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L’Escola de Suboficiale de Tudela  
de Segre reviu el passat.
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Un moment de la mobilització dels ramaders a Llessui, al municipi de Sort.

acn/marTa LLuvich

M.MoLina/aCn
❘ LLESSui ❘ “Prou de mentides, L’os 
sí que ataca”, “Menys fauna sal-
vatge. Més ramaderia extensi-
va” o “Ossos al Parlament. Po-
lítics al zoològic” van ser alguns 
dels lemes que es van poder 
llegir a la manifestació d’ahir 
contra l’ós a Llessui. Més d’un 
centenar de ramaders es van 
manifestar en aquesta localitat 
de Sobirà per dir “no a l’ós” i 
expressar de nou el seu malestar 
i preocupació per la presència 
del plantígrad al Pirineu des-
prés dels últims atacs, així com 
d’altres espècies salvatges com 
el llop, que pot condicionar la 
continuïtat de moltes explota-
cions ramaderes i la pèrdua de 
biodiversitat. 

Als ramaders del Sobirà es 
van unir companys de les co-
marques veïnes del Jussà i 
l’Alta Ribagorça, també de la 
Val d’Aran i fins i tot d’Aragó.
La mobilització va servir per 
posar de manifest la incertesa 
amb què viuen els amos d’explo-
tacions i ramats ja que durant 
aquesta època de l’any augmen-
ta el nombre de caps de besti-
ar en zones de muntanya com 
Llessui, Saurí o Caregue amb 
més de 25.000 exemplars entre 
ovelles, vaques i cavalls. És a 
causa dels continus atacs d’ós 
(l’últim la setmana passada) i, 
en especial, del polèmic Goiat, 
un exemplar que ha fet que la 
Generalitat obri un protocol so-
bre el seu comportament per 
determinar si serà necessari 
retornar-lo al seu lloc d’origen 
(vegeu el desglossament).

Carles Rebassa, pastor de 
Llessui, va explicar que fa una 

Més de cent ramaders es manifesten a 
Llessui contra l’ós després dels últims atacs
Denuncien que pot provocar l’abandó de pastures durant l’estiu i la pèrdua de biodiversitat

fauna territori

setmanes, alertat pels Rurals, 
va haver de passar dos nits en 
tenda de campanya davant la 
presència de l’ós. Xavier Ribe-
ra, president de l’Associació de 
Ramaders del Pallars Sobirà, va 
remarcar que es tracta de mun-
tanyes particulars i “no marxa-
rem de casa nostra”. 

Per la seua part, Pere Roqué, 
representant d’Asaja, va indicar 
que “durant els últims anys ha 
quedat demostrat que la rama-
deria extensiva i els óssos són 
incompatibles, per la qual cosa 
reclama la retirada d’aquests 
exemplars. Va afegir que “el 
conflicte de l’ós és una mostra 
més del fracàs de la gestió políti-
ca que ignora al territori”. Joan 
Guitar, d’Unió de Pagesos, es 
va manifestar en aquest mateix 
sentit. Tots els pagesos van tenir 
un record per als seus homòlegs 
afectats per aquest últim incendi 
i van reclamar polítiques reals 
per a la neteja dels boscos i la 
prevenció d’incendis.

aSaja

els responsables dels ramaders, a la trobada d’ahir.

n El conseller de Territori, 
Damià Calvet, va indicar dis-
sabte que el Govern treballa 
permanentment en el tema de 
l’ós i que la intenció és fer-lo 
compatible amb la ramaderia 
extensiva i el turisme. Sobre el 
comportament de Goiat, que 
va admetre que és “anòmal”, 
va indicar que s’està immers 
en la fase dos del protocol per 
aconseguir espantar-lo i allu-
nyar-lo de zones de bestiar 

abans de procedir a la fase tres 
de retorn. Va remarcar que tes 
donaran de nou ajuts als afec-
tats per atacs fora de la zona 
de presència contínua de l’ós 
com ha estat el cas de la vall 
d’Àssua. En aquest sentit, va 
indicar que s’actuarà a la de-
manda quan es donin casos ex-
cepcionals d’atacs fora d’àrees 
permanents. A la Vall d’Àssua 
pasturen 2.000 vaques, 8.000 
ovelles i 1.500 cavalls.

El Govern insisteix a mantenir-lo i 
donarà ajuts en casos excepcionals

El col·legi de Soses,  
el millor en la  
relació amb l’entorn

educació

❘ SoSES ❘ El premi Crida de Cen-
tres Educatius 360 concedit a 
l’escola Jaume Miret de Soses 
la distingeix com la millor de 
Catalunya de les que parti-
cipen en aquest projecte de 
relació amb l’entorn. 

Ho ha fet amb un projec-
te basat en el jaciment iber 
del Gebut, que a banda de 
posar en relleu el patrimo-
ni inclou accions de cohesió 
social, de treball compartit 
i col·laboració amb institu-
cions i entitats.

redaCCió
❘ LLEiDa ❘ Som Veïns, entitat que 
agrupa veïns i veïnes del Centre 
Històric de Lleida, ha posat en 
marxa una recollida de firmes 
alhora que ha publicat un mani-
fest en el qual reclama el suport 
veïnal per a la descentralització 
dels serveis socials de la ciutat, 
l’alberg i els menjadors socials 
del barri, així com el trasllat de 
la narcosala al Centre d’Aten-
ció i Seguiment de les Drogode-
pendències (CAS), l’atenció als 
menors desemparats i persones 

residents al barri que es troben 
en situació de risc d’exclusió 
social, ubicar l’atenció als tem-
porers fora del centre històric 
i una lluita efectiva contra el 
tràfic de drogues, un protocol 
d’assistència policial immediat 
per als veïns del barri i l’aplica-
ció de l’ordenança municipal de 
civisme i convivència.

L’entitat ha fet públic aquest 
comunicat per rebutjar la po-
lítica social que porta a terme 
l’ajuntament de la capital al 
Centre Històric, que “ha renun-

ciat a defensar la dignitat” de les 
persones que viuen en aquesta 
zona de la ciutat. Consideren 
en aquest sentit que la Paeria 
ha resituat de forma indiscrimi-
nada persones que han generat 

conflictes en altres barris, que 
ha dirigit al nucli antic massiva-
ment els temporers que arriben 
per a la campanya de la fruita 
i reclamen més serveis socials 
més descentralitzats.

Punt crític
Així mateix, assenyalen que 

la seguretat al nucli antic també 
és un punt crític amb un aug-
ment de robatoris en habitatges 
i tràfic de drogues, a banda de 
la prostitució, que exigeix un 
protocol policial específic.

Firmes per aconseguir un barri antic de Lleida digne
societat seguretat

protoCoL
reclamen un protocol 
policial específic contra  
el tràfic de drogues, els 
robatoris i la prostitució

Campanya impulsada per Som Veïns, que critica l’actuació de la Paeria per la degradació
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

exposicions
i galeries

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 tem-
porals. 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. 

museus

avui  recomanem

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.
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, baixos. 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.
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.

castells

I n f o r m a c i ó  i  r e s e r v e s  a l  t e l è f o n :  
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).M. Humedas a espai Cavallers.

Caixaforum. lleiDa. av. blonDel, 3.

Cinema i emocions. un viatge a 
la infància. Un viatge per a tots 
els públics que convida a observar 
com s’ha plasmat la infantesa en 
el cine i a experimentar les seues 
emocions. Fins al 21 de juliol.

f u n d a C i ó  m a r g u e r i d a  d e 
montferrato. balagUer.

anillos concéntricos en playa 
terminal. escultures en cartró, res-
ina i cautxú i dibuixos digitals de 
Sergio Prego. Fins al 2 d’agost.

museu de solsona. SolSona.

tot torna. oficis d’ahir i d’avui.
Producció pròpia sobre l’evolució 
dels oficis a partir de la col·lecció 
etnogràfica del Solsonès, per posar 
en relleu el treball artesà. Fins al 18 
d’agost.

fundaCió Vallpalou. lleiDa. roger 
De llúria, 2.

Vicenç altaió, els ulls fèrtils. lli-
bres amb artistes i un traficant 
d’idees. 27 llibres entre el 1980 i el 
2018. Fins al 27 de setembre.

sant domèneC i pl. major. cervera.

diàleg#2 ‘mènsula’. 14 artistes de 
diferents disciplines, procedències 
i generacions estableixen un diàleg 
artístic amb les mènsules que de-
coren els balcons de la Paeria. Fins 
al 29 de setembre.

museu de la noguera. balagUer. 
Pl. Del mUSeU.

la revolució neolítica. la draga, 
el poblat dels prodigis. objectes 
arqueològics i audiovisuals recreen 
el jaciment, amb el llenguatge de 
còmic de Quim bou amb i un dis-
curs didàctic. Fins al dia 27 d’octu-
bre.

udl. biblioteca De caPPont. lleiDa.

arts. exposició bibliogràfica sobre 
la revista Arts, del cercle de belles 
arts. oberta fins al 31 d’octubre.

‘Fòssils: una finestra 
al passat’, conferència 
d’antoni lacasa

10.00
lleiDa. 
caixaForUm. av. 
blonDel, 3. 2,5/5 €

el caixaForum acull la conferència Fòs-
sils; una finestra al passat, que impartirà 
antoni lacasa ruiz, restaurador i cap de 
la secció de geopaleontologia de l’ins-
titut d’estudis ilerdencs. Ha codirigit 
nombroses campanyes d’investigació 
paleontològica a la serra del montsec 
i sobre dinosaures a orcau i areny de 
noguera i és descobridor dels dos ja-
ciments d’empremtes de dinosaures 
sauròpodes de la zona de la maçana, a 
la noguera.

els fòssils són clau per entendre l’evolució.

estiu

09.00
eStany D’ivarS i vila-Sana. Pla D’Urgell.

naturalesa per a joves
el consorci de l’estany proposa la 
Setmana natural per a joves, una 
experiència natural que consta de 
dos torns: aquesta setmana per a 
nens de 7 a 9 anys i la que ve, de 10 
a 12 anys. els assistents coneixeran 
la fauna de l’entorn, aprendran a 
distingir la flora i realitzaran treballs 
manuals, divertides gimcanes i al-
tres activitats en grup.

lletres

10.00
lleiDa. PiScineS De ParDinyeS.

Bibliopiscina a pardinyes
Des d’avui i fins al 8 de setembre, la 
biblioteca de Pardinyes posa a dis-
posició dels banyistes diversos ma-
terials com revistes, contes infantils, 
còmics o novel·les.

10.00
leS borgeS blanQUeS. biblioteca.

Borges obre la Bibliocursa
la biblioteca fa una crida als esco-
lars a participar en la bibliocursa, un 
joc que consisteix a solucionar una 
sopa de lletres, llegir 8 contes i un 
còmic. els participants tenen temps 
fins al 30 d’octubre.

sortides

10.30
lleSSUi. mUSeU DelS PaStorS. 6 €

taller ‘estirem lo fil!’
l’ecomuseu dels Pastors de la vall 
d’Àssua acull cada dilluns fins al 
15 de setembre el taller Estirem lo 
fil!, en què els assistents aprendran 
d’una manera diferent a treballar la 
llana de l’ovella xisqueta, una raça 
autòctona molt apreciada per la 
qualitat de la seua llana. informació 
i reserves al telèfon 973 621 798.

10.00
la vall De boí. tel.: 600 025 918. 15/20 €

llegendes de la Vall de Boí
excursió familiar amb guia per 
l’antic camí entre boí i erill, tot es-
coltant antigues llegendes d’éssers 
fantàstics i mitològics del Pirineu. 
Fins al setembre.
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propostes  

cultura Cartellera 

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

De DiMArTs A DivenDres, De 10.00 A 
14.00 h. DissABTes, De 17.00 A 20.00 h

Visiteu el campament de la Ca-
nadenca! entrada lliure a les expo-
sicions.

Campament de La Canadenca.

Teatre Municipal de Balaguer.

balaguer
Teatre municipal. C. Àngel Guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

proGrAMACió per DeTerMinAr

Tàrrega
Públic! Cicle d’Arts de Carrer. Gratuït.

la FiguerOsa. DissABTe, 6 De juliol. 
21.30 i 23.00 h

always drinking marching band 
presenta El carrer és nostre. un es-
pectacle de cançons pròpies amb 
versions esbojarrades i gags surrea-
listes. Gratuït.

Always Drinking Band.

audiTOri enriC granadOs
Plaça Josep Prenafeta. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

DissABTe, 6 De juliol. 18.00 h
Fem Banda. Festival internacional 
de Bandes de Música de lleida. 
Concurs internacional de Bandes 
simfòniques.
entrada gratuïta.

TeaTre esCOrxadOr
lleida. C. lluís Companys, s/n.  
973 279 356.  
www.teatreescorxador.com

proGrAMACió per DeTerMinAr

Concurs de bandes simfòniques.

TeaTre de la llOTJa

informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.  
entrades: www.teatredelallotja.cat, a la taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h; 
de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions en caps de setmana i festius, des d’1 
hora abans) i a l’Oficina de Turisme de lleida (de dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

manel · Dissabte, 28 de desembre. 20.30 h

Concert del popular grup català, amb les cançons del nou disc.

Teatre de la llotja

programació pública per determinar.

AMADo ForrollA

el piano flotant, el setembre passat al riu Segre a Lleida.

❘ lleiDA ❘ L’espectacle musical 
Le Piano du Lac, un muntat·
ge nascut fa cinc anys als Alps 
francesos i que des d’aleshores 
ha ofert concerts per diversos 
punts d’Europa, tornarà aquest 
mes de juliol de gira per Cata·
lunya, amb cites a Besalú, el 
pantà de Sau, Manresa i el 9 i 

10 de juliol a l’embassament de 
Terradets, al Pallars Jussà. Les 
pianistes Delphine Countant i 
Violette Prevost, el violoncel·
lista Daniel Trutet i la ballari·
na Mónica Cofiño componen 
aquesta singular tripulació, que 
actuarà davant l’Hotel Terra·
dets (20.00 h, 10 €).

músiCa COnCerT

‘le piano du lac’, de gira el 9 i 10 de 
juliol a l’embassament de Terradets

el jove serbi vladimir Acimovic 
guanya el concurs viñes de piano
Un ucraïnès i una italocubana triomfen en les seues categories

músiCa CerTamen

Foto de grup ahir amb els guanyadors del concurs ricard Viñes, l’alcalde i organitzadors.

MAGDAlenA AlTisenT

❘ lleiDA ❘ Vladimir Acimovic, un 
jove pianista nascut el 2002 
a Sèrbia, es va emportar ahir 
el primer premi de la segona 
edició del concurs internacio·
nal Ricard Viñes Piano Kids 
& Youth de Lleida. L’honga·
rès Mate Dömötör (2005) va 
quedar en segon lloc i el lituà 
Simonas Miknius (2003), en 
tercer a la categoria de fins a 
17 anys. En la categoria de pia·
nistes fins als 14 anys va triom·
far l’ucraïnès Yehor Bakhmut 
(2005), i va quedar en segons 
lloc ex aequo la barcelonina 
Candela Elía Miravalles (2007) 

i el lleidatà Pol Domènech 
(2006); i en tercer també ex 
aequo l’ucraïnès Alexander 
Kuzemko (2006) i la japonesa 
Sarina Schmidt (2005). Final·
ment, a la categoria més jove, 
de fins a 11 anys, va guanyar 
la italocubana Norah Wanton 
(2009), davant del barceloní 
Alexis Pérez (2008) i el rus 
Oskar Poyda (2010).

Després de tres jornades de 
concurs, els guanyadors es van 
donar a conèixer en un acte 
a l’Auditori Enric Granados 
presidit per l’alcalde, Miquel 
Pueyo, que va felicitar els jo·

ves intèrprets i va agrair es·
pecialment a les dos empreses 
patrocinadores del concurs, 
IFR Group i GLS Prefabri·
cats, l’aposta que fan per la 
cultura amb el seu mecenatge. 
Pueyo també va tenir paraules 
d’agraïment per la col·labora·
ció de Carme Grassa i Paquita 
Cortada en l’organització del 
certamen.

L’acte, que va ser retrans·
mès en streaming per Lleida 
Televisió, va comptar també 
amb breus actuacions dels tres 
guanyadors en les seues res·
pectives categories.

AjunTAMenT De CAsTellDAns

Country a Castelldans ■ L’ajuntament de Castelldans i el grup The 
Country Castle van organitzar dissabte la quarta Trobada Country 
amb grups de diverses localitats del Segrià i les Garrigues, amb 
demostracions de country, sopar popular i ball.
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