
34 GUIA SEGRE
Dimecres, 4 d’abril del 2012SOCIETAT

Abans de la presentació del mapa guia hi va haver una visita guiada pel parc dels búnquers deMartinet.

El Pirineu, clau en la memòria històrica
Les comarques lleidatanes de muntanya acumulen més d’una quarta part del patrimoni
recuperat des de la Segona República || Una guia recull una vintena d’actuacions

TURISME CULTURA

Montellà i Martinet. El director
del Memorial Democràtic, Jor-
di Palou-Loverdos, va explicar
que a part de voler donar a co-
nèixer i promocionar aquests
espais, l’objectiu d’aquest re-
curs, el mapa guia, és “rellançar
econòmicament el territori a tra-

vés del turisme cultural”. Se-
gons el director del Memorial,
de moment el document recull
els 20 espais de memòria recu-
perats, però no descarta ampli-
ar-lo a través d’altres de nous,
ja que “la memòria històrica és
immensa”.Tots són vestigis i es-

pais que fan referència directa
a la Guerra Civil o a la defen-
sa dels búnquers durant la Se-
gona Guerra Mundial, com és el
cas dels de Martinet.Abans de
la presentació hi va haver una
visita guiada al parc de búnquers
de la localitat.

C. SANS
❘ MONTELLÀ I MARTINET ❘ Més d’una
quarta part del patrimoni recu-
perat a Catalunya del període
comprès entre la Segona Repú-
blica i els primers anys de la de-
mocràcia (1931-1980) es con-
centra al Pirineu de Lleida. Es
tracta d’una vintena d’espais de
memòria històrica rehabilitats
a l’Alt Urgell, la Cerdanya, la
Val d’Aran, el Pallars Jussà i el
Sobirà.

Per promoure’n el coneixe-
ment, el Govern ha editat un

mapa guia amb el nom de Piri-
neus, territori de memòria, que
reuneix tota la informació ne-
cessària per visitar i conèixer
aquests espais històrics. El full
informatiu, que ja es va presen-
tar al febrer a Sort, es va pro-
mocionar ahir a l’ajuntament de

CYNTHIA SANS

Obren les inscripcions per a
la Marxa Popular de Ponent

OCI CAMINADA

❘ LLEIDA ❘ La Paeria, l’Associació
Atlètica Km0 de Ponent i els
Castellers de Lleida organitzen
per al diumenge 15 d’abril la
Marxa Popular de Ponent, que
aquest any arriba a la quarta edi-
ció. Els responsables van expli-
car ahir que les inscripcions
avancen a molt bon ritme i que
aquest any s’esperen superar els
2.000 participants. El regidor
d’esports,TxemaAlonso, va fer

una crida a tota la ciutadania a
participar en aquesta cursa de
20 quilòmetres.

El recorregut sortirà de Llei-
da (davant del monument de Ju-
li Cèsar dels Camps Elisis) i pas-
sarà perAlbatàrrec, la timone-
da d’Alfés, el Tossal i tornarà a
Lleida. L’organització de la pro-
va compta amb la col·labora-
ció dels ajuntaments d’Albatàr-
rec i d’Alfés. Moment de la presentació de la marxa, ahir als Camps Elisis.

ÒSCAR MIRÓN

El Tibidabo bat el
rècord de visitants
al mes de març

OCI

❘ BARCELONA ❘ ElTibidabo va ba-
tre al març el seu rècord de
visitants des del 1999, amb
un increment de més del 50%
respecte al mateix mes del
2010. Segons el parc, 41.101
persones van visitar el recin-
te en els nou dies en què va
estar obert al març.Això su-
posa una mitjana diària de
4.567 usuaris, una xifra que
no s’havia registrat en els úl-
tims 13 anys.

El 2017 hi haurà més
adults de més de 65
anys que nens de 5

POBLACIÓ

❘ MADRID ❘ L’augment de l’espe-
rança de vida està propiciant
que la població mundial en-
velleixi ràpidament, fins al
punt que, en tot just cinc anys
(el 2017) i per primera vega-
da en la història, l’Organitza-
ció Mundial de la Salut pre-
veu que els més grans de 65
anys superin els nens de
menys de 5 anys. El 2050, la
xifra serà superior a la dels
menors de 14.

Integració laboral
per a menors
condemnats

INFÀNCIA

❘LLEIDA ❘ Cinc menors lleidatans
que compleixen condemna al
centre d’internament El Se-
gre participen en el programa
d’integració laboral Reincor-
pora de La Caixa, segons Rà-
dio Lleida. Formen part d’un
grup de quinze joves que, per
primera vegada, segueixen
aquest programa, que ja
s’aplica des de fa anys amb
presos adults.

MAPA

Presenten a Montellà i
Martinet un mapa amb
tota la informació per
visitar els espais recuperats
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