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FOTO: S. García / Quim Torra visitó el Centre d’Interpretació del Món Rural en Alcarràs, uno de los municipios impulsores de las reivindicaciones 

Torra propone abordar la 
crisis de la fruta con una 
cumbre en la Generalitat

PÁG.19 ►

PÁG. 3

►El Govern realizará el pago a final 
de mes por los árboles arrancados

El President afea a Sánchez que fije 
la mesa de diálogo sin consultarle

FEMINISTAS DE 
LLEIDA PIDEN A 
ANDORRA QUE 
DESPENALICE EL 
ABORTO     | PÁG. 17

ACUSAN A LA 
PAERIA DE PONER 
EN RIESGO EL 
PROYECTO DEL 
MORERA     | PÁG. 37

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / 
Imagen de la puerta de la casa

La palabra “nazis”, escrita en 
la puerta y en la fachada de 
la casa hasta siete veces.

Aparecen 
pintadas en la 
vivienda de 
la alcaldesa 
de Tremp

COMARQUES | PÁG. 14

El Comité sanciona al técnico 
Molo con tres partidos, con dos a 
Garcés y con uno a Trilles | PÁG. 27

EMPATE DEL LLISTA (2-2). 
Los de Albert Folguera dejan 
escapar un 0-2 en Caldes | PÁG. 31

CALMA TENSA EN EL BARÇA. El club 
aplaza cualquier decisión hasta mañana 
mientras confirma al Leganés que pagará la 
cláusula de Martin Braithwaite | PÁG. 29D
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Compromís del Govern amb 
el territori per treballar pel 
canal Segarra-Garrigues
Budó defensa a Tàrrega la taula de diàleg amb 
l’Estat però en critica la “seva unilateralitat”
La consellera de la 
Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, 
va visitar la seu del Canal 
Segarra-Garrigues i es 
va comprometre ahir a 
treballar “conjuntament 
amb el territori”.

Tàrrega
REDACCIÓ/ACN
La consellera va visitar la seu del 
Canal per conèixer de primera 
mà “aquesta infraestructura que 
ha permès una transformació del 
territori, preservar l’activitat agrí-
cola i potenciar-la”. Durant la se-
va visita, Budó es va reunir amb 
propietaris de la comunitat de re-
gants per analitzar la situació ac-
tual i “valorar d’on venim, cap a 
on anem i quines són les projecci-
ons de futur”. La consellera es va 
interessar pels temes “pendents” 
i es va comprometre a treballar 
“conjuntament amb el territori” 
per resoldre’ls. “M’emporto els 
deures perquè, des del Govern i 
des dels departaments correspo-
nents, puguem donar resposta a 
aquestes demandes”, va explicar 
Meritxell Budó. 

D’altra banda, la consellera 
també es va manifestar al respec-
te de la taula de diàleg amb el go-
vern espanyol per desencallar el 
conflicte polític català. En aquest 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Imatge de la visita de la consellera Meritxell Budó a la seu del canal

sentit, va afirmar que “farem tots 
els possibles perquè la reunió es 
dugui a terme quan sigui, per no-
saltres no quedarà, som els del 
diàleg”.

La portaveu va defensar que 
l’executiu aposta per celebrar la 
taula entre governs, però va criti-
car la “unilateral” de la Moncloa 

per proposar que la trobada sigui 
dilluns que vinent, 24 de febrer, a 
la seu del govern espanyol. 

En aquest sentit, lamentava 
“l’anunci unilateral per part del 
govern espanyol” en la línia del 
comunicat que va enviar l’oficina 
de Torra. La portaveu va reiterar 
que la proposta “fora de consens” 

de Sánchez s’ha fet sense tenir 
en compte l’agenda de Torra, i va 
reivindicar la necessitat de tenir 
“aquesta cortesia i atenció”. “Es-
perem poder treballar conjunta-
ment per decidir quina és la mi-
llor data, si ha de ser dilluns o un 
altre dia”, va reblar la consellera 
de Presidència.  

La consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern, Meritxell 
Budó, va visitar aprofitar la visita 
d’ahir a la demarcació per visi-
tar també la capital de les Gar-
rigues, on després de constatar 
i informar-se de primera mà 
sobre el desplegament del reg 
a través del Canal Segarra-Gar-
rigues, va explicar als alcaldes 
i alcaldesses de la comarca la 
segona fase del programa ‘País 

Viu’. Segons va exposar Budó, 
“des de la Generalitat, hem 
impulsat aquest projecte per 
permetre el desenvolupament 
territorial, la lluita contra el 
despoblament. Per tant, garan-
tir la igualtat d’oportunitats a 
totes les persones que, visquin 
on visquin, puguin desenvolu-
par el seu projecte de vida allà 
on hagin nascut, si aquesta és 
la en la seva decisió”. 

Budó trasllada el projecte 
de ‘País Viu’ a les Borges i 
la lluita pel despoblament

FOTO: Aj. Borges/ Imatge de la visita de la consellera a les Borges Blanques

Serveis Social 
a gent gran 
de la comarca 
de l’Alta 
Ribagorça 

Isona celebra 
un altre any 
‘La Guixa’    
per Carnaval 

Projecte per 
monitoritzar 
óssos i llops     
al Pirineu

L’estudi anual de l’empresa 
ABD (Associació Benes-
tar i Desenvolupament) 
que gestiona la residència 
i Centre de Dia del Pont 
de Suert i presta el servei 
d’atenció domicidiària a 
la comarca indica que el 
81,94% de les persones 
usuàries del servei són gent 
gran. Dins d’aquest col·lec-
tiu, el 36,11% correspon a 
una població sobreenvelli-
da amb edats compreses 
entre els 86 i 95 anys i el 
44,45%, el gruix més gran, 
entre els 66 i 85 anys. 

Els veïns d’Isona ja han comen-
çat amb els preparatius de La 
Guixa, un dinar popular que se 
celebra el dimarts de carnaval, 
que enguany s’escau al 25 de 
febrer. Es tracta d’una de les 
celebracions de carnaval més 
tradicionals i antigues del Pi-
rineu català. Els seus orígens 
són incerts, però es creu que 
es podrien remuntar a l’edat 
mitjana, quan els senyor feu-
dals oferien als seus vassalls 
un plat de menjar calent abans 
de començar la quaresma. 

S’inicia el projecte europeu 
LoupP, un pla integrat i estan-
darditzat per a la monitorit-
zació i el seguiment de les po-
blacions d’ós i llop per tal de 
protegir i millorar la biodiver-
sitat als Pirineus francoespa-
nyols i al Principat d’Andorra. El 
projecte estarà coordinat per la 
UAB i compta amb un pressu-
post total d’1.250.109 euros. El 
seu objectiu principal es falca, 
principalment, en desenvolu-
par un pla transfronterer per al 
monitoratge i seguiment, espe-
cialment genètic, de les pobla-
cions d’ós i de llop.
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Pinten la paraula “nazi” 
fins a set vegades a la 
casa de l’alcaldessa de 
Tremp, Maria Pilar Cases
Defensa tenir el seu despatx “obert 
per escoltar totes les discrepàncies”
L’alcaldessa de Tremp, 
Maria Pilar Cases, d’ERC,  
es va despertar ahir amb 
la paraula “nazi” pintada a 
casa seva fins a set vegades. 
Un atac vandàlic arran del 
qual l’alcaldessa reconeix 
que fins ara “mai no havia 
tingut por a Tremp” però 
això “és un senyal de sabem 
on vius”. 

Tremp
J.C.
Les pintades han aparegut a la 
porta, a la façana i el garatge de 
casa seva, un edifici familiar, on 
hi viuen altres familiars com els 
seus pares. “El fet que ho hagin 
hagut de veure ells, encara dol 
més”, lamenta Cases. 

Davant d’això, van avisar els 
agents de la Policia Local i “ells 
mateixos van alertar els Mossos 
d’Esquadra, que van venir rà-
pid, així com la Policia Científica 
per analitzar les empremtes”. En 
aquest sentit, l’alcaldessa Maria 
Pilar Cases confirma que han pre-
sentat una denúncia als Mossos 
perquè s’investigui l’autoria dels 
fets. 

Visiblement dolguda i sense 
entendre “per què m’han fet ai-
xò”, Cases remarca que com a al-
caldessa “tinc el despatx sempre 
obert per rebre a tothom i escol-
tar totes les discrepàncies. Que 
vinguin de cara, no a la nit a pin-
tar portes”. Així mateix, l’alcaldes-
sa constata que “no és un només 
una pintada, la paraula nazi porta 
molt odi al darrera”. 

PINTADES NETEJADES

Un cop els de la Científica van 
analitzar totes les pintades, les 
van poder netejar de les parets. 
Ara ja no hi són però el record hi 
continuarà sent perquè “no és 
només una pintada”. En desco-
neix el motiu i confia que només 
es tracti d’un fet aïllat, “d’algú 
que volia fer una bretolada” però 
“si no és així, és greu”. 

FOTO: ACN/ L’alcaldessa es mostra dolguda i preocupada per l’atac

“És un polític que no va men-
tir mai”, va dir ahir el president 
Quim Torra de Josep Benet en 
l’acte d’obertura de l’any dedicat 
a l’historiador de Cervera, autor 
de diverses monografies sobre 
Lluís Companys. En un acte al 
Palau de la Generalitat, els his-
toriadors Josep Maria Solé i Sa-
baté, i Jaume Sobrequés, a més 

del filòleg Jordi Amat, van parlar 
del polític, advocat i historiador 
de Cervera. “Benet és una figura 
extraordinària per damunt de la 
seva generació”, va dir el presi-
dent Torra. L’acte dedica a Josep 
Benet, que va ser el cap de llista 
del PSUC a les eleccions catala-
nes del 1980, també va comptar 
amb l’actuació de Meritxell Jané.

“Si algun polític no ens va 
mentir va ser ell”, diu Torra 
en l’obertura de l’Any Benet

FOTO: @QuimTorraPla / Quim Torra, amb la vídua de Josep Benet

FOTO: Cedida (ACN) / Imatge d’arxiu de les pintades

L’alcalde de Solsona, David Ro-
dríguez, va defensar ahir que 
s’hagi denunciat els autors de 
les pintades al local d’ERC del 
passat 15 de gener. Després 
que el CDR del Solsonès hagi 
informat, a Twitter, que dues 
persones han estat citades pels 
fets, l’alcalde va voler deixar 

clar que sí que és cert que s’han 
iniciat els tràmits per denunciar 
els autors, però que ho han fet 
“per reparar els danys causats 
al patrimoni comú de la ciutat”. 
Segons va justificar Rodríguez, 
la reparació dels desperfectes 
a l’espai públic “no han de ser 
sufragades amb fons públics”. 

Citades dues persones per l’atac 
vandàlic al local d’ERC de Solsona

Ibarz diu haver 
estat “exclòs” 
de la taula de 
Rodalies
L’alcalde d’Almacelles, Josep 
Ibarz, va lamentar ahir que el 
seu municipi fos “exclòs” de 
la taula de Rodalies convoca-
da per la Diputació de Lleida. 
Defensa que en aquesta reu-
nió es va parlar del tram Llei-
da-Almacelles-Montsó i que 
per això el representant del 
municipi hauria d’haver estat 
convidat. 

Aitona presenta avui la nova 
campanya Aitona en Flor 2020, 
impulsada per l’ajuntament del 
municipi a través del projecte 
Fruiturisme. L’acte anirà a càrrec 
de l’alcaldessa, Rosa Pujol; de la 
tècnica de Turisme del consis-
tori, Maria Dolors Pelegrí i d’un 
representant de la pagesia del 
municipi. Així mateix, també 
comptarà amb l’assistència des-
tacada del periodista i empresari 
Tatxo Benet.

Aitona presenta avui 
la nova campanya 
‘Aitona en Flor’

Montgai, als premis PronosVac
Ramaderia Agromont SL de Montgai, especialitzada en la cria de 
bestiar frisó, va rebre ahir un dels premis PronosVac dedicats als 
millors analistes del mercat boví en un acte celebrat a Salamanca.
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Els Mossos d’Esquadra continu-
en investigant la baralla que es 
va produir dijous dia 13 a la Gra-
nadella en la que va haver-hi un 
tret a l’aire. De fet, una de las hi-
pòtesis en les que treballen els 
investigadors de la policia catala-
na és que aquesta es podria ha-
ver originat per un tema vinculat 

amb drogues. Els fets van tenir 
lloc al carrer Martí de la citada 
localitat i al voltant de les 21.30 
hores dos homes van aparcar i 
un d’ells va entrar en un domi-
cili. En l’interior es va iniciar una 
discussió, amb una agressió, i va 
ser llavors quan es va produir el 
tret. Després van fugir.

Un tema de drogues podria 
ser la causa de l’agressió 
amb un tret a la Granadella

Intervinguts a les Borges dos 
gossos potencialment perillosos 
que vivien en males condicions
FAADA es personarà com acusació popular contra l’amo

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
Dos gossos de raça potencial-
ment perillosa (PPP) van ser in-
tervinguts el 24 de gener per les 
males condicions en què estaven 
vivint en un domicili de les Borges 
Blanques després que el cas fos 
denunciat per la Fundació per a 
l’Assessorament i Acció en Defen-
sa dels Animals (FAADA). Segons 
la fundació, els animals vivien en 
una terrassa amb unes condici-
ons higièniques i sanitàries “la-
mentables”, envoltats dels seus 
excrements, sense alimentació, 
aigua, ni atenció veterinària, i no-
més menjant quan alguns veïns 
els llençaven d’amagat aliments. 
FAADA es personarà com acu-
sació popular contra el suposat 
maltractador i està buscant adop-
tants per a un dels animals.

Segons FAADA els dos gossos 
es trobaven a la intempèrie i no 

FOTO: FAADA / Imatge d’un dels gossos que va ser intervingut

tenien cap espai on poder-se refu-
giar de la pluja, el sol o qualsevol 
altra inclemència meteorològica. 
Els dos gossos presentaven un 
greu estat de caquèxia i els seus 
excrements tenien sang. Segons 

el seu propietari, el gos mascle es-
tava molt malalt però no pretenia 
portar-lo a cap veterinari. Des de 
la fundació asseguren que l’home 
es dedicava a la cria dels animals 
per poder vendre els seus cadells.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir tres persones, dos homes 
i una dona d’entre 28 i 33 anys, 
de nacionalitat romanesa i veïns 
de la comarca d’Osona, com a 
presumptes autors d’un robatori 
amb força a Artesa de Segre.

En aquest sentit, els fets van 
tenir lloc aquest dilluns cap a les 
12.00 hores quan la policia cata-
lana va ser alertada que s’havia 
produït un robatori amb força 
en un domicili situat al carrer Sit-
ges d’Artesa de Segre. Els lladres 
havien forçat la porta del pis i, 
després de regirar les diferents 
estances, van sostreure joies i 
diners en efectiu. Tot seguit, van 
fugir ràpidament en un vehicle.

Immediatament es va dirigir 
una patrulla policial i, simultà-

niament, es va muntar un dis-
positiu de control a la C-14, al 
terme municipal de Tàrrega. Poc 
després, allà es va localitzar i 
aturar el vehicle on viatjaven els 
tres lladres, segons van explicar 
fonts dels Mossos. A l’interior 
del cotxe es van trobar, amaga-
des en un compartiment, vàries 
joies de dubtosa procedència. 
Segons la policia catalana, la in-
vestigació continua oberta i no 
es descarta que els detinguts es-
tiguin implicats en altres delictes 
de robatoris. Els arrestats, dos 
dels quals tenen antecedents, 
van passar ahir a disposició judi-
cial davant del jutjat d’Instrucció 
en funcions de guàrdia de Bala-
guer, que va ordenar l’ingrés a 
presó dels tres detinguts.

Presó per tres detinguts a 
Tàrrega després de robar 
en un pis d’Artesa de Segre

FOTO: Mossos / Les joies sostretes en el pis d’Artesa de Segre

Accident entre dos 
cotxes i sense ferits 
a l’L-200, al terme 
de Puiggròs
Dos turisme van xocar ahir 
quan circulaven per l’L-200, al 
terme municipal de Puiggròs, 
tot i que cal destacar que no 
van haver-hi ferits. En aquest 
sentit, els serveis d’emergèn-
cies va ser alertats del sinistre 
a les 17.00 hores i fins al lloc 
es van desplaçar els Mossos, el 
SEM i els Bombers.

Els Mossos van detenir dimarts 
un jove  de 26 anys com a pre-
sumpte autor d’un delicte con-
tra la salut pública i un altre de 
defraudació de fluid elèctric. El 
seu arrest és el resultat d’una in-
vestigació oberta el 24 de gener 
passat, després de localitzar una 
plantació de marihuana al soter-
rani d’una casa d’Isona i Conca 
Dellà. En el desnonament judicial 
es van intervenir 200 plantes.

Desmantellen 
una plantació de 
‘maria’ a Isona 
i Conca Dellà

FOTO: Mossos / La plantació estava en el soterrani d’una casa

NOTARÍA DE PABLO GÓMEZ CLAVERÍA
DE LLEIDA

Edicto en procedimiento de declaración de 
herederos (arts . 54 y 55 Ley del Notariado).

Ante el Notario de Lleida Don Pablo Gómez 
Clavería se tramita acta, número 590 de protocolo 
del año 2019, solicitando la declaración de 
herederos abintestato de la difunta Doña María 
Porta Arnau, nacida en Tuixent (Lleida), el 16 
de febrero de 1932, hija de Francisco y Teresa, 
fallecida el 14 de enero de 2015 en Lleida.

Dicha declaración de herederos se ha solicitado 
a favor de sus primos carnales Doña Mercedes 
Pallerola Porta, Doña Maria Pallerola Porta, y 
Don José Pallerola Porta, como únicos parientes 
de cuarto grado, manifestándose no haber 
otros del mismo grado ni ningún otro de grado 
preferente.

Por el presente edicto se comunica la tramitación 
de esta acta a quien pudiera interesar, con 
derecho a comparecer en el expediente y formular 
las alegaciones o presentar la documentación 
oportunas en el plazo de un mes a contar de su 
publicación.
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Les tindrà un 
centre dedicat 
a les Festes 
deth Haro
Les, a la Val d’Aran, tindrà un 
centre d’interpretació de les 
Festes deth Haro. Les obres 
de rehabilitació de la Casa 
deth Aro s’iniciaran en breu i 
compten amb un finançament 
de 295.976 euros a càrrec del 
Departament de Cultura. Amb 
aquest projecte es vol reivindi-
car aquest patrimoni cultural, 
de valor excepcional i únic al 
món. Les Festes deth Haro for-
men part de les Festes del Foc 
del Solstici d’Estiu als Pirineus, 
reconegudes i inscrites en la 
Llista Representativa del Patri-
moni Cultural Immaterial de la 
UNESCO. 

Les obres, que tindran una 
durada aproximada de vuit me-
sos, preveuen la rehabilitació 
de l’edifici existent, de principis 
del segle XX i l’ampliació amb 
nous volums arquitectònics. La 
presentació del projecte s’ha 
fet aquest dimecres a Les i ha 
anat càrrec de la directora ge-
neral de Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya, El-
sa Ibar.
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La xarxa pública de fibra òptica 
arribarà a la Val d’Aran durant 
els mesos de setembre i octubre
La Generalitat invertirà un total de 2,5 milions d’euros

Vielha
ACN
La fibra òptica pública arribarà a 
l’Aran durant els mesos de setem-
bre o octubre d’enguany, segons 
va anunciar el secretari gene-
ral de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, Xavier Gatius 
al síndic d’Aran, Francesc Boya. 
D’aquesta manera arribarà tres 
anys abans del que establien les 
previsions de desplegament. La 
Generalitat realitzarà una inver-
sió d’uns 2,5 MEUR per a l’obra 
de connexió que anirà d’Esterri 
d’Àneu fins a Vielha. Per la seva 
part, el govern aranès assumirà 
les despeses dels treballs per fer 
arribar aquest servei fins a Les i 
connectar amb la fibra francesa.

La connexió amb França es du-
rà a terme a través del projecte 
Transgarona, el camí que trans-
correrà al voltant del riu Garona 
ajuntant el nostre territori amb 

FOTO:  / Reunió entre Xavier Gatius amb Francesc Boya i els alcaldes

França i que ara està en fase de 
licitació. El síndic va dir que l’ar-
ribada de la fibra òptica, “per-
metrà la competència entre les 
operadores de tal manera que el 
preu de la connexió serà més ba-
rat i permetrà també tenir totes 
les prestacions del 4G i 5G quan 

estigui disponible la tecnologia”. 
Boya va afegir que aquest avanç 
obre un nou paradigma des del 
punt de vista de l’economia i de la 
capacitat que empreses innova-
dores que necessitin aquest tipus 
d’infraestructura tecnològica es 
puguin establir a l’Aran.

El Pirineu reclama les mateixes 
oportunitats digitals que la resta
Tremp acull l’inici del Mobile Week 
per fomentar les noves tecnologies
Tremp
ACN
El Mobile Week al Pirineu va ar-
rencar a Tremp amb la voluntat 
de fomentar el desenvolupament 
digital i reivindicar les mateixes 
oportunitats per als territoris de 
muntanya que a la resta del pa-
ís. Sota el lema Tecnologia per a 
la ciutadania se celebrarà a les 
comarques dels Pallars Jussà, Pa-
llars Sobirà i l’Alta Ribagorça fins 
el 29 de febrer. Maria Pilar Cases, 
alcaldessa de Tremp va explicar 
que l’objectiu és donar l’oportu-
nitat a la població de comarques 
de caràcter més rural, de partici-
par en debats, conferències i ta-
llers que fomenten el desenvolu-
pament digital. 

Cases va dir que contrasta que 
parlem de tecnologies tant avan-
çades i alguns pobles del Pirineu 

FOTO: / Tremp va acollir ahir l’acte inaugural del Mobile Week Pirineu

encara no tinguin cobertura de 
mòbil o connexió a internet.

Aquesta candidatura de les 
comarques del Pirineu va ser 
promoguda per l’Ajuntament de 
Tremp. Les activitats que durant 
una setmana es realitzaran en di-

ferents localitats estan dirigides 
més a la ciutadania i no tant a 
empreses i professionals del sec-
tor i volen impulsar el debat tec-
nològic i fomentar el desenvolu-
pament digital arreu de Catalunya 
d’una manera equitativa.

Cases va dir que la fibra òptica 
és crucial pel benestar de la ciuta-
dania del Pirineu i perquè la gent 
s’hi vulgui quedar a viure o em-
preses vindre a instal·lar-s’hi.

L’alcaldessa de Tremp va expli-
car que la intenció és que aques-
tes comarques puguin implemen-
tar una economia basada en les 
eines i elements tecnològics i di-
gitals que permetin fer el canvi 
d’una manera ràpida i d’aquesta 
manera poder construir una eco-
nomia equitativa vers la resta de 
territori català. Fins al 29 de fe-
brer, s’aniran realitzant activitats 
als diferents pobles de les comar-
ques pirinenques com ara confe-
rències i tallers amb experts que 
donaran consells i informació per 
entendre el panorama actual de 
la revolució digital, i se centraran 
en tres temàtiques: la robòtica, la 
intel·ligència artificial i la ciberse-
guretat. Es veurà també de forma 
pràctica i participativa la realitat 
tecnològica al nostre dia a dia i 
com aquesta pot afectar a la ciu-
tadania.

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, i el vicepresi-
dent Jordi Latorre, va efectuar 
ahir una visita institucional al 
Consell Comarcal de la Noguera. 
Talarn i Latorre van estar acom-
panyats per la vicepresidenta 
Estefania Rufach i pel diputat 
Eloi Bergós, i van ser rebuts pel 
president del Consell, Miquel 
Plensa, amb el qual van mante-
nir una trobada. 

En declaracions a mitjans, 
Talarn va explicar que aquesta 
visita al Consell Comarcal de la 
Noguera és una de les accions 
que porta a terme la institució 
per tal d’apropar la Diputació als 
municipis. 

Així, Talarn va afirmar que 
“fem aquestes reunions per ex-
plicar el pressupost i perquè ens 
facin arribar quines necessitats 
hi ha a la comarca”.

La Diputació apropa els 
seus pressupostos al Consell 
Comarcal de la Noguera

FOTO: DdL / El president Joan Talarn va signar el llibre d’honor
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La Diputació inicia una 
campaña de apoyo 
al colectivo LGTBIQ
Los principales clubes de la provincia 
en cuanto a categoría se adhieren

Coincidiendo que en 
la jornada de ayer 
se celebraba el Día 
Internacional contra la 
LGTBI fobia en el deporte, 
la Diputació de Lleida 
impulsaba la campaña 
Guanyemlapartida para 
dar visibilidad al colectivo 
LGTBIQ, fomentando el 
respeto hacia la diversidad 
sexual y afectiva en la 
sociedad y en especial en el 
mundo del deporte. 

Lleida
REDACCIÓN
La campaña se inicia con la pre-
sentación de un spot publicitario 
realizado con la colaboración de 
diferentes clubes de diferentes 
disciplinas deportivas, entre los 
que están el Handbol Pardinyes, 
Sedis Bàsquet, Lleida Llista Blava, 
AEM, CB Pardinyes, Balàfia Vòlei, 
CB Lleida, Rugbi INEFC, Força Llei-
da, CF Pardinyes, CF Cervera o CP 
Villa-sana. En este sentido, se han 
escogido a equipos que juegan 

en las máximas categorías para 
tener más relevancia e impacto 
entre los practicantes, ya que son 
los referentes para las categorías 
inferiores.

Estos clubes dispondrán de 
unos cordones con la bandera 
LGTBIQ que se pondrán en los 
partidos que disputen. El día 1 de 
marzo se leerá un manifiesto en 
el INEF Lleida coincidiendo con 
la celebración de dos partidos de 
rugbi, uno masculino y otro fe-
menino, contra el CEU Barcelona.

POLIDEPORTIVOJUDO

El Dojo Lleida participó con una 
delegación de 11 judokas en el 
pasado Campionat de Catalunya 
Infantil i Cadet que se disputó 
en Falset, consiguiendo además 
unos grandes resultados.

Los deportistas del club le-
ridano se acabaron colgando 
un total de cuatro medallas de 
plata, además de conseguir dos 
séptimas posiciones en diferen-
tes categorías.

Sara Tallis en la competición 
infantil U44 kilos, Alexandra Cu-
lea en cadete U48, David Peralta 
en Cadete U66 y Jordi Rueda en 
Cadete U73 conseguían llegar a 

la final de sus respectivas cate-
gorías, pero en el último comba-
te no tuvieron suerte alzándose 
igualmente con el subcampeo-
nato de Catalunya.

Por su parte, Xavier Balletbo 
en infantil U55 y Marina Peral-
ta en cadete U63 consiguieron 
avanzar rondas hasta situarse en 
la séptima posición de su peso.

Ahora todos se preparan para 
la disputa de la SuperCopa Cata-
lunya Infantil i Cadet, que tendrá 
lugar a finales de marzo y donde 
se adjudicarán las plazas para el 
Campeonato de España en Edad 
Escolar.

Cuatro medallas 
para el Dojo Lleida 
en el Campionat 
de Catalunya

FOTO: Dojo / Uno de los podios con presencia leridana

FOTO: D. L. / La iniciativa se presentó ayer en la Diputació de Lleida

POLIDEPORTIVO

El próximo 7 de marzo, las insta-
laciones del Parc Acalde Boixareu 
de La Pobla de Segur acogerán la 
38ª Olimpiada Escolar Flamicell. 
Es por este motivo que desde el 
Consell esportiu del Pallars Jussà 
se preparan diversas actividades 
relacionadas con este evento que 
prevé la asistencia de 1000 atle-
tas de todo el pais.

El pasado viernes 14 de febre-
ro tuvo lugar el curso de auxiliar 
de jueces de atletismo, dirigido a 
mayores de 15 años y que serán 
los relevos de los jueces que par-
ticiparán de la olimpiada. El curso 
formó a 17 nuevos jueces.

Ayer, la Pobla acogió la Tro-
bada Comarcal de Miniatletisme 
con la participación de 400 esco-

lares de 3º y 4º de Primaria del 
Pallars Jussà.

De cara ala Flamicell, el depor-
tista invitado y que se encargará 
del encendido del pebetero será 
el atleta Manel Fernández Iruela, 
destacado deportista gerunden-
se campeón de Catalunya de ma-
ratón y de 30 kilómetros en ruta 
en 1981 y 1983 y que en 2019 
completó su 77ª maratón. Es un 
técnico destacado y muy relacio-
nado con el deporte escolar y los 
Consells Esportius y también con 
la Federació Catalana d’Atletisme, 
donde ha sido entrenador de di-
ferentes selecciones.

La Pobla ya trabaja en una 
38ª Olimpiada Flamicell 
con más de mil deportistas

FOTO: CEPJ / La organización calienta motores para la Flamicell
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Contra 
projecció
L’Idescat, l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya, ha publicat 
una projecció demogràfica 
municipal fins el 2033, que és 
tant gràfica com demolidora. El 
nombre d’habitants augmen-
tarà a 588 municipis catalans i 
disminuirà a 354. Fins aquí, no 
sembla tan greu. El problema 
ve quan ens fixem en quins són 
aquests pobles. Els increments 
es concentraran en els munici-
pis de més de 5.000 habitants 
i les disminucions afectaran 
sobretot als de menys de 500 
habitants. Creixen els grans, 
disminueixen els petits. I per 
territoris, només el 32% dels 

municipis de Ponent i el 39% 
dels de l’Alt Pirineu i Aran aug-
mentaran població. La projec-
ció és clara: més desequilibri 
territorial i major despobla-
ment. Amb aquesta previsió, 
que no per inesperada, és im-
prevista, hem de fer que s’en-
cenguin totes les alarmes. I 
això vol dir s’ha de fer tot, el 
possible i l’impossible perquè 
els joves s’arrelin, el territori 
ofereixi les mateixes oportuni-
tats, i Barcelona entengui que 
només pot ser capital, si té un 
país d’on ser-ne. L’horitzó Re-
pública ha d’incloure el factor 
demogràfic i territorial també. 
I això passa per una presa de 
consciència col·lectiva i el fet 
de considerar aquesta projec-
ció com una oportunitat per 
saber que aquest sí que és un 
tema de país.

L’horitzó República 
ha d’incloure el 
factor demogràfic        
i territorial també

Aquest dies hem rebut les fotocò-
pies de dos reportatges d’aquest 
diari de 1986. Un és sobre la Bor-
deta, de Francesc Puigpelat, ara 
reconegut escriptor, i l’altre, arran 
de la mort de Crazy Cavan, d’un 
concert a Castellfdefels, d’Andrés 
Rodríguez. Tots dos també duen 
una mateixa firma: la del difunt 
fotògraf Pepe Marín, ara en bo-
ca de molts, ja que la Paeria ja no 
permetrà als guanyadors del fes-
tival que du el nom del fotògraf 
actuar en les Festes Majors.
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Aplaudim que la capital del Pallars 
Jussà aculli l’inici del Mobile Week 
al Pirineu, per tal de fomentar les 
noves tecnologies a les comarques 
de muntanya, molt necessitades.

Va prendre possessió ahir com a 
segon representant de les cambres 
catalanes en el ple de la Cambra 
d’Espanya, després de ser escollit 
el passat novembre. 

El populisme després del Brexit ja 
resulta perillós. Ara el Regne Unit 
ha tancat la porta als immigrants 
no qualificats i a tots aquells que 
no coneguin la llengua anglesa.La Setmana Cultural del Centre 

Galego de Lleida va viure ahir 
una nova jornada en la qual el 

protagonisme va ser per als més 
petits, que van poder gaudir d’una 
xocolatada, sense oblidar als més 
grans, que també van tenir el seu 
espai per gaudir amb jocs de tau-
la. Els petits a més van poder fer 
uns bonics dibuixos. El local social 
de l’entitat va viure molta diversió 
amb els nens i nens i amb la gent 
gran. En acabar tots van gaudir de 
la xocolata i dolços. 

La setmana va començar di-
lluns amb una mostra al local 
social de la seu, situada al ca-
rrer Joc de la Bola, en la qual es 
podien veure les manualitats 
elaborades durant el curs per 
la vocalia de la dona. I pel que 
fa a dimarts, la seu del centre 
va acollir una demostració cu-
linària de diferents plats dolços 

i salats. Dins dels actes, que du-
raran fins el diumenge 23, està 
programada per avui a les vuit 
del vespre una conferència a 
càrrec del director de LA MAÑA-
NA, Francesc Guillaumet, que 
parlarà sobre Premsa escrita o 

premsa digital, i divendres es 
farà la presentació del número 
33 de la revista Xurdimento.

Diumenge es clourà la set-
mana amb una missa i un dinar 
de germanor seguit d’una ses-
sió de ball.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Jocs, dibuixos i xocolata 
omplen el tercer dia festiu 
al Centre Galego de Lleida    

FOTO: Centre Galego

FOTO: Centre Galego
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