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Muere a los 94 años Celestí 
Regué, histórico antifranquista 

y activista vecinal | PÁG. 8

ESPAÑA RECTIFICA. 
El Gobierno otorgará visados a   
los deportistas de Kosovo  | PÁG. 31

LA MITAD DE LOS ALUMNOS DE LA UDL, 
SIN REPRESENTACIÓN. Once de los 26 
departamentos de la Universitat de Lleida no 
presentaron ninguna candidatura | PÁG. 13

Mollerussa impulsa 
un gran centro 
comercial ‘on line’ 
con 100 tiendas

LA 
PÀGINA 

TRES

El portal se estrenará el primer trimestre del próximo 
año y se podrá utilizar la moneda virtual ‘molleuro’

FOTO: IEEC/Science-Wave - Guillem Ramisa / El exoplaneta se halla a seis años luz de la Tierra | PÁG. 20

El telescopio Joan Oró 
ayudó a descubrir la 
supertierra desde el Montsec

LA PAERIA 
RETIRA EL ‘XAT 
DE L’ALCALDE’ 
DESPUÉS DE         
13 AÑOS | PÁG. 8

LA CUOTA 
DE LOS 
AUTÓNOMOS 
SUBE 60 EUROS 
AL AÑO | PÁG. 23

LA INFLACIÓN 
ANUAL DE 
LLEIDA, 2,9%, LA 
MÁS ALTA DEL 
ESTADO | PÁG. 19

Carril bici de 2 kilómetros
Unirá los centros 
educativos y se trata de 
la propuesta ganadora de 
los primeros presupuestos 
participativos | PÁG. 15

Les Borges

FOTO: Iago Aránega / La grieta recorre todo el muro

Movimiento ‘preocupante’ de la grieta 
del búnquer del Turó de la Seu | PÁG. 10
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Les Garrigues, el Sobirà i l’Aran, 
les comarques on més alumnes 
es desplacen per anar a escola
L’Alta Ribagorça, l’Urgell i el Segrià, per contra, 
són els territoris de Lleida que més en retenen
Lleida
REDACCIÓ
Les comarques de l’Aran, el Pa-
llars Sobirà i les Garrigues són les  
comarques que més joves cursen 
els seus estudis no universitaris 
fora del poble o ciutat on residei-
xen. Així ho revela l’informe de 
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya que evidencia que a l’Aran, 
969 joves estudien als seus muni-
cipis, mentre que 431 ho fan fora. 
Pel que fa al Pallars Sobirà, dels 
982 joves que hi ha, 539 estudi-
en a la comarca i 443 fora. I a les 
Garrigues les dades mostren que 
més de 1.600 estudiants cursen 
l’educació al seu respectiu muni-
cipi i 977 fora.

Per contra, les comarques que 
retenen més joves als seus mu-
nicipis per estudiar són el Segrià, 
l’Urgell i l’Alta Ribagorça. Pel que 
fa al Segrià, uns 28.455 alumnes 
estudien el mateix municipi i no-
més 5.353 ho fan fora. Si s’analit-
zen les dades per tipologia d’es-
tudis, els nens i nenes que cursen 
estudis obligatoris al Segrià, més 

de 18.000 ho fan al municipi 
mentre que gairebé 3.000 ho fan 
fora. Respecte als post-obligatoris 
però no universitaris, uns 4.000 
estudien al poble on viuen i 1.900 
en un altre terme municipal. 

A la comarca de l’Urgell les 
dades varien una mica respecte 
l’anterior territori. En aquest cas, 
l’informe mostra com dels més 
de 6.000 estudiants que hi ha a la 
comarca, 5.000 es queden i 1.171 
marxen fora. Per la seva banda, 
a l’Alta Ribagorça 405 joves estu-
dien dins del municipi i 121 fora. 
Tant a l’Urgell com a l’Alta Riba-
gorça hi ha més estudiants de 
cursos obligatoris que estudien 
a la comarca que no pas els que 
ja cursen estudis post-obligatoris.

MÉS ALUMNES AL MUNICIPI

Per entendre aquestes dades  
pertanyents a les Terres de Llei-
da, cal fer una mirada global a la 
situació escolar actual de tot Ca-
talunya. En el darrer curs, els cen-
tres educatius catalans han rebut 
un total de 1.218.873 alumnes. 

Nou bus de la 
Seu d’Urgell 
a Lleida pels 
estudiants 
universitaris 
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat reforçarà l’ofer-
ta de transport públic a la Seu 
d’Urgell a partir del pròxim diu-
menge 18 de novembre amb 
noves expedicions que millora-
ran la comunicació de la capital 
de l’Alt Urgell amb Lleida per 
atendre, principalment, la de-
manda detectada de mobilitat 
d’universitaris. S’incorporarà 
un nou bus els diumenges amb 
sortida de la Seu a les 19.30 
hores i arribada a Lleida a les 
21.35 hores. També hi haurà 
una tornada des de Lleida amb 
sortida a les 21.45. 

Algerri celebra una 
nova ‘ClickAlgerri’, 
una exposició amb 
cent playmobils
Algerri celebra, un any més, 
l’exposició de playmobils soli-
dària: ClickAlgerri per la Mara-
tó 2018. Enguany un total de 9 
diorames de grans dimensions, 
recrearan paisatges que aniran 
des de la recreació d’un atac de 
nans, al segle d’or, passant per 
ciutats modernes i medievals, 
aventures a l’espai i aeròdroms 
de mitjans de segle. Hi haurà 
un concurs de fotografia. 

Els alumnes de l’escola Aeso 
d’Isona (Pallars Jussà) han par-
ticipat aquests dies en el parc 
infantil de trànsit amb l’objectiu 
de promoure entre els joves la 

seguretat viària i la consciencia-
ció sobre una conducció respon-
sable. Uns 630 nens i nenes par-
ticiparan en aquesta iniciativa.
iniciativa.

Parcs infantils per promoure 
la seguretat viària al Pallars

FOTO: C. Comarcal / Els nens aprenen a conduir de forma responsable

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu del transport escolar a Llessui-Sort

D’aquests, el 83,3% estudien en 
el mateix municipi on viuen i un 
16,7% ho fan un terme munici-
pal diferent. La capital catalana 
és la que més alumnes reté amb 
un 97%. A Barcelona la segueix 
Lleida ciutat que es queda amb 
un 96%, la Seu d’Urgell amb un 

95,9% i finalment Mataró amb un 
95%. 

Per contra, també hi ha sis mu-
nicipis que retenen menys de la 
meitat dels nens i nenes, els quals 
són Teià, Alpicat, Sarrià de Ter, 
Tiana, Santa Cristina d’Aro i Sant 
Antoni de Vilamajor. 
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Gairebé uns tres-cents pallare-
sos gaudiran aquest hivern de les 
pistes de Port Ainé, Espot esquí i 
Tavascan, i és per aquest motiu 
que el Consell Comarcal del Pa-
llars Jussà coordinat juntament 
amb el Consell Esportiu i Ferro-
carrils de la Generalitat de Cata-
lunya han signat una temporada 
més el contracte que assegura els 
diferents serveis i productes rela-
cionats amb la pràctica de l’esquí. 

Aquests productes s’adrecen 
als nens i nenes escolaritzats i 
als veïns amb més de tres anys 
d’empadronament. Així mateix,  
es posen a la seva disposició a 
preus bonificats amb l’objectiu 

de potenciar i promoure la pràc-
tica dels esports de neu, afavo-
rint-ne el seu aprenentatge i afi-
ció. Segons va comentar ahir el 
president del Consell Comarcal, 
Constantí Aranda, “tenim atracci-
ons turístiques de proximitat com 
són les pistes d’esquí, i és essen-
cial garantir que la població pu-

gui gaudir d’un servei de qualitat 
amb facilitats per accedir-hi”.  

FORFETS JA DISPONIBLES

Els forfets per aquesta tempo-
rada es poden aconseguir a les 
oficines del Consell Comarcal i el 
Consell Esportiu i alhora per di-
versos mitjans electrònics.

El Pallars Jussà 
vol promoure 
l’esquí amb 
bonificacions a 
300 habitants

FOTO: C.Comarcal / Moment en què es va signar, de nou, el conveni
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Els preus pugen a l’octubre 
a Lleida un 1,1% i deixen la 
inflació més alta de l’Estat
La taxa reflexa l’alça en el cost de les gasolines i 
en la cistella d’oci pel que fa a paquets turístics
Els preus a l’octubre van 
estar marcats sobretot per 
l’alça de les gasolines, que 
van pujar més que el mateix 
mes de l’any passat, i de 
la cistella d’oci i cultura. El 
preu de la factura elèctrica 
va recular.

Lleida 
ACN 
Els preus van pujar l’1,1% a l’oc-
tubre a Lleida en relació amb al 
setembre i van enfilar la inflació 
anual fins al 2,9%, dues dècimes 
més que al setembre, la més alta 
d’aquest any a la demarcació de 
Ponent i la més alta a tot l’Estat, 
segons dades facilitades ahir per 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). A Catalunya, els preus van 
pujar nou dècimes i van deixar la 
inflació en el 2,4%, una dècima 
més que al setembre. Els preus 
a l’octubre van estar marcats so-
bretot per l’alça de les gasolines, 
que van pujar més que el mateix 
mes de l’any passat, i la ciste-
lla d’oci i cultura, on els paquets 

FOTO: T.A./ El preu de la benzina va disparar l’IPC d’octubre

turístics, tot i disminuir preus ho 
van fer menys que a l’octubre del 
2017. En sentit contrari, el preu 
de la factura elèctrica va recular i 
refredar la inflació. 

Els preus van pujar nou dèci-
mes a l’octubre a Catalunya i van 
enfilar la inflació fins al 2,4%, una 
dècima més que al setembre, se-
gons l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE). Aquesta taxa del 2,4% 

és igual a la del juny i suposen 
les més altes fins ara registrades 
aquest any a Catalunya. A l’Estat, 
els preus també van pujar nou dè-
cimes i van deixar la inflació en 
el 2,3%, la mateixa que al setem-
bre. Els preus a l’octubre van es-
tar marcats sobretot per l’alça de 
les gasolines, que van pujar més 
que el mateix mes de l’any passat, 
i la cistella d’oci i cultura, on els 

El Consell de 
la Noguera, 
al Congrés 
de Pobresa 
Energètica
Els Serveis Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera van partici-
par al 2n Congrés Català de Pobre-
sa Energètica, que va tenir lloc els 
dies 8 i 9 de novembre a Barcelo-
na, amb una exposició a l’espai de 
debat i reflexió: “La pobresa ener-
gètica a l’àmbit rural: perspectiva 
des dels Serveis Socials comar-
cals”.

En aquesta intervenció, pro-
fessionals dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la No-
guera van explicar la realitat de 
la pobresa energètica a l’àmbit 
rural, mostrant així com afecta 
aquesta problemàtica als ciuta-
dans i ciutadanes més vulnera-
bles del nostre territori.

Jornades per al 
sector de l’oli de 
la comarca del  
Pallars Jussà
L’Ajuntament de Tremp, a tra-
vés del programa Al teu gust, 
aliments del Pallars, i l’Associa-
ció de Productors d’Oli del Pa-
llars Jussà han organitzat unes 
noves jornades amb l’objectiu 
de millorar la competitivitat de 
les empreses que integren el 
sector oleícola del Pallars Jussà 
i, d’aquesta manera, ajudar a la 
seva consolidació.

ASAJA Lleida va mostrar ahir la 
seva preocupació per la davalla-
da del consum de fruita dolça a 
l’Estat espanyol, segons les da-
des proporcionades de la cam-
panya 2017-2018. En concret, 
per la reducció del consum de 
poma, que va disminuir un 8%. 
A més, segons les dades facilita-
des, 1 de cada 2 pomes prové de 
fora de l’Estat espanyol, d’altres 
països europeus, com França, 
Itàlia o Polònia. 

El president d’ASAJA Lleida i 
representant sectorial de la frui-
ta dolça, Pere Roqué, va assistir 
ahir a la reunió mantinguda a la 
subdirecció General de Fruites i 
Hortalisses i Vitivinicultura de la 
Direcció General de Produccions 

i Mercats Agraris, un òrgan de 
gestió del Ministeri d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació. 

En aquesta trobada, es va fer 
una valoració de la campanya 
2017/2018 i una previsió de la 
propera campanya. La passada 
campanya, el consum de poma 
va experimentar una reducció 
del 8%.

Asaja mostra preocupació 
per la davallada de consum 
de fruita dolça a l’Estat

El Ministeri 
fa balanç de 
la darrera 
campanya 
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paquets turístics, tot i disminuir 
preus ho van fer menys que a l’oc-
tubre del 2017. En sentit contrari, 
el preu de la factura elèctrica re-
cula i refreda la inflació. 

Les dues cistelles que han es-
calfat la inflació a Catalunya han 
estat la del transport, on s’inclou 
el comportament volàtil dels pro-
ductes vinculats al petroli (carbu-
rant i lubricants), més la cistella 
de l’oci i cultura, relacionada amb 
l’activitat turística i que recull els 
paquets turístics.

REFORMA DEL SECTOR 
ELÈCTRIC

La patronal Pimec va valorar 
de forma positiva l’evolució mo-
derada de la inflació subjacent,  
en l’actual context de creixement 
econòmic, creació d’ocupació i 
reducció de l’atur. L’entitat recor-
da que cal una reforma en pro-
funditat, estructural, del sector 
elèctric orientada a reduir els cos-
tos de generació i les càrregues 
que suporten els peatges. 

La temporada de recol·lecció de 
la tòfona negra (Tuber melanos-
porum) començarà avui dijous 
i finalitzarà el 15 de març. Per 
poder fer-ho, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació recorda que és in-
dispensable comptar amb una 
llicència de tofonaire, la qual 
atorga la conselleria, i demanar 
autorització a la persona titular 
del terreny. Enguany es preveu 
que la temporada sigui més bo-
na que la de l’any passat, ja que 
les precipitacions han estat molt 
més abundants i més ben distri-
buïdes. En la darrera temporada, 
prop de 400 tofonaires de Cata-
lunya van obtenir el permís per 
poder recollir aquest producte. 
Els Agents Rurals i les Associa-
cions Tofonaires es coordinen per 

vigilar i controlar les zones tofo-
neres. Així, en aquest període 
s’incrementa la supervisió amb 

operatius especials de vigilància 
i controls a les zones d’accés per 
detectar on s’extreuen tòfones.

FOTO: Mar Martí (ACN) / Imatge d’un buscador de tòfones

Comença la nova temporada de 
recol·lecció de la tòfona negra
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El telescopi Joan Oró participa 
en la descoberta d’un planeta 
que orbita a uns sis anys llum
L’equipament ha proporcionat mesures fotomètriques de 
l’estrella de Barnard cada nit durant més de cinc mesos
El telescopi Joan Oró, a 
l’Observatori Astronòmic 
del Montsec, és un dels 
equipaments que ha 
participat en la troballa 
proporcionant mesures 
fotomètriques de l’estrella  
de Barnard durant més de 
cinc mesos.

Barcelona
ACN
Un grup internacional d’astrò-
noms liderat per Ignasi Ribas, 
investigador de l’Institut d’Es-
tudis Espacials de Catalunya 
(IEEC) i l’Institut de Ciències 
Espacials (ICE), i per Guillem 
Anglada-Escudé, investigador 
de la Queen Mary University of 
London, ha trobat un planeta 
candidat en òrbita al voltant de 
l’estrella de Barnard. Es tracta 
d’una ‘superterra freda’ que or-
bita a sis anys llum de distància. 
El telescopi Joan Oró, a l’Obser-
vatori Astronòmic del Montsec, 
és un dels equipaments que ha 
participat en la troballa pro-
porcionant mesures fotomè-
triques de l’estrella de Barnard 
gairebé cada nit durant més 
de cinc mesos. Aquest segui-
ment, que s’ha fet de forma 
coordinada des de diversos 

FOTO:ESO-M. Kornmesser/ Imatge de la nova “superterra freda” descoberta al voltant de l’estrella de Barnard

telescopis, és el que ha permès 
descartar que el senyal trobat fos 
originat per la mateixa estrella, i 
confirmar d’aquesta manera que 
es tractava d’un nou planeta, se-
gons ha explicat Ribas. Els astrò-

noms han obtingut “evidència sig-
nificativa” d’un planeta amb una 
massa tres vegades més gran que 
la de la Terra que orbita l’estrella 
nana roja cada 233 dies. Aques-
tes dades situen la superterra a 

prop de l’anomenada ‘línia de gel’ 
de la seva estrella, pel que proba-
blement, indiquen, sigui un món 
gelat.  Si el planeta no tingués 
atmosfera la temperatura podria 
arribar als 150 graus sota zero, la 

qual cosa faria molt improba-
ble que pogués tenir aigua lí-
quida a la superfície. L’estrella 
de Barnard és l’estrella solitària 
més propera al sol i la segona 
després del sistema estel·lar 
triple d’Alfa Centauri. L’equip 
va utilitzar 18 anys d’observa-
cions que es van combinar amb 
noves dades obtingudes amb 
el caçador de planetes Carme-
nes, un espectrògraf situat a 
Calar Alto (Espanya), i d’altres 
instruments. La investigació ha 
confirmat el que ja suggerien 
les dades, és a dir, que el mo-
viment “subtil” cap endavant 
i cap enrere d’aquesta estrella 
podia ser causat per un plane-
ta amb una òrbita d’uns 230 
dies. Aquesta és la primera ve-
gada que els astrònoms troben 
aquest tipus d’exoplanetes uti-
litzant el mètode de la velocitat 
radial. En aquest sistema s’uti-
litzen espectròmetres de pre-
cisió per mesurar l’anomenat 
efecte Doppler. Quan un objec-
te s’allunya de nosaltres, la llum 
que observem es torna lleuge-
rament menys energètica i, per 
tant, més vermella. Per contra, 
la llum es torna una mica més 
enèrgica i més blava quan l’es-
trella se’ns acosta.
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