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Bellpuig converteix l’escorxador en  
el Museu de la Processó dels Dolors
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FGC inverteix 1,5 milions més  
en cinc túnels del tren de la Pobla

p. 16

maría molina
❘ aitona/torres De seGre ❘ Els ajunta-
ments del Baix Segre, en concret 
els d’Aitona, Alcarràs, Torres 
de Segre, la Granja d’Escarp, 
Seròs i Soses, estan disposats a 
crear una mancomunitat i una 
marca única per promocionar 
el turisme a l’entorn dels arbres 
fruiters en flor que cada prima-
vera atreu nombrosos turistes al 
pla. En els últims anys, aquesta 
activitat ha experimentat un bo-
om, amb més de 6.000 persones 
als camps florits del pla durant 
el mes de març. Molts dels al-
caldes de la zona han visitat la 

vall del Jerte, a Càceres, famosa 
per les seues finques de cirerers, 
una experiència perfectament 
extrapolable a Lleida. A més, 
els alcaldes lleidatans asseguren 
que al Baix Segre la diversitat 
cromàtica de color (del blanc a 
diversos tons de rosa) encara 
és molt més acusada. L’alcalde 
de Torres de Segre, Josep Ra-
mon Brazuela, va indicar que 
“hauria de ser la Diputació, a 
través del Patronat de Turisme, 
la que aglutinés els municipis i 
definís una línia d’actuació co-
muna per a tothom”, ja que “la 
disposició de tots els consistoris 

per abordar la iniciativa existeix 
i només és qüestió de posar fil 
a l’agulla”. 

Aitona ha sigut la pionera a 
potenciar el fruiturisme, una 
iniciativa en la qual està im-
mersa des de fa cinc anys. De 
mostrar i explicar com floreixen 
els arbres s’encarreguen els ma-
teixos pagesos, les mestresses 
de casa de la localitat i alguns 
joves amb estudis relacionats. 
En aquest sentit, el consistori ja 
va organitzar fa dos anys cursos 
de formació per a aquesta vin-
tena de persones que expliquen 
el procés fins a la floració a un 

públic cada vegada més vari-
at. De fet, han arribat a venir 
visitants japonesos, veritables 
experts en matèria floral, i fins 
i tot la televisió russa. 

L’alcaldessa, Rosa Pujol, va 
puntualitzar que l’objectiu és 
aconseguir que el turisme no 
es focalitzi en els tres caps de 
setmana de març i que es pugui 
seguir tot el procés des de la pre-
paració dels camps fruiters fins 
a la recollida. 

Pujol va indicar que aconse-
guir aquesta marca mancomu-
nada serà un incentiu econòmic 
per a la comarca.

Curs de formació per a agricultors, mestresses de casa i joves dedicats a ensenyar els camps florits d’aitona. a la dreta, l’alcalde de Torres (esq.) a la vall del Jerte.

a.t.s.

municipis iniciatives

Sis pobles del Baix Segre s’uneixen i crearan 
una marca per explotar el turisme floral
Aitona, Torres, la Granja, Seròs, Soses i Alcarràs projecten constituir una mancomunitat sota els auspicis 
del Patronat de la Diputació || Arran del ‘boom’ dels últims anys, amb milers de visitants

a.a.

Una activitat que 
s’explotarà tot 
l’any a Aitona
n Aitona treballa perquè 
el turisme relacionat amb 
la fruita pugui oferir acti-
vitats durant tot l’any, no 
només en la floració. Ai-
xí, a la tardor i l’hivern es 
mostraria la preparació i 
poda de l’arbre i, a la pri-
mavera i l’estiu, la floració 
i el procés de maduració 
i recol·lecció de la fruita.

Inversió de 348.000 € en una finca  
per poder fer una plaça a Torrefarrera

urbanisme tramitació

la finca del centre del poble on anirà la zona verda.

❘ torreFarrera ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Torreferrara va donar 
llum verda a l’adquisició d’una 
parcel·la al camí del Secà d’una 
extensió de 4.500 metres qua-
drats per valor de 348.000 eu-
ros. L’objectiu d’aquesta ope-
ració és permutar aquest solar 
per un altre, propietat d’un veí, 
a fi de poder habilitar al centre 
de la població, just al costat del 
Centre d’Assistència Primària 
(CAP), una zona verda, segons 
va explicar l’alcalde, Jordi La-

torre. D’aquesta forma, es posa 
fi a una problemàtica urbanísti-
ca que s’arrossega des del 2006, 
quan l’anterior consistori soci-
alista va requalificar aquesta 
àrea per habilitar-hi una zona 
verda. Latorre va explicar que 
el propietari va reclamar, ja que 
la parcel·la, de la mateixa ex-
tensió, estava catalogada com a 
urbana, per la qual cosa suposa-
va un greuge. Ara, amb aquest 
permuta de parcel·les del mateix 
valor i extensió, es considera 

tancat l’assumpte. D’altra ban-
da, el consistori està immers en 
les obres de millora de la xarxa 
de sanejament. Una vegada fe-
tes les conduccions, es procedi-
rà a la instal·lació d’un sistema 
que depura l’aigua i separa els 
elements d’un sol ús perquè no 
es produeixin embussos. Lator-
re considera que en un termini 
d’un mes i mig estarà a punt el 
primer tanc que garantirà que 
no hi hagi inundacions quan es 
produeixin pluges copioses.

a.t.




