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PROTESTES POL(TJCA 

Uns 400 antifeixistes bloquegen 
I'N-240 en contra d'un míting de Vox 
Coregen consignes contra el partit ultra i van increpar i llanc;:ar objectes als assistents 
al míting 11 Els Mossos van formar una barrera, pero no van carregar 
M. MARQUtS 
JllEIDA 1 La protesta de 400 
persones contra un míting del 
partit d 'ultradreta cspanyola 
Vox a la Fonda del Nast01si va 
obligar ah ir a la nit a tallar dos 
hores la carretera d 'Osca en cls 
dos sentits. Els manifestants, 
la majoria joves, van quedar a l 
campus d'Agronoms n les 19.30 
hores convocats pel moviment 
a ntifeixista de Lleida per an01r 
cap a la Fonda del N asta si, on el 
míting (vegeu el desglossament) 
comen~ava a les 20.00 hores. 

Elsconcentratses van ubicar 
en un vornl davaut de !'hotel, 
custodiat por furgonetcs i an
tiavalots deis Mossos d'Esqua
dra. Llavors, uns quants es van 
asseure a l carril en direcció a 
Lleida í els agents van fer un 
cordó a l'altre carril per evi
tar que avanccssin, moliu pel 
quall'N-240 va quedar tallada. 
Mentrestant, anaven accedint 
assistents al rnfting, els quals 
els manifestants incrcpaven. 
Durant l'acte, que va durar una 
hora, els joves anaven cridant 
consignes con lra e l fci xisme 
i les forces policia ls, a més de 
demanar· la llibertat de l'em
presonat acusnl de trenca r un 
brn~ a un mosso dimnrts pnssnt. 
Alguns deis crits eren" Lleida 
sera la lomba del feixisme" i 
"La policía tortura i assessina". 
Quan va acabarl'acte cap a les 
21.00 hores, els nssis tents que 
sorticn van tornnr a ser iJlCrc
pnts i Cins i tot els van llan~nr 
pedres, roques i ous. Hi va ha
ve¡· crils entre els dos, pero no 
va fer falta l'nctuació deis Mos
sos d 'Esquad ra , que van desvi
ar per un camf els assistents. A 
més, cls clients de !' hotel van 
dir que no va ser un bon dia 
peranar-hi. La carretera va ser 
reobcrta després de les 22.00 
horcs. 

Ortega Smith: 
"Cal aplicar l'estat 
d'excepció davant la 
violen da separatista" 
• Eisecretari geneml de Vox, 
Javier Oretga Smit h, va dir 
ah ir davanl d'unes 200 perso
nes que "Lieida ha de ser una 
lerra lliure, on ha d'nrribar e l 
projecte d'Espanya". Va afir
mar que "dnvnnt de la violen
cia deis separatistes i els dis
Lurbis de !'últ ima sctmana, cal 
:tplicar l'estnt d'excepció". Vn 
criticar per " tova" la condem
na als 1 fders i ndependentistes, 
que es van rebeHar i van fer 
un cop d'Estat i va denuncia r 
que "els jutges no han estat 
capac;os de condcmnnr-los pcr 
rcbeJ.lió". 

E~ endesa 
Coml.nlca als seus clel1s 1 al pCjJic en general de les poblacians a SOla 

lnclcadesque,IWI'bla finalitat de seguir lnvertlnt 1 mlllorant la quafltatdel 

SetVel elilctJ1c, caldltl intorroolpn¡ el &Jbmllisll'lltoont d'fli'>Elr9a. al loe, ol 
da lles hores q..e a oon1l1uacl6 es delalen: 

MONTAN 
Día: 29 d'OC1ubre de 2019 
Horari: de 09:00 o 14:001\. (Rol. 12647393) 
Can'ers alectats: CJAFUERAS, C./CAMINO DE NOAI.ES, 
CJIGLESIA, C SAN MARTIN tERVERA), C.IUNICA, CJSAN 
SEBASnAN,CJCARRETERA(NOALE~.CRJCASTANESA 

Bonasl re 1 Ortega Smlth, ahtr en l'acte a la Fonda. 

Perla seua parl, e l candidat 
de Yox a l Congrés per Lle ida, 
Míqucl Bonnstre, va denunci
ar que "el pla d'infraestructu
rcs a la provincia no s'ha por
tal a cap" i va exigir la "grotu-

CANDIDATURES 

Una empresa de 
Mollerussa imprimeix 
les paperetes dello-N 

tta t de I'AP-2". Finalment, va 
afirmar que "pcr culpa de la 
mafia de la Gencralitat, molts 
ramaders no poden ampliar 
les grnoges i hao d'anar-sc'n 
a I'Arngó". 
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SUCCESSOS 

Detingut per 
for~r i robar 
en 4cotxes 
aCappont 
Un veí va alertar la 
Guardia Urb.ma 

JllEIDA 1 La Guardia Urbana 
va de ten ir diumenge a In nil 
un veí de Lleida de 31 anys 
nascut a Alg~ria com a pre
sumpte :tutor de robaloris a 
]'interior de quatre vcbiclcs 
estacionats a l pilrquing que 
hi ha entre el car·rcr Vic tori
ano Murloz i el Ca mí de Gre
nyana, al barri de Cappont. 
Un ciutada va avisar la Urba
na a les 23.25 hores i els va 
explicar que havia observa! 
com un individu trencava els 
vid res de dos vehicles. Una 
patrulla es va despln~n r fins 
a la zona i va localitzar l' ho
me que havia avísat, que va 
indicar als policies a quina 
zona es trobava ollladrc. Mi
llUIS després, els agents van 
localitza r el presumpleautor, 
un veí de Lleido de 31 anys. 
També van comprovnr que 
hi havia un total de quatre 
cotxcs amb unn de les llunes 
troncados. L'homc va ser ar
res tat per un dclicte conti
nuat de robatori amb for~a 
a !'interior de vehicles. 

Arrestades dos persones 
fugides de la justicia 
1 LlEIDA t La Guardia Urba
na va detenir dissabte pas
sat amb tol just una hora de 
diferencia dos homes sobre 
e ls quols pensovcn sengles 
ordres de recerca i detenció. 

Multen unajove per 
molesties vei'nals 
llLEIOA 1 La inquilina d'un pis 
del ca rrcr Roen Labrador va 
ser denunciada diumenge a 
la malina da pcr causar mo
lcsties als vcins. 

Progucm que ons dlsculpin tos moll)stlos que ~ poguem ocasionar. 
Pe< a qualsevot actarlment poden 1rucar 81 800 760 706 

1 N FORMA C 1 Ó 

1 MOlLERUSSAt La impremta lm
prespla SL de Molle russa és 
l'cncarrcgada d'imprimir les 
5.010.000 paperetes pera les 
e leccions dellO-N a Lleida 
(4.676.000 per al CorJgrés i 
334.000 mes peral Sena!). 
Un cop estiguin llestcs les pa
pe retes, aquestes es dístri
bui ran a lcsjuntcselectorals 
de Lleida, Balaguer, Cerve
rn, la Seu, Trernp L Vielha. El 
subdclegal del Govern cspa
nyol a Lleida, José Crespín, 
va visitar ah ir la impremta. 

Enjardinam4!nt de la rambla.d4! Pardinyes • La Pncria ha inicial 
les obres d'enjnrd inament de mig quilometre d 'aquesta rambla, 
projecte guanyador deis pressupostos participatíus a Pardinyes. 
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SALUT OONACIONS 

El Pallars estrena mamOgraf 
Amancio Ortega entrega a ]'Hospital del Pallars la primera de les 4 maquines 
destinades a Lleida 11 Va donar un accelerador de radioterapia a l'Arnau 

REDACCIÓ 
1 TREMPI El servei de Radiodi
agnostic de )'Hospital Comar
cal del Pallars compta amb 
un nou mnmograf digita l, el 
primer deis quntre dispositius 
per detectar el ciincer de ma
ma que la Pundació Amancio 
Ortega té previst financ;ar a 
les comarques lleidatanes. 
Segons van explicar des del 
centre lleidata en el marc del 
Dia Internacional Contra el 
Cancer de Mama, el nou dis
positiu "servira per rcnov;~r i 
millorar l'equipament utililzat 
fins a la data pcr crivellnr i di
agnosticar aquesta malaltia". 
Els professionals del Programa 
de Dctccció Prcco~ del Ciincer 
de Mama ducn a tcrme aques
tes preves a dones d'entre SO i 
69 anys de les comarques del 
Pnllars Jussa, Pnllnrs Sobira i 
!'Alta Ribagor~a. La F'undació 
Amancio Ortega va firmar el 
2017 un conveni pel qual des
tinnva 47 milions d'curos pcr n 
la rcnovació deis equips onco
logics deis hospita ls cntnlans. 
L'últimn donació a Lleida va 
ten ir lloc a mitjans del mes de 
marc; passat, quanl'Hospital 
Universitari Arnau de Vil ano
va va estrenar un accclerador 
de radioterapia Truebeam, que 
té coma objectiu oferir noves 
tecniques de trnctament més 
precises i amb menys efectes 
secundaris. La nova maquina 
en va substituir una altra que 
tenia 15 anys i, segons va apun
tar el cap de servei d'Oncologia 

NATURALESA MICOLOGIA 

L'equlp d e Radiodiagnostlc de !'Hospital del Pall•rs, durant el Ola contra el Cancer de Mama. 

Radioterilpicn, Moisés Miro, 
permetrii augmentar de 850 a 
1.000 els pacicnts tractats cada 
any. A Catalunya, la fundació 
tenia previst destinar 37 mi
lions d'euros per comprar u n 
total de 18 ncceleradors lineals 
i renovn r els que tenien més de 
8 nnys d'ontiguitnt. Així ma
teix, va prometre deu rnilions 
per renovar 43 equips d' últi
ma generoció pera la dctecció 
del dmcer de mama, deis quals 
quat r·e eren destinats a Lleida. 

Més diagnastics i supervivencia 
deis casos de cancer de mama 
• El2019 es prevcu diagnos
ticar 33.307 nous casos de 
cancer de mama o Espnnyo, 
un tumor que té una tnxn de 
supervivencia a cincanys su
perior al 90%, ésa dir més 
de 90 de cada 100 persones 
que )'han patil c:onlinuen vi
ves després de cinc anys del 

diagnOslíc. Segons la Soci
etat Espanyola Oncologica 
Medica, cxisteixen fn rmncs 
nous més selectius i menys 
toxics que, associats a trac
tamcnts clllssics coma qui
mioterapia o hormonotcra
pia, permeten incrementar 
la supervivencia. 

BALAN e; ENTITATS 

SEGAE 1 
Dima ru. 22 d'octubre del 2019 

ESTUOIS 

Associen la salut 
cardiovascular 
amb la cervesa 
1 81\RCELONA 1 L'estudi Con su m 
modcrat de cc.rvcsa i safut 
cardiovascular en pers01tes 
amb sobrcpils de !'hospital 
Sant Pau de Barcelona, pu
blicat o la revista Nutrienl.~, 
vincula la iogestn moderada 
de cervesa amb la sa lut car
diovascular en adults obesos 
perque podria exercir e lec
tes protcctors di rectes sobre 
els vasos sanguinis. L'in(or
me conclou que la ingesta 
d'nquestn beguda fe rmen
tada no té efectes perjudici
als vasculars ni augmenta el 
pes corporal deis individus 
obesos. 

FARMACS 

La resistencia 
als antibiotics 
s'ha duplicat 
1 BARCELONA 1 La resistencia 
als o.ntibiotics d'ús comú 
peral tractamcnt de bacte
ris nocius relacionnts amb 
diverses afeccions estoma
calss'ha més que duplica! en 
vint anys, segons ha demos
Ira! una nova invcstigació 
presentada a la reunió de la 
United European Gaslroe
nterology UEG Week 2019, 
que se celebra a Barcelona. 
L'estudi va analitzar 1.232 
pacients de 18 pal'sos de tot 
Europa i es va centrar en la 
infetció per Heficobclc/er 
pylori. 

Més de 80 persones viuen 
al carrera Lleida, un 27 per 
cent més que el2018 

La sequera redueix la varietat i la quantitat de bolets aquesta tardar 
llLEtDAI El pati de l' lnstitut 
d'Estudis llerdencs (1 Er) mos
tm des d'ahir i fins dema una 
exposició q\te reuneix més de 
160 varietals de bolets. La fal-

ta de plujn de les últimes set
mnnes ha redun les varietats, 
així com la quantitat d'aquests 
fongs. L'exposició inclou molts 
deis bolets comestibles de les 

!erres de Ponen!, com rove
llons, llenegues o ft·edolics. 
Tanmateix , aquest any no 
s'han t robal e ls bolets cone
guts com peus de rata. 

lllEIDAI La funda ció Arrcls Sant 
lgnasi ha ates aquest any 946 
persones sense ingressos, de 
les quals mós 730 v iuen en 
condicions insalubres i 81 són 
sensesostre. La plac;a Paeria 
acollira dijous la presentació 
de la tampanya de persones 
sense llar amb una flashmob i 
In lectura d'un manifest (12.00 
horcs) que prctén cmpodera r 
els lleidata ns e n situació de 
vulnerabil itat. Segons el ba
lan~ de l'entitat, "cada vegnda 
són més les persones sense l!ar 
que paleixen una patologia psi
quin! rica i, si no disposen d'un 
entorn que els ofereixi suport, 
és molt difíci l nccedir a un di
ngnostic professionnl i fer un 
seguiment". En aquest scntit, 
van denunciar que "hi hn 110 

27% més de per'Sones sensesos-

tre a la ciutat". Quant al perfil 
deis atesos, van destacar una 
"cronificació" de la pobrcsa, 
perla qu¡¡J cosa "molts usuaris 
ten en problemes per entrar en 
una dinamica normalitzadora i 
d'autonomia". Durant l'ncte en 
I'Eix Comercial, que incloura la 
posada en escena d'una ohm de 
teatre socialitzador a cilrrcc de 
la companyia TAGS, trcballa
dors i usuaris d'A rrels de Sant 
lgnasi exigiran més polít iques 
públiques que o(ercixin recur
sos a aquestes persones, que en 
molles ocasions viuen en cases 
okupudes o en barraques amb 
condicions insalubres. També 
demannran el compromfs de la 
ciutndanin per ft·enar )'estigma 
associat n l'cscassetat de recur
sos i contribuir a la reinserció 
social i laboral. 
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Els lleidatans, contra el cancer de mama 

Tremp. la pluja no va frenar la solidaritat deis ve'ins de Tremp. 

Centenars de Lleidatnr1s van 
par ticipar el cap de setmn
na passat en ca mi nades so
lida ríes que es van celebrar 
arrcu de la província, en el 
marc del Dia Mundial contra 

el Cancer de Mama. Lleida, 
el Ponl de Suert, Vielha, In 
Pobla de Segur i Tremp van 
ser algunes de les localitats 
llcidatancs que es van tcnyir 
de rosa per recaptar fans que 

I'Assocació Espaoyola Con
tra el Cilnccr de Lleidn des
tina als pacients i les seues 
famllies a través de tallers 
i scrveis d'acompanynmcnt 
psicologic. 

Alumnes del Torre Vicens es formen en sostenibil itat a Cantabria Tast de sis vins de Casa Mario! a Juneda 
Vint alumnes de l'institnl Torre Vicens de Lleida han obtingut una beca per participar 
en el programa Centres d'Educació Ambiental que va comenc;ar ah ir a Cantilbria i es 
prolongara fins divendres. El projectc proporciona coneixements i hilbits als estudiants 
per mi llorar la sostcnibilitat. 

L'associació Tastavins de Juneda va oferir el cap de setmana un tast 
de vins a carrec de Marta Vaquer, propietilria de Casa Mariol. Una 
cinquantena de persones van participar en l'nctivitat, en la qunl van 
degustar sis caldos d'aqucst coller de la DO Tcrra Alto. 

HOROSCOP 
.o\RIES2HII/19-IV. 
Busqueu maneres crea~ves d'estirar els 
dlners. ReduTu costos 1 utllltzeu el que 

tenru per oferir per intercanviar pels serveis que 
voleu. es hora de fercanvls. 

TAURE 20·IV /20·V. 
El comportament erratlc no guanyara 
favors al trnctar amb companys o pare· 

lles. Sigueu bons oients. Una paraula aiThlble 
anir.\ moh més enll~ de la crltoca. Trieu la pau. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
Passeu temps tractant les relacions per· 
sonals i la millor manera d'aprofotar al 

mA~Im el vostre dia. No feu una Jugada Impulsiva. 
Ocupeu-vos deis vostres a>sumptes. 

CANCER 21 -VI/22-VII. 
El moviment ha de ser una pan integral 
del vomedla. No us preocupeu peruna 

cosa que no podeu canvrar o pel que d'altres 
estan fent. Calen mili ores personals. 

UEO B ·VII/22-VIII. 
Bolqueu l'energia en una cosa que vul· 
gueu aconsl!lJulr. Com més temps de-

diqueu a una cosa que valla pena, menys temps 
passareu confrontant persones 1 situaclons. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Deixeu de preocupar-vos per alió que 
no podeu canviar; comenceu a gaudlr 

per tot el que tenlu 1 a cops no valoreo. Un canvl 
d'actitud promour.lla po>itivitat. 

BALANI;A 23-IX / 22·X. 
Podeu C<~nviar una situació que es de· 
senvolupa utllltzantla dlplom~da. Ges· 

ti oneu aquests assumptes amb encant i evitareu 
un C<~nvl que no vol e u que pass l. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Considereu on es va originar la lnfor· 
macló abans de delxar que us mol<!$ U, 

ter una jugada o una acusació errónla. Observeu 
com responen els al tres. 

SAGITARi ll-XI/21-XII. 
Compartlu !'entusiasme 1 preneu una 
posicló de lideratge. A 11nspirar d'altres, 

g uanyareu el respecte l la conflan~a de la gent 
que té alguna cosa per oferir a canvi. 

CAPRICORN 22-XII /19-1. 
Es pot fer un canvl personal, pero heu 
de considerar amb compte la raó que 

hr ha darrere del que heu de fer. Fe u una jugada 
perqu ~ és el mlllor pera tothom. 

AQUARI 20·1/ 1 8·11. 
la inconsistencia sera un problema, ja 
sigui vosaltr<!$ o algú més que no pot 

decidir-se. Feu tot el possible per establlltz~r la 
vomao situacló ecollOmk~. 

PEIX05 19-II / 2Q-III. 
Alimente u el benestar flslc 1 mental Feu 
ajust<lmentsque ajudin a alleujar l'esues 

1 us donln més temps per passar ambles persones 
que estimeu. l'amor Vil en augment. 
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