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Les àrees urbanes hauran de generar la meitat de l'energia que consumeixen a través de fonts renovables el 2030. Així 
consta al nou decret de la Generalitat, que apunta que les que no ho aconsegueixin compensaran les zones rurals que 
produeixin energies netes. Amb la nova norma es reprenen projectes de centrals solars en cinc comarques de Lleida. 

ENERGIA RENOVABLES 

Les ciutats hauran de generar la meitat 
de la seua energia amb fonts renovables 
O compensar àrees rurals que la produeixin, segons el nou decret del Govern 
R. RAM(REZ 
I LLEIDA I Les zones urbanes hau
ran de generar la meitat de 
l'electricitat que consumeixin 
a través de fonts renovables el 
2030. Allà on no sigui possible, 
hauran d'establir compensaci
ons per a àrees rurals que pro
dueixin energies netes. Així 
consta en el decret llei que va 
aprovar ahir el Consell Execu
tiu. Aquesta normativa pretén 
augmentar el protagonisme de 
les ciutats en una transició ener
gètica que, fins ara, ha recaigut 
gairebé del tot sobre el món ru- . 
ral. La concentració de projectes 
per a molins i panells solars en 
comarques com la Segarra, les 
Garrigues i el Pallars Jussà ha 
estat objecte de protestes. 

"Les ciutats també han de 
participar en la transició ener
gètica", va recalcar la consellera 
d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. 
El decret preveu una taula de 
diàleg per abordar propostes 
de "compensació pública entre 
territoris rurals i zones urba
nes" on amb les polítiques per 
impulsar les renovables no n'hi 
hagi prou per cobrir el 50% de 
la demanda elèctrica. Tanma
teix, Jordà va puntualitzar que 
l'objectiu "no és compensar", si
nó desenvolupar les renovables 
de forma equilibrada. Per a ai
xò, va apuntar que "augmentarà 
el sòl disponible" per a centrals 
solars i eòliques al permetre-les 
"en sòl urbanitzable, desenvo
lupat o no". El decret també 
accentua les restriccions a ins
taHar-les en finques agrícoles. 
La consellera va afegir que el 
Govern "donarà exemple" amb 
panells solars als seus edificis 
públics i va avançar que Justícia 
impulsarà una reforma del codi 
civil per facilitar que comunitats 
de veïns els instaHin en habi
tatges. Jordà va avançar que el 
decret llei entrarà en vigor amb 
caràcter immediat i suposarà 
posar en marxa 19 projectes 
d'energia solar de menys de 5 
megawatts (MW) de potència, 
que es consideren d'acord amb 
la nova normativa. Va assenya
lar que alguns estan previstos a 
les Garrigues, el Pallars Jussà, 
el Pla, el Segrià i el Solsonès. 
Al contrari, més de cent cen
trals solars i 40 eòliques a Lleida 
hauran de reiniciar el seu tràmit 
des de zero i complir els requi
sits de la nova norma (vegeu 
el desglossament). El decret es 
complementarà amb una llei, 
un pla sectorial i una elèctrica 
pública, entre altres mesures. 

El pes de l'energia nuclear 
I La Generalitat preveu el tanca
ment de les nuclears el 2040. Ara 
sumen el 54% de l'electricitat que 
genera Catalunya, davant dell9,8 
de les renovables (incloses la hi
droelèctrica). Eòlica i solar sumen 
ara menys dellOo/o del total. 

L'ENERGIA A LLEIDA I A CATALUNYA 

Objectius de la Generalitat 
I La Generalitat vol passar dels 
3,5 GW actuals de potència de les 
energies renovables a Catalunya a 
14 GW el2030. Totes les insta l-la ci
o ns que generen electricitat (des 
de solars fins a nuclears) sumen 
ara 12 GW. 

Producció elèctrica de Lleida 
I Lleida va assolir el 2020 els 5,8 
milions de megawatts hora (MW) 
de producció elèctrica, una xifra 
rècord i més del doble dels 2,3 mi
lions de MWh de consum mitjà de 
les comarques lleidatanes en els 
últims anys. 

Obres dels fonaments d'un molí del parc eòlic de Solans, el primer autoritzat en vuit anys. -
INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES 

Més de la meitat, hidroelèctrica 
I Més del 60% de la producció 
elèctrica de Lleida procedeix de 
centrals hidroelèctriques, amb 3,6 
milions de MWh el 2020. Biomassa 
i cogeneració van sumar 1,3 mili
ons de MWh, l'eòlica 630.809 i la 
solar, 207.446 MWh. 

Allau de projectes i protestes 
I Panells solars un 80% més ba
rats que fa una dècada, molins 
més grossos i el decret del 2019 
van esperonar el ressorgiment de 
les renovables, amb un centenar 
de centrals solars i més de 40 eò
liques previstes a Lleida. Tanma
teix, les altes concentracions de 
projectes van provocar protestes 
al Jussà, la Segarra i les Garrigues. 
Gairebé tots hauran de reiniciar 
els seus tràmits des de zero. La Ge
neralitat propugna ara un desen
volupament de les renovables 
"descentralitzat" i "participat" pel 
territori. 

Capacitat de Lleida 
I Un estudi que la Diputació va fer 
públic al juliol estima que Lleida 
pot generar per si sola més dels 14 
GW d'energies netes que fixa com 
a objectiu el Govern sense sacrifi
car espais naturals ni regadius ni 
construir grans línies elèctriques, 
en 16.859 hectàrees que conside
ra "òptimes" per fer-ho. 

Segona línia a Lleida per portar 
llum des d'Aragó fins a Barcelona 

Prioritat a centrals petites amb 
connexió a la mitjana tensió 

• El grup Forestalia, promo
tor d'una línia elèctrica de 
molt alta tensió entre Osca 
i el Pallars Jussà, n'ha inici
at la tramitació d'una altra 
que travessarà una dotzena 
de municipis del Segrià i les 
Garrigues. Les dos infraes
tructures tenen la mateixa 
finalitat: transportar fins a 
Barcelona i la seua àrea me
tropolitana l'electricitat que 
generaran molins de parcs 
eòlics a Aragó. 

El traçat d'aquesta nova 
línia travessa els municipis 
de la Granja d'Escarp, Seròs, 
Maials, Llardecans, Torrebes
ses, la Granadella, els Torms, 

Juncosa, la Pobla de Cérvoles, 
el Vilosell, Vinaixa i Tarrés. 
Des d'allà prossegueix a tra
vés de Tarragon a i Barcelona 
fins a la subestació de Rubí. 
Així consta en la documen
tació del projecte, la sol·lici
tud d'autorització ambiental 
del qual es va publicar ahir al 
BO E. Al tractar-se d'una línia 
que travessa més d'una comu
nitat, l'autorització correspon 
a l'Estat, per bé que aquest 
obtindrà informes de la Ge
neralitat. La línia de Fores
talia al Pallars ha xocat amb 
oposició veïnal i ecologista. 
També la Diputació s'hi ha 
pronunciat en contra. 

• Jordà va insistir que el nou 
procés d'autorització dona
rà prioritat als projectes de 
menys de 5 MW i que pu
guin connectar-se a la xarxa 
de mitjana tensió. Aquestes 
centrals (gairebé totes solars, 
ja que les eòliques solen supe
rar de molt aquesta potència) 
contrasten amb les grans ins
taHacions que requereixen lí
nies d'alta tensió per evacuar 
l'energia que produeixen. 

La consellera va recordar 
que projecte s de m és de 5 
MW h auran d'oferir una par
ticipació d'almenys el 20 % 
a empreses, particulars i ens 
locals del territori que els acu-

llen, mentre que les plantes 
de menys potència quedaran 
exemptes d'aquesta obligació. 

En qualsevol cas, tots els 
promotors hauran d'informar 
els ajuntaments i obtenir el 
vistiplau dels amos del 50% 
del sòl afectat per molins i pa
nells solars. 

A banda de donar pre
ferència a les instaHacions 
amb menor potència i impac
te ambiental i paisatgístic, la 
nova estratègia de la Gene
ralitat pretén donar priori
tat a projectes impulsats pel 
territori, com els promoguts 
per ens locals o comunitats 
energètiques. 
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112 I COMARQUES 

AIGÜES ALERTA DAVANT LA FALTA DE PLUGES 

El pantà d'Oliana, al45% de capacitat, mostra ara restes d'antigues edificacions com un vell corral, en primer terme. 

Els pantans perden reserves en una 
de les tardors més seques en anys 
340 hectòmetres menys que l'any passat i la falta de pluges persisteix 

C.S./H.C. 
I LLEIDA I Feia més de 10 anys, 
afirma l'alcaldessa Carme 
Lostao, que els veïns d'Oliana 
no veien les ruïnes de les cons
truccions negades per l'aigua 
del pantà, inaugurat el 1959. 
El descens del nivell de l'aigua 
per la falta d'aportacions del 
riu Segre ha deixat al desco
bert restes d'edificacions com 
corrals (a la imatge) encara 
dretes. L'embassament d'Olia
na es troba actualment al45% 
de capacitat. Juntament amb 
la resta dels principals embas
saments de Lleida, emmagat-

zemen 340 hectòmetres cúbics 
d'aigua menys que l'any passat 
en aquestes mateixes dates: Oli
ana i Rialb (al Segre) tenen 144 
hectòmetres menys; Baserca, 
Escales, Canelles i Santa Anna 
(Noguera Ribagorçana) tenen 
157 hectòmetres menys i els de 
la Noguera Pallaresa (hidroe
lèctrics) en tenen 31 menys. La 
situació de moment no és pre
ocupant per al regadiu, ja que 
ara la demanda és mínima i les 
campanyes de reg comencen a 
la primavera. Tanmateix, man
tenen l'atenció en les gràfiques 
de pluges. Al pluviòmetre de 

TURISME INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 

Mollerussa, per exemple, estan 
a punt de tancar l'octubre més 
sec des del1995 (6,4 litres per 
metre quadrat, davant els 43 
de mitjana històrica). I l'estiu 
no ha estat millor. A l'agost es 
van registrar en aquest mateix 
punt 3,9litres, quan la mitjana 
és de 21,75. Davant d'aquesta 
situació, els cultius de secà estan 
alerta i els agricultors esperen 
que plogui per sembrar blat, se
gons Jaume Pedrós, d'Unió de 
Pagesos. "Fa molt de temps que 
no plou", va admetre, i va afegir 
que "la colza ja no es va poder 
sembrar". 

El Consorci de Rialb presenta trenta 
projectes als fons Next Generation 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El Consorci Segre Rialb 
ha presentat un projecte que 
ascendeix a 6 milions d'euros a 
la convocatòria dels fons Next 
Generation. 

Recull una trentena de pro
postes per executar en els prò
xims tres anys repartides entre 
els sis municipis entorn de l'em
bassament (Tiurana, Bassella, 
Ponts, Peramola, Oliana i la 
Baronia). Principalment, pro
posa activitats nàutiques d'in-

terior i de turisme rural. Una 
de les iniciatives se centra en 
la creació d'una estació nàuti
ca d'interior incrementant l'ús 
del pantà. També es planteja la 
creació d'una via al voltant de 
l'embassament que començarà 
a Oliana i Peramola, a la cua 
del pantà, i arribarà a Ponts, on 
s'ubica la presa. La idea és crear 
un sender per recórrer a peu o 
en bici que acabi enllaçant els 6 
municipis de l'entorn. 

El Consorci calcula que cos-

tarà mig milió, a la qual cosa 
s'afegiran uns 600.000 euros 
més per desenvolupar infraes
tructures. A més, es preveu ar
reglar el canal d'aigües braves 

PHE 
Els ajuntaments 
acorden preparar 
al·legacions al Pla 
Hidrològic de l'Ebre 

LES CLAUS 

Pluges 
I La falta de pluges està deixant 
els rius amb baix cabdal i els 
pantans amb menys reserves. 

Reserves 
I Són un 16% inferiors a les de 
l'any passat per aquestes dates. 
340 hm mews a Lleida. 

Cultius 
I Els regs estan sobre avís. El se
cà retarda sembres. 

de Ponts, la millora de l'eficièn
cia energètica del Parc Fluvial 
del Segre i la renovació de les 
seues instaHacions. També cre
ar un centre de tecnificació d'es
calades a Peramola i adequar la 
platja d'Ogern, a Bassella. 

Així mateix, es preveu la mi
llora de la connectivitat a inter
net, la rehabilitació de l'antiga 
església del monestir de Santa 
Maria de Gualter i l'adquisició 
d'un catamarà que funcioni amb 
energia solar per navegar pel 
pantà. Integra a més l'embar
cador de Tiurana i la demolició 
de cases de la Clua. El Consorci 
va acordar també dilluns en una 
assemblea presentar al-legaci
ons al Pla Hidrològic de l'Ebre 
(PHE). 

SEGRE 
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ADMINISTRACIONS 

El Jussà pujarà 
un euro al mes 
el rebut de la 
brossa el 2022 
Els veïns pagaran 
112,10 euros a l'any 

I TREMP I El ple del consell del 
Jussà va aprovar incrementar 
un euro al mes la taxa d'es
combraries comarcal, que su
posarà que el rebut per als 
habitatges sigui de 112,10 
euros a l'any. 

Així mateix, es preveuen 
campanyes de consciencia
ció per a les quals s'han sol
licitat les subvencions dels 
fons Next Generation que 
inclouran la compra de ve
hicles elèctrics per a la reco
llida domiciliària del cartró 
i contenidors que registren 
el volum de residu. 

El ple va aprovar una mo
dificació de crèdit que per
metrà -la contractació de sis 
persones a l'atur per a tre
balls de suport als ajunta
ments de la comarca, l 'ad
quisició d'una segona deixa
lleria mòbil i la compra d'una 
màquina de gran tonatge per 
a l'abocador valorada en 
400.000 euros. 

Rebuig a la MAT del Jussà 
D'altra banda, el ple va 

aprovar per unanimitat una 
moció en contra de la línia 
elèctrica de molt alta tensió 
que es projecta entre Lalu
enga (Osca) i Isona. 

Consideren que el traçat és 
totalment inadequat per les 
afectacions mediambientals, 
la proximitat amb els nuclis 
de població i d 'elements 
patrimonia1s. 

Projecte per dinamitzar 
el romànic del Sobirà 
I ALT ANEU I El Centre d'In
terpretació del Romànic de 
Son, al Sobirà, va acollir 
ahir una de les jornades de 
dinamització del patrimoni, 
que van començar el cap de 
setmana passat i conclouran 
demà, organitzades pel con
sell i l'Ecomuseu d'Àneu. La 
responsable de Cultura del 
consell, Laura Tristan, va re
clamar que "les petites joies 
del romànic pallarès" puguin 
ser visitables, ja que són "les 
grans oblidades". 

7,6 milions per ajuts en 
desenvolupament local 
I LLEIDA I Acció Climàtica ha 
convocat els ajuts destinats 
al desenvolupament local 
participatiu Leader d'aquest 
any amb una dotació de 7,6 
milions d'euros. Beneficia
ran el Consorci Grup d'Ac
ció Local Noguera-Segrià 
Nord i Consorci GAL Alt 
Urgell-Cerdanya. 
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REGADIUS OUS PROJECTES 

El Canalet instal·larà plaques 
. solars per reduir costos 
Llum verda dels regants de Tàrrega a una inversió de 30.000 € 
11 oie(& 1 t:. ma d 1 au t dc e,... se~ e de 2 1 

LAIA PEDRÓS 
I TÀRREGA I L'assemblea de re
gants de l'Alt Urgell, o Ca
nalet de Tàrrega, va aprovar 
ahir invertir 30.000 € en la 
instaHació de plaques solars 
per reduir el cost energètic del 
regadiu. Està previst instaHar 
260 plaques que faran funci
onar un motor de 40 kW a fi 
de poder estalviar uns 25.000 
€ anuals de dièsel. Aquesta 
proposta arriba després que 
el2015 iniciés una prova pilot 
amb plaques solars per bombar 
l'aigua. En l'assemblea també 
es va explicar el protocol de 
reg de la seua zona zepa, que 
ha redactat la Generalitat. Les 
parts implicades van ratificar 
el redactat en una reunió fa 
dos setmanes i ara esperen la 
resolució definitiva. Aquest 
protocol suposarà el pas pre
vi a la incorporació definitiva 
del Canalet a la xarxa del Se
garra-Garrigues. Així mateix, 
va aprovar el pressupost per al 
2022 de 489.000 €. A més, va 
informar del resultat de l'audi
toria que va haver d'encarregar 
la comunitat sobre les despeses 
en obres de modernització des 
de l'any 2012 i que ascendeix 
a més de 4,2 milions. 

L'assemblea de regants del Canalet celebrada ahir a Tàrrega. 

Les reclamacions per la zepa de 
Balaguer arriben al Parlament 

La Generalitat va obligar el 
Canaleta fer aquesta auditoria 
com a condició prèvia a inte
grar-se al Segarra-Garrigues i 
a tenir dret a subvencions per 
a les obres. 

• La comissió d'Agricultu-
- ra del Parlament es va com
prometre ahir a estudiar la 
reclamació de l'Associació 
de Propietaris de la Zepa de 
Balaguer, que exigeix un reg 
de suport de 1.500 metres 
cúbics a l'any per garantir 
la collita del cereal d'hivern. 
Segons el seu portaveu, Fer
nando Bosch, els membres 
de la comissió es van mos
trar favorables a atendre les 
reclamacions. 

POLfTICA ADMINISTRACIÓ 

Borràs i els presidents de les quatre diputacions. 

Talarn ofereix a Borràs mediar 
entre Parlament i món local 
I LLEIDA I El president de la dipu
tació de Lleida, Joan Talarn, 
va transmetre ahir a la presi
denta del Parlament, Laura 
Borràs, la voluntat d 'exercir 
de pont entre el Parlament i el 
món local de Lleida, el Pirineu 
i Aran, en la m ateixa línia de 

coHaboració que setmanes 
enrere va expressar a la con
sellera de Presidència, Laura 
Vilagrà, per intensificar les re
lacions amb el món local. Ho 
va fer durant la reunió de les 4 
presidències de les diputacions 
catalanes amb Borràs. 

Val a recordar que més de 
1.200 hectàrees d'uns 130 
pagesos van quedar exclo
ses del reg de l'Algerri-Ba
laguer i l'any 2020 es van 
garantir contraprestacions 
que encar a esp eren. Un 
reg de suport adaptat, que 
ja van reclamar el mes de ju
liol passat, seria compatible 
amb la protecció de les aus, 
va indicar Bosch. El PSC de 
Balaguer ja hi ha donat el 
seu suport. 

ADMINISTRACIÓ 

Cinc aspirants 
a l'examen 
d'interventor 
a Balaguer 
I BALAGUER I Un total de cinc 
aspirants, dels nou que van 
optar per cobrir la plaça in
terina d'interventor a Bala
guer, es van examinar ahir 
davant del tribunal a la capi
tal de la Noguera. El consis
tori va convocar al juliol un 
concurs per cobrir la plaça, 
que va quedar desert al no 
presentar-s'hi cap candidat. 
Va obrir llavors una altra 
convocatòria, malgrat que 
a diferència de la primera, 
reservada a funcionaris amb 
habilitació estatal, la sego
na ha estat per contractar un 
interventor interí, una cosa 
que planteja menys requisits 
però la mateixa titulació, i 
que havia de facilitar que es 
presentessin més aspirants. 
La Paeria preveu adjudicar 
la plaça d'aquí a uns 15 dies. 
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SERVEIS PROVEÏMENT 

Bellpuig i Tremp 
confien a mantenir 
la gestió de l'aigua 
L.PEDRÓS 
I LLEIDA I Els ajuntament s de 
Tremp i Bellpuig confien a 
mantenir el sistema de gestió 
actual del subministrament 
de l'aigua, qu e tenen cedit 
al Con sorci per a laGestió 
Integral d'Aigües de Catalu
nya (Congiac) que formen di
versos ajuntaments, després 
de la sentència del Tribunal 
Suprem que rebutja els recur
sos contra les interlocutòries 
del TSJC que declaren frau 
de llei la gestió de l'aigua de 
Congiac, que té encarregada 
a l'empresa Giacsa. 

L'alcalde de Bellpuig, Jordi 
Estiarte, va dir que el pro
blema està relacionat amb la 
fórmula d'adhesió al consor
ci que hi havia el2016 però 
que el 2018 es va corregir 
per adaptar-la a la legalitat 
i evitar anom alies. Malgrat 

MUNICIPIS MOBILITAT 

tot, va afirmar que "estem a 
l'expectativa" de veure com 
evolucionen els requeriments 
judicials. Si' "el jutge ens diu 
que no és legal" b uscaran 
una altra fórmula per garan
tir una gestió municipal de 
l 'aigua, va assenyalar. L'al
calde de Bellpuig també va 
defensar que "l'actual gestió 
de l'aigua del m unicipi no té 
cap interès mercantil i és de 
participació pública". Al seu 
torn, Anton i Flores, segon 
tinent d'alcalde de Tremp, va 
assenyalar que si la justícia 
no reconeix el sistema for
m ulat per Congiac i Giacsa, 
"ens afectarà a tots" els ajun
taments associats. Malgrat 
tot, va coincidir a dir que 
el consorci ja ha "fet movi
ments per adaptar el format a 
les línies de la sentència" del 
Superior de Justícia. 

Zona blava gratuïta a Cervera 
x.s. 
I CERVERA I Cervera ha posat en 
marxa les noves zones blaves 
gratuïtes amb el repartiment 
de mil rellotges h oraris de 
plàstic que es poden trobar 
a la Paeria i els comerços. 
Amb els rellotges els usua
ris poden disposar de noranta 

minuts d'estacionament a la 
zona blava. 

Segons va explicar l'edil 
de mobilitat, Jordi Pons, el 
sistema és positiu ja que per
met constatar una rotació de 
vehicles més gran a les zones 
blaves, ubicades totes alcen
tre de la ciutat. 

- EDICTE 

EN MIQUEL TRIBO MIRAVET, PRESIDENT DE LA COL·LECTIVITAT DE REGANTS 
NÚM. 6 DELS CANAL~ D'URGELL, AMB SEU A TÉRMENS (LLEIDA) 

FA SABER: Que es convoca a tots els regants i partícips d'altres aprofitaments 
als regs d'aquesta Col·lectivitat, a la Junta general ordinària, que es celebrarà 
a la sala d'actes de l'Ajuntament de Térmens, el proper dia 19 de novembre de 
2021 a les 20:00 hores en primera convocatòria, i mitja hora després en 
segona. És obligatori que tots els assistents a l'assemblea portin mascareta, i 
també seguir en tot moment les normes marcades per l'organització, amb el 
següent ordre del dia: 

1.- Elecció d'interventors per l'aprovació de l'acta de la sessió. 
2. - Lectura i aprovació, sr escau, de l'acta de la Junta General Ordinària de 

data 6 d'octubre de 2020. 
3.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2020 
4.- Examen i aprovació, si escau, de la Memòria anual. 
5.- Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses per 

el proper exercici 2022. 
6.- Ratificació de les quotes establertes de tots els sectors, d'altes de finques 

i altres aprofitaments diferents del reg. 
7.- "Delegació de competències en la Junta Rectora de la Col-lectivitat per al 

supòsit que no es pugui celebrar les Assemblees previstes en les Ordenan-
ces". 

8.- Informe del president. 
9.- Torn obert de paraules. 

El president 
Miquel Tri bó Miravet 
Térmens. a 19 d'octubre de 2021 
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SEGRE 
Dimecres, 27 d'octubre del2021 

El fruit de 
ta rd or torna 
al carrer 
El ocuparà enguany el passeig del 
Pare Manyanet, amb unes 70 parades 

ESPECIAL I 3 s I 

a fruita per exceHència de la 
tardor, el codony, reclama 
de nou el seu protagonisme 

la matèria, podrà participar en 
el taller d'elaboració d'allioli. 

A més, s'han organitzat dos 
activitats vinculades a la Cuina 
del Bosc. Una consistirà en una 
sortida guiada per reconèixer 
les plantes silvestres, mentre 
que l'altra serà un taller de cui
na del bosc conduït pel cap de 
cuina de la Fundació Alícia, 
Marc Puig-Pey. 

La jornada engega motors amb l'esmorzar popular amb llonganissa, torrades, allioli i vi pallarès. 

a Tremp. Dissabte obre portes la 
fira, que compleix 20 edicions 
amb la voluntat de recuperar la 
normalitat prepandèmia. 

Malgrat tot, s'han previst 
certs canvis per facilitar una vi
sita fluida, sense aglomeracions. 
A diferència d'anys anteriors, el 
mercat ocuparà tot el passeig 
de Pare Manyanet, acollint una 
setantena de parades. Quant a 
les activitats, es repartiran en
tre la plaça del Mercat i la de 
Capdevila. 

Activitats pensades per a 
tots i que tindran com a fil con
ductor la gastronomia. Així, 
arrancarà la jornada amb un 
esmorzar popular ben pallarès. 
I no hi mancarà el tradicional 
concurs d'allioli, que atorgarà 
tres premis en format de vals 
per bescanviar als comerços 
locals. Si algú no és destre en 

Contacontes, tallers i activi
tats per als menuts o el concert 
de rock dels suecs The Hawkins 
troben el seu forat a l'agenda, 
que inauguraran Anna Ritz i 
Jaume Badia, impulsors de la 
fira. I, com a complement, es 
desenvoluparan activitats .com 
la cursa Antoni Camarasa, un 
curs de foto gastronòmica , el 
correbars o el festival Cordevi. 

DIMECRES 27 
Tot el matí, escape room a 
la vinya El Vinyer. Activitat 
Cordevi. 

Presentació del conte 
Poma de mel, de Blai Castell 
i Gemma Romero. A la sala 
del casal, a la biblioteca. 

DIVENDRES 29 
L'hora del conte: 

Contes de por de debò, a 
càrrec de Carles Aloy. A la 
biblioteca públ ica. 

El Projector. My 
mexican bretzel, de Núria 
Giménez Lorag. Col·laboració. 
S eu ros. A l'espai cultural la 
Lira. 

DISSABTE 30 
Cursa popular Antoni 

Camarasa. Preu: 12 euros. 
Sortida i arribada: plaça del 
Mercat. 

Sortida divulgativa per 
conèixer les plantes silvestres 
i els seus usos a càrrec 
d'Evarist March, botànic de 
Naturalwalks. Sortida des de 
l'ajuntament de Tremp. 

30 D ' OCTUBRE TREMP 
' 

J- Esmorzar Taller de Cuina del 
popular amb allioli de codony, Bosc conduït per Marc Puig-
llonganissa, pa torrat i vi del Pey i Evarist March. A la plaça 
celler vila Corona. Preu: S Capdevila. 
euros. A la plaça del Mercat. 

Tast d'olis nous a càrrec 
Taller de fotografia de l'associació de productors 

gastronòmica El codony, a d'oli de Pallars Jussà. A la plaça 
càrrec de Cristina Reche. Preu: de Capdevila. 
6S euros, 80 euros no socis. 

Activitats per a nens 
19è Concurs i nenes. Al racó infantil de la 

d'allioli de codony. Recollida plaça Capdevi la. 
dels alliolis participants. A la 

Conte infantil plaça del Mercat. 
Monstruosament feliç, amb 

I ' Obertura de la 20a Sara Sareta. Al racó infantil de 
edició de la Fira del Codony la plaça Capdevila. 
a càrrec d'Anna Ritz i Jaume 

Batucada amb la colla Badia. Hi participaran els 
de diables Lo Peirot de Tremp. Geganters de Tremp i un grup 
Sortida de la plaça de la Creu. d'acordionistes pallaresos. A la 

plaça Capdevila. Taller Fes el teu allioli 

Orgues de Ponent i del de codony, a càrrec de Badia 

Pirineu. Roberto Fresco. A la Xarcuters. A la plaça del 

basílica-de la Mare de Déu de Mercat. 

Valldeflors. Lliurament de premis 

Activitats per a nens del concurs d'alliol i. A la plaça 
del Mercat. i nenes. Al racó infanti l de la 

plaça Capdevila. Concert a càrrec del 

Conte inf~til grup The Hawkins. A la plaça 

Trementinant, a càrrec de Capdevila. 

Sara Sareta. Al racó infanti l de Correbars T2S620. 
la plaça Capdevila. Inscripcions tancades. 

t --··-
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