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ÉS NOTÍCIA ❘ 3

El Museu de Lleida exhibirà 
l’obra censurada a Arco que 
va comprar Tatxo Benet
Ofertes || El lleidatà ha rebut múltiples ofertes, entre les quals de l’IEI i la 
Paeria, però vol compensar així la marxa de l’art que avui exhibirà Sixena

LLeONArd deLSHAMS

Els regants del Segarra-Garri-
gues exigeixen a Agricultura 
que reintrodueixi diverses es-
pècies d’aus per poder posar en 
regadiu les 6.200 ha de la zepa 
dels Plans de Sió (5.3879) i Be-
lianes-Preixana (834), un pro-
jecte que ha quedat en suspens 
al no haver-hi prou exemplars 
que validin el pla pilot que exi-
geix la CE per permetre el reg 
de suport al cereal.

COMARQUES ❘ 11

Els agricultors 
demanen que 
portin aus als 
Plans de Sió per 
assegurar el reg
Volen que es mantingui 
el pla pilot de la CE

El socialista Miguel Luis La-
peña s’enfronta a una moció de 
censura de PP, Cs, PAR i Com-
promís al no superar ahir una 
qüestió de confiança.

L’humorista grà-
fic Antonio Fra-
guas va mor ir 
ahir als 76 anys 
a causa d’un càn-
cer de pàncrees.

Moció de censura 
contra l’alcalde de 
Fraga al perdre la 
qüestió de confiança

Mor Forges després de 
mig segle dibuixant 
l’actualitat

COMARQUES ❘ 14

GUIA ❘ 35

Encreuament de 
denúncies entre 
bisbat, Ipcena               
i Territori per     
les cigonyes
Una d’aquestes aus va 
morir ahir al campanar 
de Santa Maria de 
Gardeny, la qual cosa va 
revifar la ‘guerra’ judicial 
per la retirada de nius

LLEIDA ❘ 9

La cigonya morta 
ahir, amb dos 
exemplars més.

PrOTeSTA A LLeIdA de 350 JUbILATS Per eXIGIr PeNSIONS dIGNeS
ECONOMIA ❘ 23

1,30 €

ESPORTS | pàg. 28
Mor un ertzaina a bilbao en una  
batalla campal amb els ultres russos 
abans de l’Athletic-Spartak de Moscou

CAP DE SETMANA | pàg. 41-42
Sergi López porta el seu ‘Non solum’ a 
Tremp demà i la banda Municipal més 
solidària, diumenge a l’Auditori
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Ocupació garantida fins a final de 
temporada a les pistes d’esquí

p. 16
Sanaüja es connecta a la 
Mancomunitat del Solsonès

p. 18

Subhasten 4.600 tones de fusta de 
boscos públics de l’Alt Urgell i el Jussà

SILVICULTURA CONCURS PÚBLIC

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ El departament d’Agri-
cultura celebrarà una subhas-
ta conjunta de fusta de boscos 
de la Generalitat a les comar-
ques de l’Alt Urgell i el Pallars 
Jussà, gestionats a través de 
l’empresa pública Forestal Ca-
talana. En aquesta ocasió se 
subhastaran 4.600 tones de 
fusta, i el preu de licitació és 
de 170.000 euros. 

El preu mitjà de sortida és de 
30,5 euros per tona, en funció 

del tipus, la situació i l’estat de 
la fusta. La subhasta es durà a 
terme el dia 20 de març. 

Un 90 per cent de la fusta, 
segons l’experiència d’altres 
subhastes, la compren serra-
dores catalanes que la utilit-
zen per fer palets o pals per 
a les línies aèries elèctriques, 
principalment. 

L’objectiu de la Generalitat 
és incrementar la gestió dels 
boscos públics per evitar in-
cendis i plagues i també impul-

sar la biomassa per calefactar 
edificis públics. Una vegada 
adjudicats els aprofitaments 
de fusta, la seua explotació 
permetrà regenerar zones de 
bosc envellides, millorar-ne la 
diversitat i les condicions per 
al seu ús públic.

En l’última subhasta pública 
la Generalitat ja va anunciar 
la voluntat d’incrementar la 
superfície de bosc gestionat i 
arribar al 50 per cent per igua-
lar els estàndards europeus.

Aqüeducte del canal principal del Segarra-Garrigues al seu pas pels Plans de Sió.

X.SANTESMASSES

MARÍA MOLINA
❘ LLEIDA ❘ Els regants del Segar-
ra-Garrigues exigeixen una so-
lució per poder posar en regadiu 
les 6.200 hectàrees de la zepa 
(zona de protecció d’aus estepà-
ries) dels Plans de Sió (5.3879) 
i Belianes-Preixana (834) que 
ha quedat en suspens al no ha-
ver-hi prou exemplars que va-
lidin el pla pilot que exigeix la 
Comissió Europea per permetre 
el reg de suport al cereal (vegeu 
SEGRE d’ahir). Els pagesos re-
clamen a la conselleria d’Agri-
cultura que es prenguin mesu-
res perquè el sisó, la calàndria 
i el gaig tornin i proliferin en 
aquesta àrea per poder abordar 
el pla pilot i regar sense por de 
les sancions de la UE (vegeu les 
claus). 

Els agricultors, que durant 
anys han estat molt reticents 
a les zepa, critiquen els plans 
de gestió que no han evitat la 
progressiva regressió d’aques-
tes espècies en els últims anys. 
“No poden culpar el regadiu en 
aquesta qüestió, perquè no n’hi 
ha”, assegura el vicepresident 
de la comunitat de regants dels 
Plans de Sió, Francesc Xavier 
Albareda. Per aquesta raó, “és 
hora de fer un replantejament 
i veure què no funciona, recu-
perar la fauna i fer l’estudi com-
plint tots els terminis. Si no és 
possible aquest any, el següent. 
L’objectiu és que hi hagi aus i 
pagesos convivint, com sem-
pre ha estat”, va remarcar. Per 
la seua part, el president de la 
comunitat de regants, Josep Ma-
ria Jové, va indicar que “estem 

Els pagesos dels Plans de Sió demanen 
mesures perquè les aus tornin i poder regar
Agricultura ha comunicat a la CE que no pot abordar el pla pilot d’estudi previ per falta d’exemplars || 
El Segarra-Garrigues critica la gestió, que no ha evitat la desaparició d’espècies

REGADIU MEDI AMBIENT

en una situació delicada ja que, 
encara que volem regar, sabem 
que hem d’adoptar les mesures 
que estipula la Comissió Eu-
ropea. De fet, a totes les zepes 

hem abordat mesures correcto-
res com a pas previ al regadiu”. 
Jové va incidir que una mesu-
ra per aclarir aquesta qüestió 
és que es defineixi la població 
d’aus que es necessita per poder 
procedir a fer l’estudi, ja que 
la que hi ha ara és insuficient. 
“En això, els tècnics i els eco-
logistes tindrien alguna cosa a 
dir”, va dir. 

Els regants estan disposats 
a esperar el temps que calgui 
perquè es reverteixi aquesta cir-

cumstància, sempre que l’ad-
ministració prengui mesures. 
A finals d’aquest any acaba el 
termini que la UE va donar a 
Catalunya per complir les me-
sures correctores d’impacte del 
canal a la fauna. D’això depèn 
que l’Estat espanyol, interlocu-
tor de la Generalitat a Europa, 
eviti una multa per aprovar un 
projecte perjudicial per a fauna 
i flora protegides, segons la de-
cisió del Tribunal de la UE en la 
seua sentència del 2007.

CONVIVÈNCIA
Els pagesos estan  
disposats a esperar fins  
que es garanteixi la 
convivència amb la fauna

LES CLAUS

Impacte ambiental
z La Declaració d’Impacte Am-
biental de les obres del canal 
del 2010 admet que l’obra pot 
tenir impacte encara que pot 
compensar-se amb mesures 
correctores.

Extensió
z Designa com a zepes 40.711 
hectàrees de les 70.000 totals 
de l’àrea del canal, de les quals 
16.220 s’exclouen del regadiu 
en la seua totalitat.

Regressió de la fauna
z L’any 2016 la Generalitat de 
Catalunya va admetre que la 
població de sisons en aquesta 
zona havia entrat en regressió i 
era insuficient per a una prova 
experimental que demostri que 
el reg de suport no danya el seu 
hàbitat.

Congressos
z Tècnics i especialistes es reu-
neixen avui a Madrid per sos-
pesar aquesta situació i prendre 
mesures urgents.

Sancions
z Catalunya s’enfronta a una 
multa si no compleix les con-
dicions de protecció que fixa la 
Unió Europea.

Àrea regable
z En l’actualitat reguen un to-
tal de 10.700 hectàrees i abans 
d’acabar l’any ho faran 960 més.

SEGRE TÀRREGA

Jornada sobre la poda d’ametllers ■ Un centenar de persones van 
acudir ahir a la jornada sobre la poda d’ametllers en regadiu a Vi-
lagrassa, que va comptar amb les explicacions d’un especialista de 
l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries.

rcolomina
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A. GUERRERO
❘ ALCARRÀS ❘ L’Audiència de Llei-
da ha arxivat la causa penal 
contra els responsables del Cir-
cuit d’Alcarràs que es va obrir 
per l’accident mortal d’un pi-
lot de karts que va tenir lloc el 
març del 2016. La família del 
pilot, R.F.P. de 44 anys, va por-
tar el cas als tribunals al con-
siderar que els responsables 
de circuit haurien incorregut 
en un delicte d’homicidi im-
prudent per falta de mesures 
de seguretat a la instal·lació 
automobilística.

L’accident es va produir cap 
a les 14.00 hores del 27 de març 
de l’any 2016 durant una com-
petició quan un pilot va perdre 
en un revolt el control del kart 
que conduïa i es va encastar 
contra un mur de formigó. El 
conductor va resultar greu-
ment ferit i va morir el 2 d’abril 
en un centre hospitalari. Els 
Mossos d’Esquadra van obrir 
una investigació. Així mateix, 
la família de l’home mort va 
denunciar els responsables del 
circuit al considerar que havien 
fallat les mesures de seguretat 
de la instal·lació i que el mur de 
formigó no estava degudament 
protegit.

Sistema de frens
La policia catalana va deter-

minar que la causa del sinistre 
va ser una fallada en el siste-
ma de frens del vehicle, que 

era propietat de l’home mort. 
Concretament, es van despren-
dre les pastilles de fre a causa 
d’una mala praxi de manteni-
ment i l’escalfament del kart, 
segons van informar ahir fonts 
judicials.

L’informe policial ha estat 
clau perquè l’Audiència de 
Lleida arxivi la causa oberta 

penalment al considerar que 
l’accident no va ser per una 
negligència o imprudència de 
la direcció del circuit i no es 
pot derivar cap responsabilitat 
penal. Així mateix, el tribunal 
estableix que la responsabili-
tat era del pilot, ja que el ve-
hicle era de la seua propietat i 
el manteniment li corresponia 
a ell, segons van informar les 
mateixes fonts.

Reclamació als tribunals
L’Audiència de Lleida tam-

bé apunta que la família pot 
continuar amb la reclamació 
als tribunals però que ha de 
cenyir-se a la via civil.

NO ÉS UNA CAUSA PENAL
L’Audiència de Lleida ha 
determinat que no es tracta 
d’una causa penal després 
de l’informe dels Mossos

Arxiven la mort d’un pilot  
al Circuit d’Alcarràs
La família d’un conductor de karts va denunciar els responsables 
per negligència || La causa del sinistre, una fallada mecànica

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

Imatge d’arxiu del Circuit d’Alcarràs.

SEGRE

Condemnat per arrancar  
la ‘rojigualda’ l’1-O a 
l’ajuntament de Tàrrega
Accepta el pagament d’una multa de 1.680 €

TRIBUNALS SETENCIA

Els fets van tenir lloc a la concentració davant de l’ajuntament.

A. GUERRERO
❘ TÀRREGA ❘ L’home que el passat 
1 d’octubre durant la celebració 
del referèndum d’independèn-
cia va arrancar la bandera d’Es-
panya que hi havia en un dels 
pals del balcó de l’ajuntament 
de Tàrrega va ser condemnat 
ahir com a autor d’un delicte 
d’ultratge als símbols nacionals. 

Fiscalia i defensa van arribar 
un acord en un judici ràpid que 
es va celebrar per conformitat 
al jutjat d’instrucció número 1 
de Cervera. 

L’home va reconèixer que és 
la persona que va arrancar la 
bandera rojigualda i va accep-
tar una pena de set mesos de 
multa a raó de vuit euros diaris, 
la qual cosa es tradueix al pa-

gament d’una sanció de 1.680 
euros més els costs judicials. 

El condemnat, P.O.R.F., és un 
veí de Tàrrega de 37 anys i no 
tenia antecedents penals. A la 
sentència per conformitat del 
jutjat d’Instrucció 1 de Cervera, 
es considera provat que “l’acu-
sat, la tarda de l’1 d’octubre, 
des del balcó de l’ajuntament 
de Tàrrega, va arrancar del pal 
la bandera d’Espanya i al seu 

SEGRE TÀRREGA

torn, doncs, la va trencar, i la 
va llançar al buit amb gest de 
menyspreu als símbols nacio-
nals i davant dels crits de la mul-
titud congregada en aquell mo-
ment”. El vídeo del moment es 
va fer viral a les xarxes socials. 

Codi Penal
El veí de la capital de l’Urgell 

ha estat condemnat com a autor 
material d’un delicte d’ultratge a 

Espanya de l’article 543 del Co-
di Penal, que estableix que “les 
ofenses o ultratges de paraula, 
per escrit o de fet a Espanya, a 
les seues Comunitats Autòno-
mes o als seus símbols o emble-
mes, efectuats amb publicitat, es 
castigaran amb la pena de multa 
de set a dotze mesos”. Per tant 
i en aquest cas, la Fiscalia i de-
fensa van acordar la imposició 
de la pena mínima.

ULTRATGE ALS SÍMBOLS
L’home és autor d’un  
delicte d’ultratge als 
símbols nacionals,                    
segons la sentència

Els Mossos acusen 
de traficar un club 
cannàbic de la Seu

JUDICI AUDIÈNCIA

A.G.B.
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els Mossos 
d’Esquadra que van investi-
gar l’associació cannàbica A 
Medical Grass de la Seu d’Ur-
gell van assegurar ahir da-
vant de l’Audiència de Lleida 
que el club es dedicava a la 
venda de marihuana i haixix, 
de forma que estava incor-
rent en una activitat delictiva 
i no al consum compartit, que 
sí que està permès per llei i 
que havia de ser el propòsit 
de l’associació. La Fiscalia va 
sol·licitar una condemna de 
set anys i mig per al president 
del club pels delictes contra 
la salut pública i associació 
il·lícita i dos penes de quatre 
anys i mig de presó per als 
altres dos acusats.

Els tres imputats van negar 
que es dediquessin al tràfic i 
van afirmar que tots els socis 
havien de consumir a l’inte-
rior del local. Tanmateix, els 
agents van afirmar que, mal-
grat ser un club privat, estava 
obert al públic i que moltes 

persones es dirigien al local 
per comprar la droga. Els 
Mossos van comptabilitzar 
un total 865 socis, entre ells 
menors d’edat (quan l’edat 
mínima per ser-ho era de 21 
anys) i un discapacitat. Un 
soci que va declarar com a 
testimoni va afirmar que van 
ser enganyats pel president 

(un dels acusats) i un altre 
dels fundadors i que “sem-
blava una associació però no 
ho era. Allà es venia droga”. 
Els Mossos d’Esquadra fins i 
tot van trobar un document 
amb els preus de les substàn-
cies. També van confiscar 
523 grams de maria i 35,8 
d’haixix.

PETICIONS DEL FISCAL
Penes d’entre quatre 
anys i mig i set anys i  
mig de presó per als    
tres acusats

Incendi de marges a l’A-2 a Bell-lloc
❘ BELL-LLOC ❘ Els Bombers van sufocar ahir al matí un incendi 
de marges a l’autovia A-2 al seu pas per Bell-lloc. Les flames 
van calcinar uns 2.000 metres quadrats. També hi va haver 
un altre foc similar a la Pobla de Segur.

Gastroenteritis en 
nens a la Cerdanya
❘ PUIGCERDÀ ❘ Un total de 247 
persones, la majoria esco-
lars, han resultat afectats 
per un brot de gastroen-
teritis aguda. Es tracta de 
241 nens d’entre vuit i ca-
torze anys i sis professors 
de set escoles de Catalu-
nya que duien a terme ac-
tivitats d’esquí i muntanya 
a l’estació de la Massella. 
Els escolars estaven allot-
jats en cinc hotels de la 
comarca, entre aquests el 
municipi lleidatà de Prats 
i Sansor.

Tres detinguts per 
contraban
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Guàr-
dia Civil va detenir dime-
cres a la tarda tres veïns 
de la Seu d’Urgell acusats 
d’un delicte continuat de 
contraban. Aquests van 
ser sorpresos amb més de 
3.000 paquets de tabac de 
contraban, valorats amb 
uns 15.000 euros. A més 
a més, es dóna la circum-
stància que els tres arres-
tats ja havien comès tres 
infraccions durant l’últim 
any.
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Bàsquet. L’Actel rep el Corunya amb 
l’objectiu de guanyar i lluitar pel ‘play-off’

29
Futbol. Estudi antilesions de l’INEFC en cinc 
clubs de la ciutat per prevenir-les

31

GUIU TOBELLA

JOSÉ CARLOS MONGE
❘ LLEIDA ❘ L’ICG Software debuta 
avui amb més ambició que mai a 
la Copa del Rei d’hoquei, que es 
disputa aquest cap de setmana 
a Lloret. El Llista, sisè a la Lliga 
i a un pas de la Final Four a la 
Copa de la CERS, tanca avui 
els encreuaments dels quarts 
de final enfrontant-se al Reus 
(21.00/Esport3.cat), en una eli-
minatòria en la qual els actuals 
campions d’Europa són els favo-
rits, però que el tècnic del Llista, 
Albert Folguera, considera que 
està “molt oberta”. Abans, en 
el primer partit de la jornada 
d’avui, s’enfronten el Barcelona 
i el Girona (18.45/Esport3).

“És una competició especial, 
són tres dies molt intensos i pot 
passar qualsevol cosa”, explica 
Albert Folguera. “Evidentment, 
els equips grans són els favorits, 
per plantilla i pressupost, però 
sí que és cert que és una com-
petició que sempre dóna marge 
a la sorpresa”, afegeix. 

A més, admet que el Llis-
ta, aquest any, s’ha guanyat el 
dret a ser ambiciós. “És cert que 
aquest és l’any en què, segura-
ment, arribem amb un equip 
de més potencial i que podem 

plantar cara a qualsevol equip. 
Arribem amb moltes ganes de 
competir”, va afirmar.

Explica que veu el seu equip 
“il·lusionat i tranquil. Els veig 
molt mentalitzats i es nota que 
disputarem una competició en 
la qual ens juguem alguna cosa”, 
afegeix el tècnic. 

Amb la màxima ambició
L’ICG Software afronta avui sense pressió els quarts de final davant del Reus (21.00) i buscant la 
sorpresa davant del campió continental || Albert Folguera veu l’equip “il·lusionat i tranquil”

HOQUEI COPA DEL REI

Els jugadors del Lleida Llista posen aquesta setmana a la pista de l’Onze de Setembre, abans d’afrontar la Copa del Rei.

LLEONARD DELSHAMS

ELIMINATÒRIA OBERTA
El tècnic del Llista admet 
que el Reus és el favorit, 
però considera que 
l’eliminatòria està oberta

L’Igualada 
derrota el Noia 
i passa a semis

0 NOIA

3 IGUALADA

NOIA: Xus Fernández, Aleix Esteller, Jordi 
del Amor, Sergi Llorca, Nil Roca –inicial–, 
Sergi Aragonés, Humberto Mendes, Martí 
Casas i Arnau Xaus.

IGUALADA: Elagi Deitg, Oriol Vives, Sergi 
Pla, Tetty Vives, Jaume Molas –inicial–, Ro-
ger Bas i Gerard Miquel.

Gols: 0-1 (12’) Sergi Pla. 0-2 (31’) Oriol Vi-
ves. 0-3 (43’) Roger Bas.

Àrbitres: José Juan Melero i Jonathan 
Sánchez.

❘ LLORET ❘ L’Igualada va ser el 
primer equip que va acon-
seguir la classificació per a 
les semifinals de la Copa, al 
derrotar per 0-3 el Noia en el 
partit inaugural de la jornada 
d’ahir. La primera part va ser 
de molt control per part dels 
dos i poques ocasions, encara 
que l’Igualada es va avançar 
i al descans guanyava 0-1. El 
Noia es va obrir a la segona 
i va encaixar dos gols més.

El Liceo deixa 
l’amfitrió fora 
del torneig

3 LICEO

0 LLORET

LICEO: Xavi Malián, David Torres, Josep 
Lamas, César Carballeira, Eduard Lamas 
–inicial–, Carlo di Benedetto, Sergio Miras 
i Marc Coy.

LLORET: Ferran Serra, Marc Grau, David 
Plaza, Lluís Grau, Àlex Grau –inicial– i Rubén 
Fernández.

Gols: 1-0 (2’) Eduard Lamas. 2-0 (14’) Ser-
gio Miras (penal). 3-0 (23’) Josep Lamas,

Àrbitres: Óscar Valverde i Iván González. 
Targeta blava a David Torres i a Marc Grau.

❘ LLORET ❘ El Liceo de la Coru-
nya va eliminar ahir l’amfi-
trió de la Copa del Rei, el Llo-
ret, que va derrotar per 3-0 
en el segon i últim partit de 
la primera jornada de quarts 
de final. El matx va quedar 
sentenciat a la primera part. 
El Liceo, on juga Carlo di 
Benedetto, germà de Roberto 
i Bruno, es va avançar en el 
minut 2 i ja es va retirar al 
descans amb 3-0.

n Andreu Tomàs reflecteix 
la il·lusió amb què la plantilla 
del Llista es pren la compe-
tició. “Anem amb la idea de 
guanyar la Copa”, etziba el 
de Tremp. 

“Sí que és molt complicat, 
hem de fer tres partits molt 
bons davant de rivals d’un 

grandíssim nivell, però pen-
so que si algun any tenim op-
cions de fer alguna cosa, és 
aquest. Tenim un equip amb 
molt talent i també som difí-
cils de batre.”

“Estem molt il·lusionats. És 
una setmana diferent en què 
recollim els fruits de la pri-

mera volta. Ens hem guanyat 
ser aquí”, valora. “L’afrontem 
amb la màxima ambició i el 
màxim respecte. Tenim da-
vant l’actual campió d’Europa, 
però penso que ells tampoc no 
estan gaire contents que els 
toqués el Lleida”, va destacar 
el trempolí.

EL DETALL

Andreu Tomàs: “Anem amb la idea de guanyar la Copa”

Relativitza també la càrrega 
de partits que acumula l’equip, 
que està en tres competicions: 
“Sí, però també és dels anys que 
tenim més banqueta i més po-
tencial i això dóna certa tran-
quil·litat, podem jugar amb 8 
de pista.”

El rival
Del rival explica que “tam-

bé arriben molt bé. Estan fent 
una gran temporada i aquestes 
competicions curtes de cap de 
setmana els acostumen a anar 
bé. És un equip que busca els 
partits, que et dóna oportuni-
tats, però que també va directe 

a porta i tenen Raül Marín, el 
pitxitxi de la Lliga. Per a molts 
és l’eliminatòria més oberta, 
perquè som dos equips de ca-
racterístiques similars.”

Davant de la possibilitat de 
jugar tres partits, Folguera ha 
canviat la forma de treball du-
rant la setmana. “Hem hagut 
de posar una mica el fre perquè 
cal pensar que poden ser tres 
partits. Després ja veurem si en 
juguem un, dos o tres. Però ara 
només em preocupa el partit 
del Reus, intentar guanyar-lo 
i després, en tot cas, ja pensa-
rem en el pròxim”, conclou el 
de Bell-lloc.
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El Memorial Culleré varia 
la ruta i serà més escolar
Se celebrarà el 5 de març amb sortida i arribada a la pista d’atletisme 
|| Hi haurà 600 atletes, entre ells alumnes de Primària i Secundària

JOAN GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ La quarantena 
edició del Cros Ciutat de Mo-
llerussa Memorial Josep Ignasi 
Culleré, que tindrà lloc el 5 de 
març al parc de la Serra i en 
el qual s’espera la participació 
d’uns 600 atletes, tindrà com 
a principal novetat la variació 
en el circuit habitual. 

D’aquesta manera, tindrà 
com a punt de sortida i arriba-
da la pista d’atletisme aprofi-
tant també el traçat que es va 
utilitzar durant la celebració 
del Campionat de Catalunya 

de cros, que va acollir la ca-
pital del Pla d’Urgell el dia 11 
d’aquest mes.

A més, la prova farà aquest 
any una aposta per potenciar 
la participació dels centres de 
Primària i Secundària, ja que 
els atletes del club amfitrió, el 
Xafatolls, no competiran com 
a club sinó representant els 
centres on estudien. Hi haurà 
premis de 300, 200 i 100 euros 
en material escolar als tres pri-
mers centres.

Així ho van explicar ahir du-
rant la presentació, l’alcalde 

de Mollerussa Marc Solsona, i 
Juli Niubó, president de l’AA 
Xafatolls, coorganitzadora del 
cros juntament amb el consis-
tori. D’altra banda, Solsona va 
aprofitar l’acte per referir-se a 
l’impacte del 155 que, segons 
ell, ha frenat una línia de sub-
vencions prevista per la Gene-
ralitat per a millores en pistes 
d’atletisme. 

No obstant, va indicar que hi 
ha converses amb la Diputació 
per obtenir ajuts i poder imple-
mentar millores com els vesti-
dors, els serveis i un gimnàs.

La presentació del Memorial Culleré va tenir lloc ahir a l’ajuntament de Mollerussa.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Un cerverí, amb la selecció catalana
❘ CERVERA ❘L’atleta de Cerve-
ra Sergi Rodríguez ha estat 
convocat per segon any con-
secutiu per integrar la selec-
ció catalana de carreres de 
muntanya, informa X. San-
tesmasses. Rodríguez dispu-

tarà aquest 2018 sis proves 
de la Copa del Món, que tin-
dran lloc a Catalunya, el Pa-
ís Basc, Andorra, Itàlia (per 
partida doble) i Suïssa i a més 
serà l’únic representant de 
Lleida.

El Balàfia Vòlei, en els esmorzars de gestió
❘ LLEIDA ❘ La responsable de 
comunicació, màrqueting i 
patrocinis del Balàfia Vòlei, 
Vanessa Ortega, va impar-
tir una xarrada ahir sobre 
estratègies i eines per a la 
gestió de la comunicació di-

gital a les entitats esportives 
dins d’una nova sessió dels 
esmorzars de gestors espor-
tius. Ortega va ressaltar la 
importància de la comunica-
ció i comptar amb una perso-
na especialitzada.

Trobada de miniatletisme a la Pobla
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El parc Al-
calde Boixareu de la Pobla 
de Segur va acollir la trobada 
comarcal de miniatletisme 
amb la participació de més 
de 400 esportistes del Pallars 
Jussà de cicle mitjà.

La competició va constar 
de set proves no competitives 
(50 llisos, 50 m tanques, pes, 
altura, javelina, disc i triple 
salt). Els alumnes d’infantil 
d’Els Raiers van preparar la 
Flamicell.

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ Dos joves d’Agra-
munt de 21 anys i estudiants 
d’enginyeria, Oriol Farràs i Jor-
di Noguera, han partit aquest 
matí de la capital del Sió per 
participar en l’Uniraid 2018, 
una aventura solidària per a 
estudiants que discorrerà del 
24 de febrer al 4 de març pel 
desert del Marroc en turismes 
amb més de 20 anys d’antigui-
tat. El seu cotxe és un Peugeot 
205 de l’any 1993.

L’Uniraid no és una cursa 
de velocitat, sinó que és un vi-
atge aventura amb l’objectiu 
d’entregar 30 quilos de mate-
rial solidari per als col·legis i 

XAVIER SANTESMASSES

Els joves d’Agramunt que participaran a la Uniraid.

Dos joves 
d’Agramunt, 
en l’aventura 
Uniraid
Ruta solidària amb 
cotxe pel Marroc

les famílies necessitades dels 
llogarets del desert. 

Per aconseguir completar 
l’objectiu, Farràs i Noguera 
hauran de creuar uns 2.500 
quilòmetres, distribuïts en 7 
etapes, sense cap tipus de dis-
positiu electrònic, tan sols una 
brúixola i un roadbook. 

Farràs i Noguera van pre-

sentar ahir als veïns d’Agra-
munt el cotxe i el seu equip, 
Agra-Racing, després de mesos 
de preparació canviant seients, 
volant i col·locant llums led. 
D’altra banda, van aprofitar 
per acabar de recollir material 
que entregaran com joguines, 
roba i material escolar, entre 
d’altres.
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VARIS ARTS ESCÈNIQUES
AGRAMUNT. PAVELLÓ FIRAL

Agr'auto. Edició número 17 
d’aquesta fira del vehicle d’oca-
sió, demà dissabte i diumenge, 
de les 10.00 a les 21.00 hores. 
Els cinc concessionaris locals 
exhibiran al pavelló i en una 
carpa exterior més de 120 au-
tomòbils.

LLEIDA. ESPAI ORFEÓ

Cine d’animació. Projecció 
diumenge (12.00 hores) de la 
pel·lícula d’animació per a nens 
en català El diari de Florentina. A 
partir de 3 anys. 3 euros.

TÀRREGA. CINES MAJÈSTIC

‘Un dia de festa’. Activitat diu-
menge (12.00 h) d’animació in-
fantil de la mà de Xip Xap, amb 
projecció de pel·lícules d’anima-
ció per a nens en català. A partir 
de 3 anys. 4 euros.

DIVERSOS MUNICIPIS.

Carnaval. Localitats com So-
ses, la Granja d’Escarp o els 
Torms celebraran demà a la tar-
da festes de Carnaval. A Soses i 
la Granja, desfilada des de les 
16.00 hores i sessions de ball 
popular a la nit.

SEGRE

La tercera edició del certamen, des d’avui i fins diumenge.

La Mollerussa Drone Party oferirà 
simuladors de vols al públic
La tercera edició de la Mollerus-
sa Drone Party, des d’avui di-
vendres i fins diumenge, oferi-
rà simuladors de vol al públic 
assistent. 

Aquesta serà una de les no-
vetats del certamen, l’únic de-

dicat a les carreres de drons 
que se celebra durant 48 hores 
seguides, i que en aquesta oca-
sió també comptarà amb zona 
d’expositors, classes impartides 
per pilots i el sorteig d’una esfe-
ra robòtica entre els visitants.

El popular actor de cine, teatre i televisió Sergi López.

Sergi López, demà a Tremp amb   
el seu monòleg ‘Non Solum’
COMÈDIA
SERGI LÓPEZ
Non Solum.

Tremp. La Lira. Dissabte, 24 de febrer. 20.00 h. 
Preu: 20 € / 18 € (anticipada).

El popular actor de Vilanova i 
la Geltrú Sergi López, amb una 

llarga carrera cinematogràfica 
amb títols com El laberinto del 
fauno o Pa negre, protagonit-
zarà demà dissabte a Tremp el 
monòleg Non Solum, una comè-
dia existencial escrita a partir 
de la improvisació al costat del 
dramaturg valencià Jorge Picó i 
que va estrenar l’any 2005. L’es-
pai cultural La Lira ha posat a 
la venda entrades especials al 
preu de 10 euros per a menors 
de 25 anys i de 15 per als Amics 
de la Lira.

CONTEMPORANI
‘EL METGE DE LAMPEDUSA’
Xicu Masó.

Juneda. Teatre Foment. Dissabte, 24 de febrer. 
21.00 h. Preu: 16 € / 14 €

Un metge relata una vida dedicada 
a atendre emigrants arribats a l’illa 
en barques des de l’Àfrica.

TRAGICOMÈDIA
‘NADAL A CALS CUPIELLO’
Grup Teiatre de Teià.

Tàrrega. Teatre Ateneu. Dissabte, 24 de febrer. 
22.00 h. Preu: 7 €

Una família humil napolitana es 
prepara per celebrar el Nadal. Con-
curs de grups amateurs de teatre 
Ciutat de Tàrrega.

FAMILIAR
‘LOOPS’
Engruna Teatre.

La Seu d’Urgell. Teatre Cinema Guiu. Dissabte, 
24 de febrer. 18.00 h. Preu: 5 €

El pas del temps, l’amistat i la feli-
citat per als més petits.

TITELLES
‘EL SOMNI DE L’ESPANTAOCELLS’
Centre de Titelles de Lleida.

Aitona. Centre Poliesportiu. Dissabte, 24 de 
febrer. 18.00 h.

La Toia es fa amiga d’un espantao-
cells abandonat. Cicle Joc al Ninot 
al territori.

FAMILIAR
‘CONTES DE GEL’
Teia Moner.

Mollerussa. L’Amistat. Diumenge, 25 de febrer. 
18.00 h. Preu: 5 €

Un espectacle per als més menuts 
de la casa que explica contes i cos-
tums dels habitants de l’Àrtic i de 
l’Antàrtida.

CONTEMPORANI
‘CONFLICTE AL BAR PEP’
La Sucrera de Menàrguens.

Balaguer. Teatre Municipal. Diumenge, 25 de 
febrer. 19.00 h. Preu: 12 €

Muntatge teatral en benefici de 
Mans Unides.

Agramunt torna a conver-
tir-se demà i diumenge en un 
gran aparador del vehicle d’oca-
sió, al reclam d’Agr’auto. 

La fira desplegarà l’oferta de 
cinc concessionaris i tallers lo-
cals, que exposaran al pavelló 
firal i a la carpa annexa més 

d’un centenar de vehicles de 
quilòmetre zero i gerència. I  “a 
preus molt competitius”,  apun-
ten des de la regidoria de fires i 
promoció econòmica. Com de 
costum, per tal d’incentivar les 
compres, se sortejarà un viatge 
entre totes les persones que tan-

Pavelló i carpa, seu de la fira.

A. AGRAMUNT

Un aparador d’ocasió
CINC CONCESSIONARIS EXPOSARAN MÉS D’UN CENTENAR DE COTXES DE 
KM 0 I GERÈNCIA, I SORTEJARAN UN VIATGE ENTRE ELS COMPRADORS

Agramunt | 17è Agr’auto

El mercat de rebaixes i la trobada 
motera arredoneixen l’agenda

L’agenda del cap de setmana  
reserva altres cites. A instàncies 
de la Unió de Botiguers i Indus-
trials d’Agramunt, demà els co-
merços surten al carrer convo-
cats pel Mercat de les Rebaixes. 
S’instal·laran en parades i oferi-
ran durant tot el dia promocions 
i descomptes.

Pel que fa al diumenge a par-
tir de les nou, irromp la desena 
concentració motera, promogu-

da per l’associació Motorrons 
d’Agramunt. La trobada preveu 
congregar més de 600 motos,  
que disfrutaran d’un esmorzar 
solidari, tot abonant un euro per 
destinar-lo a la Fundació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Cap a les onze, prement l’acce-
lerador, tot emprenent ruta per 
les poblacions de la rodalia. Un 
sorteig de productes rubricarà 
la jornada.

Preveuen congregar més de 600 motos.

A. AGRAMUNT

quin l’operació durant el cap 
de setmana.

La inauguració tindrà lloc 
demà a les dotze i anirà a càr-
rec del president de la Cambra 
de Comerç de Tàrrega i del 
Consell Social de la Universti-
at de Lleida, Delfí Robinat, 
acompanyat pels responsables 
municipals. No obstant, la fira 
obrirà les portes a partir de les 
deu del matí.
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