
PLA( PÚBLICA I o' ARTESA A PARrs 
La foto icònica de 

: 08 ,¡Joan Viñas - : lA REVISTA 
I I r: ,¡ Simeó Miquel "Lleida és un territori 

d'oportunitats" 1 P~G. s 1 Palau Ferré 1 PAG • .. 1 
: IO'ii ./Pep Tort · 

1 

1 ./ Marta Canales 

,., www .lamany~na.ca 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET OCTUBRE DE 2022 ANY: LXXXIV · NÚM: 28.963 · Preu: 2, 70€ 

ERC y Junts 'blindan' los 
pactos municipales pese 
a su ruptura en el Govern 
Consistorios de Lleida gobernados 
en coalición eluden el conflcto 

"Nos conjura mos en 2019 que no 
nos afectaría", afirman en la Seu 

El Festival. de Cultura Popular 
' toma el Eix Comercial de Lleida 

FOTO: Núria Garcia I Un payaso malabarista actuando ante decenas de niños y mayores en la plaza Sant Francesc CULTURA I PAC 

GARANTIA ILERDENT 
LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE -.. 

,. __ DENTALS 

ET GARANTIM LA COORDINACIÓ D'ODONTÒLEGS 
I PROTÈTICS, DES DEL DISSENY FINS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA 
TEVA PRÒTESI O FÈRULA 

Analizana 
150 personas 
de la Noguera 
por riesgo de 
muerte súbita 
Un equipo de cardiólogos se 
desplazó a Os de Balaguer pa
ra estudiar a todos los fami
liares de una niña de 13 años 
fallecida por una enfermedad 
que es hered ita ria. I PAG.16 

Un 'boletaire' 
encuentra 24 
explosivos de 
la guerra· en el 
Pallars jussà 
El hombre alertó a los Mossos 
tras hallar tres bombas en un 
paraje boscosa de Abella de la 
Conéa y los agentes localizaron 
otras 21 en la zona. I PAG. 9 

HOMENAJEAN A 

COMPANYS EN EL 
TARRÒS, LLEIDA 
YBARCELONA 

ACTUAL ¡ PAG. 22·23 

EL CADÍ SEDEJA 
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La discòrdia entre ERC i Junts 
no afecta els pactes lleidatans 
Els acords entre republicans i postconvergents en ajuntaments 
com la Seu d'Urgell i Tremp s'aïllen del trencament de Govern 

JUDIT CASTE LLÀ 
@J(iC11t_castella 

Lleida 

Desitjat per alguns, rebutjat per 
d'altres però previsible per tot
hom. Que el Govern format per 
ERC i Junts podia saltar pels ai
res en l'any i escaig que portem 
de legislatura era previsible. Que 
es materialitzés ja en la consulta 
interna de Junts, potser no tant. 
Però ha acabat passant i les di
vergències entre els que, fins ara, 
eren socis de Govern, han tor
nat a evidenciar la difícil sintonia 
entre republicans i postconver
gents. 

Però tot això ha passat a les 
altes esferes: al Govern -ara mo
nocolor amb independents-, al 
Parlament, amb Junts passant a 
fer una oposició ferotge, al Con
grés dels diputats de Madrid, 
amb retrets creuats entre Rufian 
i Nogueras, 1 a l'AJuntament de 
Barcelona, fent saltar pels aires 
els pressupostos. Però més enllà 
de l'Ajuntament de Barcelona, en 
la resta de consistoris no ha tin
gut afectació. 

En el cas de la demarcació de 
Lleida, hi ha pactes ERC-Junts a 
la Seu d'Urgell, a Tremp i a llei
da ciutat. En tots es manté la co
alició, per ara. En el cas de la Seu 
d'Urgell, Jordi Fàbrega, de Junts, 
assegura que "ens vam conjurar 
el 2019 que no ens afectaria en 
res". Fàbrega defensa que "hem 
complert l'acord a què vam arri
bar i posem la Seu i Castellciutat 
per davant de tot". 

Així, rebla que "Si ERC al Go
vern no ha complert els acords, 
a la Seu, sf". Es dona el cas, a 
més, que Fàbrega és diputat al 
Parlament. "És un procés de de
cepció", explica sobre el que s'ha 
viscut els darrers dies. En aquest 
sentit, recorda que "a Catalunya 
hi ha un sistema parlamentari, no 
presidencialista i els acords s'han 
de complir". També ho corrobo
ra l'actual alcalde Francesc Via
plana, d'ERC. "No afecta per res 
el què ha passat a Govern, ni tan 
sols n'hem parlat", assevera. Cal 
recordar que l'acord entre les du
es formacions va permetre des
bancar el PSC, que va guanyar les 

FOTO: Selena Garcia I A Lleida ciutat, ERC i Junts mantenen l'acord després que el Comú de Lleida abandonés l'equip de govern 

JORDI FÀB EGA 
Vicealca lde de la Seu d'Urgell 

"Si Esquerra 
Republicana 
no ha complert 
els acords al 
Govern de la 
Generalitat, sí 
que ho ha fet a 
la Seu d'Urgell" 

eleccions amb sis regidors. 
El mateix passa a Tremp, on 

l'alcaldessa Maria Pilar Cases, 
d'ERC, assegura que no ha afec
tat "en absolut". "Ja tenim prou 
feina, no hem estat pendents". 
En aquest cas, el pacte també va 
comportar que els socialistes no 

FOTO: ACN/ Imatge del 2019, quan les dues formacions van rubricar el pacte de govern a la Seu d'Urgell 

poguessin governar. 
A nivell intern de partit, fonts 

de la federació d'ERC de Lleida 
mantenen també que no els afec
ta, si bé es mostren amatents a 
com pugui evolucionar la situació. 
"Veurem com evoluciona", apun
ten des del carrer Lluís Companys. 

Des de Junts, però, asseguren que 
ni les relacions ni les previsions de 
cara a les municipals poden sortir 
afectats. Amb la vista posada a les 
municipals, ambdos partits ne
guen que a Lleida els pugui passar 
factura i asseguren que els pactes 
no es veuen afectats. Caldrà veure 

com s'afronta el final de mandat, 
la campanya electoral i els futurs 
pactes. El que sí que ja s'ha cons
tat és a que a la demarcació hi ha 
hagut més mocions de censura 
entre ells que pactes de coalició. 
Un símptoma de la discòrdia per
sistent. 
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EDITORIAL: Els municipis tenen vida pròpia 

A 
ningú se li escapa que les relacions entre JxCat i ERC són com
plicades i els darrers episodis que han afectat al Govern de 
la Generalitat en són la prova més evident. No obstant això, 

mentre el partit presidit per Laura Borràs puja esglaons en la crítica 
al president Aragonès i al seu nou Executiu, que acusa de "falta de 
legitimitat", la situació és molt diferent a la resta del país. Es podria 
d1r que el món municipal té vida pròpia i això s'exemplifica amb el 
fet que els pactes de govern entre ambdós partits amb prou feines 
s'han vist afectats pel trencament a nivell de Govern. Lleida, Tremp 
o la Seu d'Urgell, on ambdós partits formen majories de govern, en 
són la prova més plausible. Fins i tot es podria citar el cas de Cervera, 

ERMENGOPOLYS 

que després d'una moció de censura d'ERC, que va acabar desca
valcant de l'alcaldia JxCat, ambdós partits tornen a formar part del 
mateix equip de govern. D'altra banda durant el mandat sí que hi ha 
hagut tensions que s'han vist reflectides en les mocions de censu
ra a Ponts, Maldà o Puigverd de Lleida (el cas de Sant Ramon seria 
diferent) però ara per ara, i un cop passats aquests episodis, la tran
quil·litat és la tònica dominant als ajuntaments amb pacte entre ERC 
i JxCat. I pel poc que falta per acabar aquests quatre anys sembla 
que la cosa tendirà a quedar igual. Pel bé dels propis municipis, però 
també de la ciutadania que depèn de governs sòlids que treballin 
pels seus veïns més enllà de polèmiques. 

MARTÍNEZ 
@SANDRAMM22 

PER TOTES 

S
'apropa el Dia Internacional 
Contra el Càncer de Mama. 
El 19 d'octubre la societat es 

tenyeix de rosa per recordar la im
portància de detectar de forma 
precoç aquest càncer, el tumor més 
freqüent en les dones occidentals. 
Es calcula que durant aquest 2022 
es diagnosticaran prop de 35.000 
casos nous de càncer de mama a 
Espanya. Una xifra que encongeix el 
cor. Però aquí va una altra més es
perançadora: Els experts assenya
len que la probabilitat de curació 
d'aquest tipus de càncer és quasi 
dellOO% si es detecta en les etapes 
inicials. Per aquest motiu és vital 
incidir en la importància de la de
tecció precoç, a través de l'a utoex
ploració i les proves mèdiques, per 
tal de poder millorar el pronòstic i 
la supervivència de la pacient. I és 
que lamentablement, molts casos 
es detecten tard per manca de pre
venció. La investigació aquí també 
hi juga un paper molt important. És 
clau per avançar i intentar posar fi a 
aquesta malaltia. Serà això algun dia 
una realitat? Tant de bo que sí. I una 
menció especial també requereix el 
suport, la informació i l'acompanya
ment que tant necessiten tant les 
pacients com els fami liars que han 
de passar per aquest tràngol. Sí, 
prevenció, investigació, informació 
i acompanyament són les claus per 
avançar en la lluita contra el càncer 
de mama. Per totes. 

LaMañ.ana~ 
FINESTRES AL CARRER DEL NORD - -- -...... ··- . .::::::.1..-..AI C>IE P<> .... E ...... T .___..,.,. __ , __ .,. _ . ...,._ .... .._.__ 

Allà on entra la llum és més fàcil ser-hi, tanma
teix on no hi és cal buscar-la . Fa uns dies em vaig 
endinsar en una de les parts del barri que li costa 
més d'entrar. Repensar perquè es troba tan fosc 
i voler fer-li un gir és obligat. El carrer és estret 
no per això ha d'esdevenir menys lluminós. Al 
cap de la plaça i unes passes més enllà comença 
la història. Moltes dites amaguen el carrer del 
Nord, famílies de benestar van fer d'aquest car
rer la seva llar, els seu comerç de proximitat, i 
tot això envoltat d'uns edificis amb gran valor 
patrimonial. Malauradament no hi son tots els 
que h1 eren. Façanes malmeses que trenquen 
la línia del passat treuen pit. Alguns d'ells estan 
restaurats i això encara els fa més atractius però 
d'altres tenen aquella foscor de la que escric al 
principi. Oblidats, buits, negocis tancats i en els 
millors dels casos no ocupats miren amb enve
ja les escletxes de sol que reflecteixen els que 
tenen la sort de tenir vida. L'ocupació sempre 

es mou de barri en barri i la llei intenta posar-hi 
ordre. L' incivisme estès per tot el món fa acte de 
presència també en aquest carrer. I la diversitat 
cultural, aquella que enriqueix i estima la convi
vència està lluny de ser una cohesió per ser un 
gueto que no favoreix la cohexistència. Com po
dem trencar aquesta dinàmica? Anar-hi, ser-hi, 
escoltar per revertir la situació és un primer pas. 
Endreçar les idees i fer arribar per tots els canals 
possibles institucionals la complexitat de la re
alitat també és un altre pas. I entre passes vaig 
anar acabant la ruta. De fet erem uns quants 
veïns que bolígraf i paper en mà fèiem lista de 
les noves propostes. Tanmateix el que no calia 
escriure eren les sensacions, aquelles que se't 
queden ben endins, saben que una riquesa anti
gua no es pot deixar morir. Son el que som. Cal 
un carrer obert a la ciutat sense conflictes. Cal 
donar una oportunitat i obrir les finestres del 
carrer del Nord, per deixar que entri la llum. 
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Lleida celebra el primer 
Dinar d'Aprofitament 
a la plaça de la Catedral 
Busca conscienciar contra el malbaratament 
alimentari i apostar pels productes de proximitat 
Lleida va celebrar ahir la 
primera edició del Dinar 
d'Aprofitament, una 
iniciativa de conscienciació 
contra el malbaratament 
alimentari que va reunir 
centenars de persones a la 
plaça de la Catedra. 

Lleida 
REDACCIÓ 
Les persones que van decidir 
unir-se a la inciativa, van portar 
cadascuna el seu plat, got i co
berts per tal de poder menjar el 
menú gratuït preparat per volun
taris a partir d'aliments recupe
rats, que no són aptes per a la 
venda, però sí que són totalment 
aptes pel consum. 

La segona tinent d'alcalde, 
Jordina Freixanet, acompanyada 
pels regidors Mariama Sali i Joan 
Ramon Castro, va participar en 
la jornada i va destacar en el seu 
parlament la importància de rei
vindicar i donar valor als aliments 

FOTO: Núria García I Voluntaris repartint el menjar als participants del primer Dinar d'Aprofitament 

de proximitat i de treballar con
tra el malbaratament alimentari. 
Freixanet també va agrair la tasca 
la seixantena de voluntaris que 
han fet possible aquesta iniciati
va, coordinada per la Plataforma 
Aprofitem els Aliments (PAA), 
conjuntament amb el Banc dels 
Aliments, l'Ajuntament de Lleida i 
el Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 

Els 843 kilos d'aliments que 
es van recollir per aquesta inicia
tiva procedien tant de camps de 
l'Horta de Lleida com de diferents 
establiments de la ciutat i per la 
seva elaboració s'ha comptat 
amb la col· laboració de la cuina 
de l'Escola d'Hoteleria i Turisme 
de Lleida així com amb xefs de 
restaurants lleidatans. Algunes 
empreses del sector agroalimen
tari que van aproptar aliments 
que van quedar fora del circuit 
comercial per alguna raó són El 
Palet de l'Horta, IRTA, Ous CodiO, 
Talkual, La Cristalleria Germina o 
Fruits de Ponent, ent re d'altres. 

L'objectiu d'aquesta acció és 
sensibilitzar a la ciutadania so
bre el malbaratament al imentari, 
tant des de l'origen de la produc
ció fins al consum domèstic. Es 
calcula que un terç dels aliments 
no s'arriben a consumir i acaben 
a les deixalles. D'aquesta mane
ra, es va voler oferir una activi
tat de conscienciació, d'inclusió i 
apoderament en equip, treballar 
amb aliments recuperats per tal 
de mostrar com els residus poden 
esdevenir recursos d'alt valor so
cial i econòmic, fomentar menús 
saludables i sostenibles que tin
guin en compte l'impacte climà
tic a més de contribuir a reduir el 
malbaratament alimentari. 

Un boletaire troba més de 
vint explosius de la Guerra 
Civil a Abella de la Conca 

Els forns de pa faran una 
aturada per denunciar 
l'encariment de l'energia 

Els Mossos d'Esquadra estudiaran els 
projectils i valoraran si cal .detonar-los 
Els Mossos d'Esquadra van trobar un total de vint-i-quatre 
artefactes explosius de l'època de la Guerra Civil després de 
l'avís d'un boletaire pallarès, que prèviament havia trobat 
altres tres en una zona boscosa de l'Abella de la Conca. 

Abella de la Conca 
EFE 
Fonts de la policia catalana van in
formar que el divendres un home 
que havia sortit a buscar rovellons 
i altres bolets va trobar tres arte-

factes explosius quan es trobava 
en el paratge de Coll de Faidella, 
troballa del qual va avisar imme
diatament. Fins a aquesta zona 
es va desplaçar un equip d'espe
cialistes TEDAX dels Mossos, els 

quals es van fer càrrec de les t res 
peces trobades i amb l'ajuda d'un 
detector de metalls van localitzar 
21 artefactes explosius més. 

En concret, es tracta de set 
granades de morter i catorze 
projectils d'artilleria de diferents 
característiques Ara els Mossos 
estan pendents d'un estudi més 
detallat dels projectils i valoraran 
si cal detonar-los o no. 

Els forns de pa de l'Estat faran 
una aturada energètica de 15 
minuts el pròxim divendres 28 
d'octubre per denunciar la crisi 
que viu el sector, per l'encari
ment del preu de l'energia i de 
les matèries primers, i per recla
mar a les administracions mesu
res que realment facin baixar el 
preu de la factura de la llum. I és 
que el sector va denunciar que 
no els surten els números. "No 
podem generar tants diners com 
costa la llum", va explicar la pre
sidenta del Gremi de Forners de 
Lleida, Pilar Marqués, que qua
lifica la sit uació "d'insuportable" 
i va dir que diversos associats ja 
han abaixat la persiana per l'in
crement de l'energia. També va 

afegir que és inviable traslladar 
·aquest augment al consumi
dor ja que llavors es quedarien 
sense clients. Tot i intentar par
lar amb les administracions, els 
forners se senten "abandonats" 
i diuen que, de moment, només 
han rebut "silenci". 

Les fleques obriran el 28 d'oc
tubre, però a partir de les 12 del 
migdia aturaran la seva activitat 
i apagaran la llum durant 15 mi
nuts per l'encariment de l'ener
gia i materies primers. L'acció, 
coordinada per la Confederació 
estatal de flequers, CEOPPAN, 
sota el lema 'Sense llum no hi ha 
pa', vol apel· lar les administra
cions perquè plantegin mesures 
per reduir el preu de l'energia. 
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FOTO: Núria García/ L'acte central del Dia Internacional de les Dones Rurals es va fer a la plaça dels Pagesos 

Les dones del món rural 
reivindiquen a Lleida el 
seu paper \\essencial// 
Denuncien ser "les oblidades d'un 
sector obHdat" i exigeixen la ig·ualtat 
La plaça dels Pagesos va acollir ahir l'acte central de la 
Festa de les Dones de l'Horta de Lleida, en el marc del Oia 
Internacional de la Dona Rural. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Anna Aragonés, presidenta de 
l'Associació de Productors i Pro
ductores de l'Horta de Lleida, 
ha llegit el manifest de la jorna
da que ha denunciat que aquest 
col·lectiu pateix "una doble dis
criminació: ser dona i viure en un 
entorn rural". "Som les oblidades 
del sector oblidat, però som im-

prescindibles i essencials per al 
desenvolupament del món rural, 
per a la cohesió social, per al fun
cionament de l'economia i per la 
pervivència de l'Horta com a es
pai rural i natural", afirma el do
cument, que conclou amb aques
ta reivindicació: "Volem fer visible 
la nostra feina, el nostre esforç i 
el nostre compromís amb l'entorn 
on vivim, l'Horta de Lleida, que 

tant estimem. Volem participar i 
ser escoltades. Tenim molt a dir i 
no estem disposades a fer ni un 
pas enrere en el camí cap a la 
igualtat". 

A més de la lectura del ma
nifest, es va fer la imposició de 
la banda de pubilla de l'Horta al 
monument de la pagesa i se li va 
fer una ofrena de productes ali
mentaris. Durant la tarda es va 
fer una trobada a l'ermita de But
sènit i una caminada pels camins 
pròxims al riu. El dia va acabar 
amb un concert de Ricard Seu ma. 

Els productors de poma de 
muntanya del Pirineu salven 
la temporada tot i la sequera 
Pomes més petites, però en 
quantitat. Els productors de po
ma ecològica de muntanya han 
salvat la temporada tot i la se
quera extrema. Calculen que 
enguany en colliran 300 tones, 
una quantitat fins i tot superior 
a la de l'any passat, però això sí, 
la poma és més petita. Tot i això, 
el president de la cooperativa 

Biolord, Josep Pintó, va explicar 
que caldrà veure com l'estrès 
hidrològic que han patit els ar
bres afecta les produccions futu
res. "No sabem si l'any que ve hi 
haurà collita o no", va assegurar. 
A Catalunya es cultiven 20 hec
tàrees de pomes de muntanya, 
en finques ubicades entre els 
800 i els 1.300 metres d'altitud. 

Cases, candidata d'ERC a Tremp 
Maria Pilar Cases va ser ratificada ahir com a cap de llista per 
ERC a les properes municipals. Cases ja és l'actual alcaldessa de 
Tremp i tot apuntava que es tornaria a presentar. /FOTO: ERC 

El PSC debat sobre Balaguer 
El PSC de la Noguera va fer divendres una jornada de reflexió i treball 
amb el títol "Vols que Balaguer es mogui? Fem-ho". Una activitat on 
es va treballar la cohesió de grup de cara a les municipals. /FOTO: PSC 
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