oli de tòfona 

Presentació a la Diputació de la Mostra Gastronòmica. 

I LLEIDA I Bellaguarda celebrarà 
aquest diumenge la tercera 
Mostra Gastronòmica amb 
l'oli i la tòfona com a protago
nistes. L'organització espera 
atreure més de 800 persones 
alajornada,quesónlesque 
va reunir a la primera edició. 

La Mostra Gastronòmica 
també comptarà amb una 
zona dedicada al mercat de 
productes de proximitat i un 
espai de cuina en el qual par
ticiparan cuiners de prestigi 
que presentaran les últimes 
novetats en productes del 
territori i una àmplia oferta 
gastronòmica per degustar 
la cuina típica. 

Les activitats comença
ran a les 08.30 hores, amb 
un esmorzar a la brasa a la 
Cooperativa i també hi haurà 

una demostració de gossos 
tofoners a partir de les 11.00 
hores a la partida Capdevila. 

El diputat provincial Eloi 
Bergós va explicar que ini
ciatives com la Mostra de 
Bellaguarda "donen vida" 
al territori. 

Per la seua part, Josefina 
Monné, edil d'aquest mu
nicipi de les Garrigues, va 
destacar la "gran diversitat 
i riquesa de producció agro
alimentària" que conreen, 
elaboren i produeixen petits 
empresaris. 

Marc Freixenet, membre 
del consell rector de la Coo
perativa, va assenyalar que 
per a ells "és un valor afegit 
poder ajuntar la tradició oleí
cola amb la innovació, pre
sentant l'oli de tòfona". 

El president visita el Segrià i les Garrigues dissabte 
I LLEIDA I El president de la Generalitat, Pere Aragonès, visita
rà el Segrià i les Garrigues aquest dissabte. Concretament, 
serà a Corbins i Arbeca. Aragonès ja va estar a Juneda el 
mes passat d'octubre, en l'acte d'inauguració de l'Espai de la 
Memòria que commemora en aquesta localitat als morts pel 
nazisme. També va participar en la col·locació de llambordes 
Stolpersteine en record dels veïns que van patir l'horror dels 
camps d'extermini. 

El Parlament debat sobre l'autogovern d'Aran 
I LLEIDA I La síndica d'Aran, Maria Vergés, compareixerà de
mà a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per 
debatre amb els grups polítics sobre la situació de la Val 
i el desenvolupament del seu autogovern. "Aquesta com
pareixença és un assumpte primordial per a Aran i la seua 
màxima institució, ja que permet donar a conèixer quin és 
la situació actual del nostre territori i les seues necessitats, 
i a més serveix perquè el Parlament obri un debat sobre la 
situació de la Val d'Aran", va explicar Vergés. 

(s demana borses de treball per als ajuntaments 
I LLEIDA I El grup de Cs a la Diputació ha presentat una moció 
per al ple de demà en la qual proposa crear borses de treball 
perquè els ajuntaments ofereixin feina "de forma planificada 
i sense irregularitats". La diputada Maria Burrel va explicar 
que es duen a terme contractacions d'urgència per a llocs que 
s'haurien de preveure amb temps i va posar com a exemple 
els socorristes de les piscines a l'estiu. 
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MUNICIPIS ICIATIVES 

Imatge d'un dels locals comercials de Tàrrega que van participar en el projecte. 

El comerç de Tàrrega lloga 
locals després d'omplir-los d'art 
Emprenedors s'interessen per almenys dos establiments ara 
buits I roJ 1 amitzar el centre de la Ciutat 

L.PEDRÓS 
1 TÀRREGA I Emprenedors s'han 
posat en contacte amb els pro
pietaris d'almenys dos locals 
comercials buits de Tàrrega, 
que l'ajuntament i l'Escola On
dara van omplir d'art a finals 
de l'any passat per incenti
var-ne el lloguer o la venda. 
L'edil de Promoció Econòmi
ca, Núria Robert, va explicar 
que "esperem que aquestes 
converses es materialitzin" 
en acords. En aquest sentit, 

Ajuntament d'Alt Àneu 

EDICTE 

Aprovada inicialment la modificació 
del Pla de Millora Urbana per 
l'adequació volumètrica. Carrers del 
Pallars, Escassut i Passatge del 
Pallars d'lsil, redactat per la Sra. 
Elisabet Claró Tolsau, arquitecta 
municipal. 

S'exposa al públic durant un mes a 
efectes d'al·legacions. en aquesta 
secretaria municipal. 

València d'Àneu, 2 de febrer de 2022 
Xavier LLena Can o 
Alcalde d'Alt Àneu 

End1recte a 
lleidatv.cat 1 segre.com 

G O 

va fer una valoració "molt 
positiva" d'aquesta iniciati
va, que va donar un nou ús a 
sis aparadors buits del centre 
de la ciutat. Des d'aleshores, 
propietaris d'altres locals han 
contactat amb el consistori per 
afegir-se al projecte. 

La iniciativa, impulsada per 
la regidoria de Promoció Eco
nòmica, tenia com a objectiu 
buscar solucions a la proble
màtica dels locals comercials 
tancats, que s'ha intensificat 

amb la crisi derivada de la 
pandèmia. 

El projecte Posem llum als 
aparadors omple d'obres d'art, 
materials artístics i elements 
promocionals els aparadors 
d'establiments en desús de la 
mà d'alumnes de l'Escola On
dara. En una primera fase, el 
consistori va arribar a un acord 
amb sis propietaris de locals 
situats als carrers Agoders (2), 
Sant Joan (2), Carme (1) i Santa 
Anna (1). 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA CONCA DE TREMP 
Convocatòria de l'Assemblea General 2021 

DIA: Dissabte 12 de,.març de 2022 
HORA: 1 0.30 h en primera convocatòria i 11 .00 h en segona convocatòria 
LLOC: EPICENTRE - Passeig del Vall 13, 25620 Tremp 

ORDRE DEL DIA: 
Primer.- Benvinguda del president 
Segon.· Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea de la Comunitat de 
Regants de la Conca de Tremp (en endavant, la "Comunitat") de data 14 de desembre de 
2019. 
Tercer.-lnforme i aprovació, si s'escau, de la gestió de la Junta de Govern de la Comunitat 
i les actuacions de l'exercici 2021. 
Quart.- Informe i balanç de la campanya de reg 2021 . 
Cinquè.- Informe de la Junta de Govern respecte de la cobrança de les quotes de la 
Comunitat i proposta de modrticacíó de la quota per a l'exercici 2022. 
Sisè.- Examen de la memòria general anual; aprovació de pressupostos de despeses i 
ingressos de la Comunitat així com rendició i aprovació, si escau, de l'Estat de Comptes 
Anuals presentat per la Junta de Govern. Renovació i/o ampliació de la pòlissa de crèdit. 
Setè. -Informe i aclariment de dubtes respecte del cobrament del cànon d'Endesa per part 
de l'organisme autònom de recaptació. 
Vuitè.- lnforme, propostes i consegüent debat sobre l'adquisició de l'immoble situat al C/ 
Magistrat Saura 29, Baixos, 25620 (Tremp), avui seu de la Comunitat i de titularitat de la 
Fundació Montsec. 
Novè.- Debat sobre la promoció del regadiu a la zona de les ínsules. 
Desè.- Informe i ratificació del nou secretari de la Comunitat per ta renúncia voluntària de 
l'anterior secretària, la Sra. Eva Carmona Bardella. 
Onzè.- Tom obert de paraula. 
El que es fa públic per a general coneixement dels interessats. 

Tremp, 8 de febrer de 2022 
Josep Durany i Vidal 
Presrdent de la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp 

NOTA: ta present convocatòria es regeix per la llei d'aigües, et reglament de domini públic 
hidràulic d·11 d·abril de 1986 modificat pel decret 606/2003 de 23 de maig, i pels Estatuts 
de ta Comunitat de Regants de la Conca de Tremp de 23 de novembre de 2003. 
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-Salut Una investigació lleidatana estudia l'ús 
del mòbil per determinar l'edat pulmonar. 

/gwa I 
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Cine. La Berlinale es rendeix a 'Alcarràs' en la 
presentació a la secció oficial del festival. 
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TURISME EQUIPAMENTS 

Les estrelles del Montsec tornen a brillar 
El Parc Astronòmic del Montsec reobrirà divendres amb l'objectiu de superar les 30.000 visites li 
Estrenara dos nous audiovisuals 1 n.~tanlt el cicle de musicta 1 ~i .í.c~üva.i d astrono a 

REDACCIÓ 
I llEIDA I El Parc Astronòmic 
del Montsec (PAM) estrenarà 
divendres la temporada 2022 
amb la mirada posada a recu
perar la normalitat i tornar a 
superar els 30.000 visitants que 
va rebre abans de la pandèmia. 
En aquesta nova etapa, el PAM 
projectarà al planetari L'Ull del 
Montsec dos nous audiovisuals. 
D'una banda, Beyond the Sun, 
que es podrà veure a partir de 
1'11 de març, coincidint amb 
l'inici de les visites familiars, se
gons va explicar Salvador Ribas, 
director del Parc Astronòmic. 
I d'altra banda es projectarà 
Desvelant l'Univers Invisible, 
una producció de l'Observatori 
Europeu Austral que el PAM 
ha traduït al català, però també 
estarà disponible en castellà, 

UN ACTIU TUR(STIC 

Visites 
I Aquest divendres 18 de febrer 
el Parc Astronòmic del Montsec 
obrirà les portes recuperant així 
les visites~L'11 de març, d'altra 
banda, recuperarà les visites de 
famílies nocturnes. 

Audiovisuals 
I Com a novetat d'aquesta tem
porada, el PAM estrenarà dos 
projeccions audiovisuals que 
projectarà a l'auditen L'Ull del 
Montsec. 

Cicle de Música 
I D'altra banda el PAM serà l'es
cenari d 'una nova edició del 
cicle Música Sota les Estrelles 
que es durà a terme a finals de 
juny i que oferirà cinc concerts 
nocturns. 

Festival d'Astronomia 
I A la tardor, coincidint amb el 
pont de Tots Sants, la instal·la
ció acollirà de nou el Festival 

LES CLAUS 
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La presidenta de FGC va 
assenyalar que treballen per 
convertir el Parc Astronòmic 
en un referent internacional d'Astronomia. Ahir es va presentar la temporada en roda de premsa. 

anglès i francès igual que l'altre 
audiovisual. 

Desvelant l'Univers Invisible 
es podrà veure a partir d'aquest 
divendres i va destinat al pú
blic adult. Aquestes sessions es 
completaran amb l'explicació 
del cel nocturn i l'obertura de 
la cúpula per observar el cel i 
identificar alguns dels objectes 
més destacats amb l'ajuda d'un 
monitor especialitzat. L'equipa
ció, gestionada per Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), continuarà oferint visi
tes per al públic adult i familiar, 
tant diürnes com nocturnes, ai
xí com el cicle Música Sota les 
Estrelles, que passarà de quatre 
a cinc actuacions, i el Festival 
d'Astronomia, que aquest any se 
celebrarà pel pont de Tots Sants, 
en substitució del pont del Pilar 
com s'havia celebrat en edicions 
anteriors, per poder dur a terme 
més activitats. 

Vista de diputats del PSC al Tossal El Merengue de Camarasa. 

El delegat del Govern a Llei
da, Bernat Solé, va aprofitar 
per demanar a FGC una major 
vinculació del Parc Astronòmic 
amb la Noguera i el territori de 
l'entorn, amb un paper més 
important del consell comar
cal, perquè "el PAM, a banda 
d 'espai d'investigació, forma
ció i divulgació de l'astronomia, 
exerceixi d'ens dinamitzador 
de la comarca i de la zona del 
Montsec que l'envolta". "Només 

PARTITS VISITA 

des del vincle d'aquest recurs 
amb l'entorn serà possible un 
model turístic vinculat amb els 
valors naturals i patrimonials", 
va assenyalar Solé. 

Nova temporada molt completa 
Per la seua part, la presidenta 

de FGC, Marta Subirà, va des
tacar que el PAM prepara una 
nova temporada "molt comple
ta" i que l'objectiu és continuar 
treballant per convertir la insta}-

lació en "un referent de primer 
ordre" en l'àmbit de l'astrono
mia i en l'observació i difusió 
del cel nocturn. 

"El PAM està totalment inte
grat en l'oferta d'actius turístics 
de la companyia" i va expressar 
el compromís perquè la instal
lació "disposi de tots els estàn
dards de qualitat ", com la resta 
d'act ius que gestiona Ferrocar
rils com les estacions d'esquí i 
trens turístics, va afirmar. 

El PSC insta a preservar els espais de 
memòria històrica de la Guerra Civil 
I llEIDA I El diputat del PSC en 
el Parlament Ferran Pedret va 
visitar dilluns diferents espais 
de memòria de la Guerra Civil, 
com el Tossal El Merengue, a 
Camarasa , el Centre d'Inter
pretació del Patrimoni de la 
Guerra Civ il Ermengol Piró, 
a Alcoletge, i les trinxeres a la 
Bordeta. Acompanyat pel tam
bé diputat Òscar Ordeig, i Joan 
Serrada, van constatar la "ne
cessitat d'implicació per part del 
Govern per preservar i millorar 

l'estat i senyalització d'aquests 
espais, claus per a la recuperació 
del patrimoni històric". 

De fet, Pedret va avançar 
que d'aquestes visites sortiran 
propostes parlamentàries i va 
afirmar que "només amb go
verns socialistes a Espanya hem 
avançat en memòria històrica i 
democràtica". 

En l'acte El present amb me
mòria, a la seu del PSC a Lleida, 
Serrada va assenyalar que "el 
primer pas el va fer el govern 

de Zapatero, amb la llei de Me
mòria Històr ica del 2007, i el 
segon va arribar amb el primer 
govern de Pedra Sanchez, que 
va declarar el S de maig com 
Dia d'Homenatge als espanyols 
deportats i morts a Mauthausen 
i altres camps de concentració, 
entre d'altres". També va posar 
de valor el nou projecte de llei 
de Memòria Democràtica, que 
posa l'accent en la repressió al 
col·lectiu LGTBIQ, les dones 1 

el poble gitano. 
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