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La tradició 
dels Tres 
Tombs torna 
a lluir a la 
demarcació 
La demarcació de Lleida va 
celebrar ahir la festa de Sant 
Antoni Abat amb una lluïda 
jornada en què, per exemple, 
la Seu d'Urgell va recuperar la 
tradicional calderada en què 
es van repartir unes 9.000 
racions d'escudella. La coral 
Veus de la Seu va interpretar 
els goigs de Sant Antoni. A 
Balaguer, un total de 90 trac
tors i quatre carrosses van 
participar en els Tres Tombs 
a la plaça del Mercadal. La 
jornada també va comptar 
amb la benedicció dels popu
lars panets de Sant Antoni, la 
missa a l'altar del Sant a l'es
glésia de Sant Josep i la bene
dicció als animals. A Butsènit 
d'Urgell diversos tractors i 
maquinària agrícola van des
filar pels carrers, com també 
ho van fer a Tremp. 

LA FESTA DELS PAGESOS, TRAGINERS I ANIMALS 

FOTO: Tony Alcantara I Un total de 90 tractors van participar en la celebració de Sant Antoni Abat a la plaça del Mercadal de Balaguer 

FOTO: Tony Alcantara f Un traginer acompanyat del seu cavall a Balaguer FOTO: Aj. Seu d'Urgell/ Preparació de l'escudella a la Seu sota l'atenta mirada de veïns 

FOTO: Aj. Seu d'urgell I Benedicció dels animals a la catedral FOTO: Aj. Butsènit I Maquinària a Butsènit d'Urgell FOTO: Aj. Tremp I Tractors desfilant pels carrers de la vila 
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La borrasca 'Fien' agafa el relleu 
de 'Gérard' i 'regala' més neu 
El temporal obliga a l'ús de les cadenes en 12 carreteres 
Sort 
C.QUINTANA I ACN 

Les borrasques Gérard i Fien es
tan sent molt generoses amb el 
Pirineu de Lleida. Ahir va conti
nuar nevant força a la serralada 
i el mantell blanc es va estendre 
des de la Val d'Aran fins el Princi
pat d'Andorra passant pel Pallars 
Sobirà, l'Alta Ribagorça, les cotes 
altes del Pallars Jussà i l'Alt Urgell 
i la Cerdanya. 

La nevada fa que el sector de 
l'esquí i la hostaleria del Pirineu 
vegi amb optimisme en el que 
queda de temporada d'hivern, i 
la neu també ajudarà a millorar 
les reserves hídriques de les con
ques de Ponent, la del Segre, la 
de la Noguera Pallaresa i la de la 
Noguera Ribagorçana. 

La conca de la Garona també 
surt beneficiada si bé en aquest 
cas les aigües van a desembocar 
a França. El fet que ahir baixés la 
cota de neu va fer que emblan
quinés la ciutat de la Seu d'Urgell 
i al Pallars Sobirà poblacions com 
Espot, Esterri d'Àneu i Rialp, van 
registrar importants gruixos, així 
com a la Vall de Boí, a les pistes 
de BoíTaüll i a la Vall Fosca. 

CARRETERES AFECTADES 

Una dotzena de carreteres van 
quedar afectades ahir per la neu, 
principalment al Pallars Sobrià i 
va ser necessari l'ús de cadenes. 
A I'N-260 es va restringir el pas 
als vehicles de tercera categoria 
-de més de nou passatgers- en
tre el Pont de Suert i Sarroca de 
Bellera i entre Sort i Ribera d'Ur
gellet. 

Les vies on les cadenes van 
ser obligatòries van ser I'C-13 
entre Guingueta d'Àneu i Esterri 
d'Àneu, la C-13z també a Esterri, 
la C-142-b a Naut Aran, la C-147 a 
Esterri d'Àneu, la C-28 entre Naut 
Aran i Esterri d'Àneu, la C-28z a 
Esterri, la L-500 entre el Pont de 
Suert i la Vall de Boí, I'L-501 a Vall 
de Boí, L-504 entre Cardós i Lla
dorre i L-510 a Alins. 

Aquesta gran nevada al Piri
neu s'esperava amb candeletes 
ja que portava moltes setmanes 
sense nevar a la serralada. 

La neu permetrà ara que els 
complexos hivernals del Pirineu 
i el sector turístic en general en
carin un final de temporada d'hi
vern amb més optimisme. 

FOTO: L.M I La Pleta del Prat de Tavascan, on hi ha l'estació alpina de la població, es va despertar ahir així 

L'estació de 
Tavascan 
obrirà per 
complet aquest 
cap de setmana 
L'estació d'esquí de Tavascan, 
al Pallars Sobirà, es va desper
tar ahir amb un gruix de neu 
nova a la cota .baixa de fins a 
35 centímetres i continuava 
nevant al matí, segons van in
formar des del complex hiver
nal, que ja donen per fet que 
l'estació obrirà per complet 
aquest mateix cap de setma
na tal i com va avançar ahir LA 
MAÑANA. Cal recordar que 
per manca de neu aquesta 
estació pallaresa no va po
der obrir l'àmbit alpí durant 
aquest Nadal i Reis. 

FOTO: Núria Castells I Marta Uuvlch (ACN)I A l'esquerra una màquina llevaneu ahir a la Vall de Boí, a la dreta, l'entrada al poble d'Espot 

FOTO: Turisme Vall Fosca I Ramon Baylina I La nevada també va ser copiosa a la Vall Fosca (esquerra). A la dreta, una foto d'ahir d'Esterri d'Àneu 
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El Parlament debatrà 
al ple una reforma legal 
per protegir l'aranès 
Es vol modificar la llei que elimina 
el seu caràcter vehicular a l'escola 
Lleida 
ACN 

El proper ple del Parlament, pre
vist per als dies 24, 25 i 26 de ge
ner, debatrà tres proposicions de 
llei. Per una banda, s'ha inclòs a 
l'ordre del dia una modificació 
de la llei del català per "blindar" 
l'aranès, perquè el text actual eli
mina el caràcter seu vehicula a 
l'escola. Cal recordar que durant 
una reunió a Vielha el passat 11 
de gener, la Mesa del Parlament, 
va dir que proposaria a la Jun
ta de Portaveus que es debati al 
pròxim ple del Parlament la pro
tecció de l'aranès. 

Un exemple del "compromís" 
del Parlament amb el territori, va 
dir Alba Vergés, vicepresidenta 
primera de la Mesa en funcions 
de presidenta. El pròxim ple es
tà previst per als dies 24, 25 i 26 
de gener. El Conselh Generau de 
l'Aran va registrar una iniciativa 
legislativa al Parlament per de
manar que es modifiqui la Llei 
8/2022, que elimina el caràcter 
vehicular de l'aranès a l'escola. La 
síndica d'Aran, Maria Vergés, va 

Convoquen una 
línia d'ajuts de 1 O 
milions d'euros 
per al sector 

u oalimentari 
El Departament d'Acció Climàti~ 
ca, Alimentació i Agenda Rural 
ha convocat nou línies d'ajuts, 
dotades amb un 10 milions d'eu
ros, amb l'objectiu d'afavorir la 
transformació del sistema agro
alimentari. Aquestes van enfoca
des a l'impuls de la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica, a 
més de donar resposta a la situa
ció d'emergència climàtica. 

Així, es poden sol·licitar per 
calcular la petjada ambiental de 
producte, crear obradors com
partits, millorar l'eficiència de 
petits escorxadors, fomentar pro
jectes transformadors i arrelats 
al territori, prevenir pèrdues i el 
malbaratament alimentari, in-

FOTO: ACN I Reunió de la Junta de Portaveus celebrada ahir 

demanar celeritat a la Mesa per 
tal que "l'aranès recuperi el caràc
ter de llengua vehicular a l'escola 
aranesa". 

Vergés va mostrar el "compro
mís total" de la Mesa del Parla
ment en la tramitació ràpida de 
la petició aranesa, fet que satisfà 
a la síndica per tal de no allargar 
més "la situació de falta de se-

guretat jurídica" de l'aranès. La 
síndica d'Aran va aprofitar per 
expressar la necessitat d'un reco
neixement protocol· lari de la sin
dicatura d'Aran, sense cap regula
ció ara mateix i va defensar que· 
l'aranès és llengua oficial de Cata
lunya i l'escola aranesa fa més de 
trenta anys que impulsa un model 
lingüístic d'èxit. 

FOTO: ACN f Presentació de les nou línies d'ajuts per al sector 

crementar la qualitat, fomentar 
el relleu generacional i projectes 
liderats per dones o innovar en 
termes de digitalització, entre 
d'altres. 

El secretari d'Alimentació, Car
mel Mòdol, va explicar que la pri
mera de les línies d'ajuts pretén 
contribuir a la minimització dels 

efectes del canvi climàtic, partint 
de la base de conèixer en quines 
condicions produeix el sectòr pri
mari. 

En aquests sentit, va destacar 
que tant el Pirineu com altres 
territoris de muntanya són im
portants de cara a dur a terme 
aquesta transformació. 

El Govern apropa al territori 
les propostes de l~genda 
Estratègica del Pirineu 
El Departament de Territori 
acostarà, a partir d'avui, el pro
cés participatiu per a l'elabora
ció de l'Agenda l'Estratègica del 
Pirineu als representants locals 
de les comarques de muntanya 
que abastarà aquest instrument, 

. un cop acabada la fase de recep
ció de propostes per part de la 
ciutadania i les entitats. 

L'Agenda Estratègica vol ser el 
full de ruta que guii el desenvo
lupament sostenible del Pirineu 
els propers anys amb un segell i 
identitat propi. El departament 
es reunirà avui amb represen
tants de la Cerdanya, mentre 
que la setmana vinent es trobarà 
amb els de l'Alta Ribagorça, el 
Solsonès, el Pallars Sobirà i l'l>.lt 
Urgell. A principis de febrer serà 

Bellpuig acull 
la celebració 
de la Setmana 
Agrària 
La Llotja de Bellpuig va inau
gurar ahir les Jornades Tècni
ques Agràries en el marc de 
la XXXVI Setmana Agrària que 
tracten temes de rellevància 
com l'autoconsum de l'energia 
fotovoltaica a l'àmbit agrari i 
els cultius alternatius al panís, 
resultats de soja, varietats 
marcs de plantació. 

Difon el full de 
ruta prioritzant 
leconorÍlia i la 
sostenibilitat 

• 
el torn dels representants del Ri
pollès i del Pallars Jussà. Pel que 
fa a l'Aran, la reunió va tenir lloc 
el 12 de gener. la proposta fixa 
quatre pilars de debat amb els 
seus objectius concrets: les per
sones i la governança; medi am
bient i sostenibilitat; desenvolu
pament econòmic i innovació, i 
mobilitat i connectivitat. 

L'exposició (Dones 
_ que donen nom a 

Lleida', a Maldà 

El Centre Cultural de Maldà inau
gura aquest dissabte, a les 13.00 
hores, l'exposició Dones que do
nen nom a Lleida, una mostra 
que inclou dibuixos de l'artista 
Paco Ermengol, col·laborador de 
LA MAÑANA, d'una dotzena de 
dones lleidatanes que van viure 
en èpoques molt diverses, des 
del segle Xli i fins a l'actualitat, i 
que van ser pioneres per la tasca 
que van dur a terme. 

fi,.~ Ajuntament 
~d'Artesa de Segre ANUNCI 

Anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança municipal reguladora de 
les bases per l'atorgament de subvencions nominatives a associacions 
o entitats per la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats 
culturals i esportives 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària, celebrada el dia 19 de 
desembre de 2022, pel qual s'aprova inicialment l'Ordenança municipal 
reguladora de les bases per l'atorgament de subvencions nominatives a 
associacions o entitats per la realització, promoció i difusió de projectes i/o 
activitats culturals i esportives, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se 
sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar 
des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular 
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al-legacions que s'estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu · 
electrònica d'aquest Ajuntament [http://artesadesegre.eadministracio.cat]. 

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació 
inicial de dita Ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels 
interessats, s'entendrà aprovat definitivament dit Acord. 

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat 
en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 63 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Artesa de Segre, 22 de desembre de 2022 
L'Alcaldessa, Maria Cuso! a Aumedes 
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El sector turístic de 
Lleida es promociona 
novament a la fira 
internacional Fitur 
El certamen se celebra a Madrid 
entre els dies 18 ·i 22 de gener 
El Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida, amb la marca 
Ara Lleida, participa del 18 al 22 
de gener a la nova edició de la Fi
ra Internacional de Turisme-Fitur 
que se celebra al recinte Firal I FE
MA de Madrid per promocionar 
tota l'oferta turística que proposa 
la demarcació com ara el turisme 
actiu 1 els esports d'aventura, la 
neu, la natura, els productes cul
turals 1 la gastronomia, a més del 
patrimoni natural i cultural del 
conjunt del territori que disposa 
de diferents reconeixements de 
Patrimoni Mundial per la Unesco 
com també altres segells interna
cionals de protecció i de desen
volupament socioeconòmic sos
tenible. 

Aquesta nova edició de Fi
tur recupera enguany la plena 
normalitat i per primera vegada 
en els darrers tres anys estarà 
exempta de restriccions sani
tàries. Fitur 2023 tindrà com un 
dels principals focus d'atenció 
la sostenibilitat, i les comarques 
de Lleida també presentaran 
les seves propostes i projectes 
en els quals s'està treballant en 
aquest àmbit. Així, cal destacar 
que aquest any l'Observatori de 
sostenibilitat, Fitur Next, té pre-

FOTO: Diputació de Uelda / Imatge de Fitur a l'edició del 2022 

vist abordar el repte de com pot 
el turisme contribuir a la regene
ració del medi natural, amb una 
programació d'activitats sobre tu
risme regeneratiu. 

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, acompanyat per la 
vicepresidenta del Patronat de 
Turisme, Rosa Pujol, assistiran 
al saló de turisme i participaran 
en els diferents actes organitzats 
amb motiu de Fitur a l'estand de 
Catalunya. El conseller d'Empresa 
i Treball, Roger Torrent, inaugu
rarà a les 12.00 hores l'estand de 

Catalunya, que inclou el conjunt 
de marques turístiques del país. 

Totes les comarques de Llei
da estaran representades a Fitur, 
on mostraran tota la seva oferta 
turística per a aquesta nova tem
porada als taulells de Pirineus i 
Terres de Lleida . El Patronat de 
Turisme participarà a Fitur dins 
l'estand de Catalunya de l'Agèn
cia Catalana de Turisme (pavelló 
núm. 7), a l'espai amb la marca 
Pirineus, on hi haurà la represen
tació dels diferents consells co
marcals. 

Un total de 278.000 viatgers 
utilitzen la línia de tren de 
la Pobla durant el 2022 
La línia de tren Lleida-La Pobla 
ha registrat 278.000 viatges du
rant l'any 2022, superant els ni
vells prepandèmia, amb un aug
ment del 34% respecte al 2021, 
segons va informar ahir Ferroca
rrils de la Generalitat de Cata
lunya (FGC). 

Representa 
un 34% més 
que durant 

el2021 
"Les persones usuàries han 

recuperat l'hàbit de moure's • 
amb tren i, per tant, desplaçar-se 
d'una manera sostenible", va 
assegurar el president de FGC, 

tiva per a tot tipus d'usuaris". 
Segons FGC, la puntualitat s'ha 
situat en el98,94% en el conjunt 
de les línies metropolitanes i del 
99,41% a la de Lleida-la Pobla. 
Així, el conjunt de FGC té un ín
dex de puntualitat per sobre del 
98%. Ferrocarrils de fa Generali
tat (FGC) va tancar el 2022 amb 
79 milions d'usuaris. 

Toni Segarra, en un comunicat. 
Amb tot, va admetre que la 
pandèmia ha provocat "canvis 
d'hàbits" com el teletreball, co
sa que obliga l'empresa ferro
viària a "atreure més demanda, 
arribar a nous usuaris i oferir 
una alternativa potent i atrac-

FOTO: Govern I Bergés es va reunir amb Amadeu Ros 

La Generalitat recolza la 
millora dels Canals d'Urgell 
La delegada del Govern a Llei
da, Montse Sergés, va mantenir 
ahir una trobada amb el presi
dent de la Comunitat de Regants 
dels Canals d'Urgell, Amadeu 

Ros, durant la qualli va reiterar 
el compromís del Govern amb la 
modernització de la infraestruc
tura. Ja hi ha projectes per més 
de 10.000 hectàrees. 

973 11 12 11 
www.INinmobiliaria.com e 
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