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COMAD jQUES Alcarràs farà una plaça sobre el pou Les Borges dona llum verda a 
~ de gel i habilitarà una zona verda. 66 pisos a l'antiga Farinera. 
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TECNOLOGIA AEROESPACIAL 

L'observatori del Montsec estrenarà d'aquí 
a dos anys un telescopi fora del planeta 
En un nanosatèl·lit que té previst el llançament el2025 i que es controlarà des. del complex lleidatà li En 
e marc d'un projecte d'exploració espacial en el qual parucipen la Generalitat i l'Estat 
R. RAM[REZ 
I LLEIDA I L'observatori astronòmic 
del Montsec tindrà un telescopi 
fora del planeta. Formarà part 
d'un petit satèHit que té previst 
el llançament el 2025. Orbita
rà la Terra a 500 quilòmetres 
d'altura i es controlarà des de 
les instal-lacions de Sant Esteve 
de la Sarga. Aquestes servei
xen ja com a base dels primers 
nanosatèHits de la Generalitat, 
Enxaneta i Menut, però el que es 
llançarà d'aquí a dos anys serà 
una mica més gran i tindrà un 
propòsit molt diferent: en lloc de 
recollir informació sobre el que 
passa a la superfície terrestre, 
mirarà en la direcció oposada, 
cap a l'espai exterior. 

Aquest satèl-lit s'emmarca 
en un projecte en el qual Estat 
i Generalitat col·laboren en el 
desenvolupament de tecnologia 
per a l'exploració de l'univers. 
El pressupost voreja els 15 mi
lions d'euros i inclou diferents 
universitats i entitats públiques. 
Entre aquestes es troba l'Institut 
d'Estudis Espacials de Catalu
nya (IEEC). 

El director, Ignasi Ribas, ex
plica en aquest sentit que el te
lescopi tindrà un diàmetre d'en
tre 8 i 10 centímetres. La seua 
missió serà obtenir imatges cada 
dos dies que inclouran uns deu 
milions d'astres, els de més llu
minositat. "Farà una escombra
da de tot el cel", apunta Ribas. 
Les variacions en el color i la 
intensitat de la llum dels astres 
oferiran als investigadors infor
mació sobre la seua composició 
i evolució. 

SERVEIS PROVEÏMENT 

Els socis 
I L'agència estatal del Consell Su
perior d'Investigacions Científi
ques (CSIC), l'Institut d'Estudis Es
pacials de Catalunya (I EEC, parti
cipat per la Generalitat), l'Institut 
de Física d'Altes Energies (IFAE}, la 
Universitat de Barcelona (UB) i la 
Universitat Politècnica de Catalu
nya (UPC) col· laboren en el desen
volupament de tecnologies per a 
l'exploració de l'univers. 

El projecte 
I El projecte contempla l'ob
tenció de l'univers a través de 
nanosatèl·lits i el processament 
de grans quantitats de dades mit
jançant tècniques de big data per 
posar-les a disposició de la comu
nitat científica. 

Prop de 15 milions d'euros 
I El pressupost és de 14,9 milions 
en dos anys. Procedeixen del Pla 
de Recuperació, Transformació 
i Resiliència de l'Estat, que ad 
ministra fons Next Generation 
de la UE, i del pressupost de la 
Generalitat. 

L'observatori es beneficia des 
dels seus inicis de la foscor del 
cel nocturn del Montsec, gràci
es a l'absència de contaminació 
lluminosa que afavoreix l'ob
servació astronòmica i que ha 
valgut a aquest territori el dis
tintiu de reserva Starlight. A 
la comesa inicial del complex 
es va sumar el 2021 un nou ús 

Unes 1.800 famílies recorren 
al cànon social de l'aigua 
I LLEIDA I Un total de 1.804 famí
lies de les comarques de Lleida 
es van acollir el 2022 a1 cànon 
social de l'aigua, un 13,2 per 
cent més que l'any anterior. El 
2021, un total de 1.593 es van 
acollir a aquesta bonificació, se
gons les dades de l'ACA. 

La tarifa social de l'aigua apli
ca una bonificació del100% del 
cànon, xifra que suposa entre 
un 10 i un 30% de la factura , 
als col-lectius més vulnerables 
i en cas que el consum no supe-

ri el primer tram de tributació. 
Per la seua banda, a Lleida han 
disminuït les famílies acollides a 
les bonificacions de l'ampliació 
per trams, que s'aplica a les que 
tenen quatre membres o més, i 
en les quals conviuen persones 
amb un grau de discapacitat su
perior al 75%. En total, van ser 
10.398 famílies de les comar
ques de Lleida les que es van 
acollir a aquesta bonificació per 
trams, mentre que el2021 ho 
van sol-licitar 11.560. 

CLAUS 
I 

L'observatori i una antena per al control de satèl·lits. 

Indústria aeroespacial 
I La Generalitat ja promociona 
l'observatori de Montsec i l'aero
port d'Alguaire com a instal·laci
ons per a la indústria aeroespaci
al. Així els va presentar a l'lnter
national Astronautical Congress, 
celebrat al setembre a París. 

com a base terrestre per a sa
tèHits. Ha començat controlant 
els primers nanosatèHits de la 
Generalitat, a través de dos an
tenes instaHades amb aquesta 
finalitat La posada en òrbita del 
nou telescopi requerirà desple
gar-ne més. L'objectiu és con
vertir l'observatori en un tele
port l'ús del qual puguin llogar 

Aeroport d'Alguaire 
I Alguaire va iniciar proves d'im
pulsió de coets a terra el2019 i el 
Govern espera que en el futur si
gui una base per posar petits sa
tèl·lits en òrbita mitjançant llan
çaments horitzontals, des d'avi
ons en vol. 

operadors de satèHits públics i 
privats d'arreu del món, tant per 
donar instruccions als aparells 
en òrbita com per descarregar 
la informació que aquests recu
llen. Forma part de l'estratègia 
de la Generalitat per impulsar la 
indústria espacial a Catalunya 
i que inclou també l'aeroport 
d'Alguaire. 

L'alcaldessa d'Albesa, delegada de Drets Socials 
I LLEIDA I L'alcaldessa d'Albesa i directora territorial de la conse
lleria de Presidència a Lleida, Eugènia Puig-gros, es va incor
porar ahir com a nova directora de Drets Socials a Lleida en 
substitució de Joan Segura, després de la seua sortida de Junts. 

Vilaller tindrà guarderia al col·legi el curs vinent 
I VILALLER I L'escola Vidal i Abat de Vilaller oferirà el curs vinent 
el cicle d'educació infantil per a infants d'un a tres anys. L'al
caldessa, Maria José Erta, va assegurar que aquesta mesura 
ajuda a fixar famílies amb fills al municipi. 

Llardecans inverteix 140.000 euros en la casal social 
I LLARDECANS I Llardecans invertirà 140.440 euros a rehabilitar 
un magatzem com a casal social al centre. El projecte està sub
vencionat pels fons europeus i incorporarà sistemes d'estalvi 
energètic, segons el subdelegat a Lleida, José Crespín. 

Nous carrers per al 
sector industrial 
de l'aeroport 
lleidatà 
• Aeroports de Cata
lunya ha tret a concurs 
obres per urbanitzar i 
construir nous carrers al 
sector de l'aeroport d'Al
guaire destinat a activitats 
industrials. 

Es tracta de la zona on 
l'acadèmia BAA Training 
porta a terme l'activitat 
de formació de pilots i 
on s'està construint l'edi
fici de coworking que la 
Generalitat vol destinar 
a empreses del sector ae
roespacial. Aquests tre
balls compten amb un 
pressupost de licitació de 
més de 700.000 euros. 

Aeroports ha licitat 
també obres per millorar 
l'espai al recinte aeropor
tuari en el qual es porten 
a terme proves d'impulsió 
de coets a terra, una acti
vitat que es va iniciar el 
2019. El pressupost per a 
això ascendeix a 726.000 
euros. 

En un altre ordre de co
ses, el control d'aus ico
nills que Alguaire porta a 
terme mitjançant falcons 
i fures ha sortit a concurs 
per un període d'un any i 
amb un pressupost inicial 
de 148.733 euros. 

INSTITUCIONS 

La Diputació 
debat el pla de 
subvencions 
I LLEIDA I El ple de la Diputació 
debatrà avui el Pla Estratègic 
de Subvencions de la institu
ció provincial per a aquest 
exercici, a més de reglament 
regulador de la bústia ètica i 
de bon govern tant de la cor
poració com dels seus orga
nismes autònoms. 

Així mateix, s'analitzarà 
el pla normatiu per a aquest 
any i la millora de l'enllaç de 
Sant Antolí a Rubinat a la ca
rretera L-203. 
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ECONOMIA INICIATIVES 

El pol industrial de Tamarit, 
en obres al setembre 
El govern d'Aragó tramita l'aprovació definitiva per a aquesta 
primavera li Preveu una inversió inicial de 70 milions 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La plataforma logística 
que promou l'empresa lleida
tana Ponentia Logístics a Ta
marit estarà en obres el proper 
mes de setembre. El conseller 
delegat de Ponentia, Rafael 
Peris, va assenyalar ahir que 
esperen que el govern d'Ara
gó aprovi de forma definitiva 
tot el projecte entre l'abril i el 
maig. Mentrestant, l'empresa 
ajusta els detalls del disseny 
a l'estructura del terreny, de 
140 hectàrees a Tamarit de 
Llitera, a tres quilòmetres del 
límit provincial amb Lleida. La 
plataforma porta a terme alho
ra la construcció d'un port sec 
a la mateixa zona, per al qual 
Adif ja ha autoritzat la conne
xió amb la línia ferroviària cap 
a Lleida i Barcelona. Les obres, 
tant de la plataforma logística 
com del port sec, tenen un ter
mini d'execució d'entre 18 i 22 
mesos, per la qual cosa haurien 
d'estar enllestides a finals del 
2025. 

Imatge virtual de com serà la plataforma logística. 

La plataforma logística de 
Tamarit, tramitada sota el nom 
de La Melusa, preveu una in
versió inicial de 70 milions 
d'euros i la creació de 2.000 
llocs de treball. Peris va asse
r¡.yalar, en aquest sentit, que la 
seua àrea d'influència inclourà 
la zona est d'Osca i bona part 

SOTA 

del pla de Lleida (sobretot, el 
Segrià, encara que també el Pla 
d'Urgell). 

El centre (a peu de l'A-22 
i l'N-240) està pensat per al 
transport intenilodal de merca
deries de la vall de l'Ebre amb 
destinació als ports i el corre
dor Algesires-Madrid. 

* * 

POLÍTICA 28-M 

SEGRE 
Dijous, 26 de gener del 2023 

Junts i Impulsem firmen 
avui l'acord electoral 
I LLEIDA I El secretari gene
ral de Junts, Jordi Turull, i 
el d'Impulsem, Manel Solé, 
formalitzaran avui la firma 
de l'acord electoral que per
metrà a les dos formacions 
presentar-se a les elecdons 
municipals del 28 de maig 
en coalició. El pacte inclou 
que on un dels dos partits ja 
tingui alcalde es respecti la 

seua prioritat. Avui també 
podrien acordar la formació 
del comitè d'enllaç entre tots 
dos partits per dirimir els ca
sos en què les llistes no esti
guin clares d'entrada. D'altra 
banda, l'alcalde d'Alcarràs, 
Jordi Janés, presenta preci
sament avui la seua candida
tura, acompanyat pel mateix 
Turull. 

Vielha ja permet instal·lar plaques solars 
I VIELHA I El ple de l'ajuntament de Vielha va aprovar ahir 
la modificació de les normes subsidiàries de plantejament 
d'Aran per instaHar plaques solars. Així, els edificis del 
centre històric només podran instaHar-les a les teulades. 

Tremp inaugura la nova escola de música 
I TREMP I Aquest mes han acabat les obres de l'edifici de la 
nova Escola Municipal de Música de Tremp, que acull prop 
de 150 alumnes i s'inaugurarà dissabte vinent. 

Gairebé 4.000 persones visiten l'Espai Ermengol 
I LA SEU I L'Espai Ermengol de la Seu va augmentar en més un 
50% el nombre de visitants l'últim any i va arribar a xifres 
prepandèmia. Hi van passar un total de 3.935 persones. 
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RECERCA 

Troben sa i 
estalvi un 
veí d'Isona 
I ISONA I Els Bombers de la Ge
neralitat van trobar dimarts 
a la nit sa i estalvi el veí de 
71 anys d'Isona que havia 
desaparegut hores abans 
en aquest municipi del Jus
sà (vegeu SEGRE d'ahir). Al 
voltant de les 22.15 hores 
de la nit, un veí el va trobar 
en una era. Pel que sembla, 
l'home es va desorientar. Els 
Bombers van activar cap a 
les 20.00 hores el dispositiu 
després que familiars denun
ciessin que feia més de dos 
hores que no sabien del seu 
parador. Hi van treballar nou 
dotacions. 

Incendi en una casa 
d'Artesa de Segre 
I ARTESA DE SEGRE I Els Bombers 
van activar ahir a la tarda 
vuit dotacions al ser alertats 
d'un foc en una casa de la 
Clua, nucli d'Artesa de Se
gre. Va cremar la xemeneia 
i no va anar a més. 

Tallat un carril de 
I'N-230 a Vielha 
I VIElHA I Un camió que va per
dre la cisterna que transpor
tava va obligar ahir a la tarda 
a tallar un carril i a donar pas 
alternatiu a l'N-230 a Vielha, 
a l'altura del túnel. L'incident 
va provocar retencions de 
prop d'un quilòmetre en els 
dos sentits. 

SUCCESSOS JUTJAT 

COMARQUES I 1 s I 
TRIBUNALS JUDICI 

11Deia en bucle que la mataria, que 
la pròxima vegada no fallaria" 
Mossos relaten la confessió d'un veí de la Seu d'Urg~ll jutjat ahir per intentar acabar 
amb la vida de la seua exparella li Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys 
A.GUERRERO 
llA SEU I Dos agents dels Mossos 
d'Esquadra van explicar ahir 
davant de l'Audiència de Lleida 
com un veí de la Seu d'Urgell els 
va confessar que havia intentat 
matar la seua exparella i que 
ho tornaria a fer. Va ser l'agost 
de l'any 2021 quan aquesta pa
trulla va acudir al domicili de 
la dona, que els havia trucat 
perquè el seu ex estava inten
tant accedir al pis armat amb 
un ganivet de 19 centímetres de 
fulla i 14 de mànec i una pota de 
cabra. "Estava alterat. Al veu
re'ns, va començar a dir en bucle 
que havia fallat, que la tercera 
seria la bona i que quan sortís 
de la presó la mataria." Per la 
seua part, la víctima va afirmar 
que "vivia en una pel-lícula de 
terror i tenia pànic. Només em 
deia et mataré". Era el dia del 
seu aniversari. 

L'acusat, per la seua part, va 
afirmar que "mai havia estat 
parella de la dona i que mai 
no li havia fet mal". Quan van 
ocórrer els fets, l'home ja havia 
trencat una ordre d'allunyament 
anteriorment i des d'aleshores 
portava un braçalet de geolo
calització. Per evitar que saltés 
l'alarma, segons manté Fiscalia, 
es va dirigir primer a una zona 
muntanyosa i sense cobertura 
per tallar el dispositiu amb el 
ganivet i després es va dirigir 
al domicili de la dona per aca-

El judici es va celebrar ahir a l'Audiència de Lleida. 

CONTROLAT 

Va tirar el braçalet de 
geo localització abans 
d'anar a casa de la dona, a 
qui no podia atansar-se 

bar amb la seua vida. L'home 
va assegurar ahir que ho va fer 
perquè havia recaigut en les se
ues addiccions a l'alcohol i a la 
cocaïna i que volia ser tractat 
però va reiterar que no pretenia 
matar la dona. 

La Fiscalia va sol·licitar una 

condemna de nou anys de presó, 
vuit anys per un delicte d 'ho
micidi en grau de temptativa i 
un any per trencament de con
demna, i vuit anys més de lli
bertat vigilada. L'acusació par
ticular va elevar la petició fins 
als onze anys i quatre mesos i 
reclama, entre d'altres, una in
demnització d'uns 20.000 euros 
i que l'home no pugui residir a 
la Seu. La defensa, en canvi, va 
demanar una condemna menor 
al considerar que l'acusat, que 
es troba en presó preventiva, 
estava fora de si i va desistir de 
matar la dona. 

INVESTIGACIÓ SALUT PÚBLICA 

Braçalets 
telemàtics a 
agressors 
excarcerats 
• La delegada de Govern 
contra la Violència de Gè
nere, Victoria Rosell, va 
revelar ahir que ja s'han 
instaJ.lat dispositius tele
màtics de control a agres
sors sexuals excarcerats 
després de la revisió de la 
seua pena per la llei del no
més sí és sí. Això no afec
ta l'excarcerat dilluns a 
Lleida perquè, quan va ser 
condemnat, no existia la 
llibertat vigilada. A Daniel 
Padial, un dels sis benefi
ciats de les revisions -n'hi 
ha nou- de l'Audiència 
de Lleida (vegeu SEGRE 
d'ahir), el tribunal li va re
baixar la pena imposada 
el 2010 de quinze anys a 
nou anys i mig. A més, elS 
de gener va ser excarcerat 
un altre pederasta lleida
tà després de complir con
demna. En tots dos casos 
presenten un elevat risc de 
reincidència. Segons ex
perts penitenciaris, l'índex 
de reincidència en delictes 
sexuals és dels més baixos, 
d'un6%. 

Presó sense fiança Decomissen 2.700 plantes de 
marihuana a l'Espluga Calba per a l'acusat d'un 

apunyalament a Tàrrega 
REDACCIÓ 
I CERVERA I El jutge de guàrdia de 
Cervera va decretar ahir pre
só provisional sense fiança per 
al jove de Cervera de 33 anys 
acusat d'apunyalar un altre jo
ve de 24 anys i veí de Tàrrega 
diumenge passat en un pub de 
la capital de l'Urgell. Se l'acu
sa de temptativa d'homicidi. El 
detingut va passar a disposició 
judicial ahir al migdia. 

Per la seua part, el jove ferit 
evoluciona favorablement enca
ra que segueix ingressat a l'hos
pital Arnau de Vilanova de Llei
da. Segons fonts solvents, en la 
seua declaració va explicar que 
l'agressor va intentar robar-li la 
cartera sense èxit i llavors el va 
apunyalar amb una arma blan
ca que li va causar una ferida a 
l'abdomen de la qualli va cal-

dre ser intervingut d'urgència. 
L'apunyalament es va produir 
diumenge passat cap a les 5.00 
hores en un pub de l'avinguda 
Catalunya. Després dels fets, el 
ferit es va asseure en un banc 
de davant del local i un contro
lador d'accés li va preguntar si 
es trobava malament. La vícti
ma va dir: "M'han tocat" i des 
del local van avisar la policia i 
aquesta, el SEM. 

La Policia Local i els Mossos 
continuaran fent controls poli
cials fixos cada cap de setmana 
a prop de les zones d'oci noc
turn i a partir de demà preve
uen intensificar els escorcolls 
per detéctar armes blanques. 
Per la seua part, l'alcaldessa de 
Tàrrega, Alba Pijuan, va con
demnar els fets i va insistir que 
es tracta d'un incident "aïllat". 

Detingut un conductor a Torrefarrera per tràfic de drogues 
!l'ESPLUGA CAlBA 1 La Policia N aci
onal va desmantellar dimarts 
de la setmana passada una 
plantació de marihuana en un 
magatzem de l'Espluga Calba. 
Van trobar-hi unes 2.700 plan
tes i aquell dia es va practicar 
una detenció, en una operació 
que continua oberta. El deto
nant de l'operació policial va 
ser en una apagada de llum que 
hi va haver uns dies abans a 
mig poble, a partir de la qual 
s'haurien detectat uns nivells 
de consum elèctric excessiva
ment elevats, segons va infor
mar SomGarrigues. 

En un recent cas similar, els 
Mossos d'Esquadra van des
mantellar una plantació amb 
3.763 plantes de marihuana 
localitzada en una nau a Cas
tellserà. L'operatiu es va dur 

Decomís a Torrefarrera. 

a terme el 14 de gener des
prés que tècnics detectessin 
una connexió fraudulenta a la 
xarxa elèctrica al reparar una 
avaria que afectava diverses 
explotacions agropecuàries. 

· D 'altra banda, els Mossos 

van detenir dimarts a Torre
farrera un conductor de 35 
anys que portava ocult al seu 
vehicle un quilo de cabdells 
de marihuana i 200 grams 
d 'haixix. Va ser arrestat com 
a presumpte autor d'un delic
te contra la salut pública. Els 
fets van succeir durant un con
trol dels ARRO a l'A-2 a Tor
refarrera. A les 18.00 hores 
van donar l'alto a un vehicle 
i, quan intentaven identificar 
el conductor, van detectar 
una forta olor de marihuana. 
A l'escorcollar el vehicle van 
localitzar una bossa sota un 
dels seients, que contenia un 
quilo de cabdells de marihua
na. Ja a comissaria, en un es
corcoll més minuciós, també li 
van trobar 200 grams d'haixix · 
amagats a la roba interior. 

cfarre
Resaltado



34 1 

GUIA 3 -Caste llers. Un estudi assenyala que el 2022 
només un 25,5% de caps de colla eren dones. 

Concerts. Torna el cicle Rodautors amb' rock, 
rap i jazz al pub Antares. 
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CONGRESSOS ENOLOGIA 

Els vins de Lleida es promocionen 
Un total de setze cellers de Costers del Segre participaran en la Barcelona Wine Week li El certamen 
eunira mes de 1.800 compradors nacionals i internacionals entre els dies 6 i 8 de febrer 

PAULA P~REZ I REDACCIÓ 
I LLEIDA I Un total de setze cellers 
de Lleida participaran en la 
tercera edició de la Barcelona 
Wine Week (BWW) sota el pa
raigua de la denominació d'ori
gen Costers del Segre. El certa
men, considerat la primera gran 
fira europea del vi de l'any, té 
com a finalitat reunir la prin
cipal oferta de vins de qualitat 
d'Espanya i se celebrarà del6 al 
8 de febrer al recinte de Mont
juïc de Barcelona. 

Aquest any, acollirà un to
tal de 828 cellers expositors de 
tot l'Estat, 84 més que el2022, 
quan van ser 744. Tots estaran 
agrupats per les seues denomi
nacions d'origen. 

D'aquesta manera, els vins 
de Lleida seran representats per 
la DO Costers del Segre, que 
comptarà amb la presència dels 
cellers Batlliu de Sort, Celler 
del Montsec, Celler de Sanui, 
Carviresa, Castell del Remei, 

ACTES PARAL·LELS 

El certamen, que comença 
el 6 de febrer, inclourà més 
de 40 activitats, així com 
prop de 50 tastos de vins 

Cérvoles, Clos·Pons, Costers del 
Sió, Lagravera, L'Olivera, Mas 
Blanch i Jové, Mas Ramoneda, 
Purgatori -Família Torres, So
lana Roivert, Tornàs Cusiné i 
Vinya els Vilars. 

"Estern molt contents de po-

DADES 

CELLERS LLEIDATANS 

Els vins de Ponent estaran re
presentats per setze cellers sota 
el segell de Costers del Segre al 
certamen. 

MARQUES 

La fira acollirà un tota l de 828 
cellers de tot Espanya agrupats 
per les respectives denominaci
ons d'origen. 

Sort va acollir el16 de gener la Festa de les Noves Anyades. 

der participar en aquesta fira 
un any més, ja que és una de les 
més importants del sector del vi 
i les primeres edicions han estat 
molt positives. 

Es tracta d'una oportunitat 
per trobar nous clients i poder 

atendre els que ja tenim", va 
assegurar Tomàs Cusiné, fun
dador del celler amb el seu ma
teix nom i president de la DO 
Costers del Segre; que augura 
un bon nivell de vendes per a 
aquest 2023. 

EXPERTS 

El certamen inclourà un ampli 
programa de ponències i prop 
d'uns 50 tastos de vi de la mà de 
90 experts. 

Aquesta tercera edició de 
la BWW espera rebre més de 
1.800 compradors tant naci
onals com internacionals du
rant els tres dies i "arriba per 
tal de donar visibilitat a la gran 
riquesa de terrossos del país, 
analitzar els reptes de futur de 
la indústria vitivinícola i oferir
li oportunitats de negoci tant al 
mercat nacional corn internacio
nal", va assegurar Javier Pagés, 
president de Barcelona Wine 
Week i de la DO Cava. 

A banda dels expositors, la 
fira oferirà més de quaranta ac
tivitats i prop de cinquanta tas
tos de vins de la mà de noranta 
experts que destacaran les di
ferents varietats de referències 
de qualitat del país. 

En aquest sentit, val a des
tacar que Espanya és el tercer 
productor més gran de vi del 
món (amb 40,5 milions d'hecto
litres produïts durant el2022), 
el primer exportador en volum 
i el tercer en valor, amb més de 
2.900 milions d'euros exportats 
el2021. 

COMPRADORS 

L'organització de la BWW pre
veu que es rebin més de 1.800 
compradors tant nacionals com 
internacionals. 

CELLERS PARTICIPANTS 

Batlliu de Sort Olp 

Celler del Montsec Artesa de Segre 

Celler de Sanui Lleida 

Carviresa Tàrrega 

Castell del Remei Penelles 

Cérvoles La Pobla de Cérvoles 

Clos Pons Albagés 

Costers del Sió Balaguer 

Lagravera Alfarràs 

L'Olivera Vallbona de les Monges 

Mas Blanch i Jové 
la Pobla de Cérvoles 

Mas Ramoneda Artesa de Segre 

Purgatori-Família Torres Juneda 

Solana Roivert Salàs de Pallars 

Tomàs Cusiné El Vilosell 

Vinya els Vilars Arbeca 

El xef Joel Castanyé va oferir una demostració culinària amb fruites de Lleida. L'empresa d'Agramunt Torrons Vicens va mostrar alguns dels seus productes. 

Lleida, també 
present a 
Madrid Fusión 

I MADRID I El Madrid Fusión va 
tancar ahir les portes després 
de tres jornades per les quals 
han passat diferents experts del 
sector gastronòmic per presen
tar les seues novetats. Lleida 

també va ser representada al 
certamen de la mà del xef Jo
el Castanyé del restaurant La 
Boscana de Bellvís, amb una 
estrella Michelin, que va oferir 
una demostració culinària en 

la qual van prendre protago
nisme les fruites de tempora
da i de Lleida. D'altra banda, 
l'empresa d'Agramunt Torrons 
Vicens també va ser present al 
certamen com a patrocinador 

de la ponència La revolució del 
torró, conduïda per David Gil, 
copropietari del centre d'inves
tigació gastronòmic l+Desserts, 
que va parlar sobre la innovació 
del món del torró. 
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POLÍTICA DEFUNCIONS 

Imatge d'arxiu de Josep Maria Esquerda. 

Adeu al polític de Lleida 
Josep Maria Esquerda 
I LLEIDA I L'històric polític llei
datà Josep Maria Esquerda, 
que va ser senador i expresi
dent d'ERC a Lleida, va morir 
ahir als 76 anys, segons va 
anunciar la federació lleida
tana d'Esquerra Republicana 
de Catalunya. Esquerda, pè
rit agrícola de professió i òp
tic de formació, es va afiliar a 
Esquerra l'any 1977. El1996 
va ser elegit president de la 
federació del partit a Ponent, 
càrrec que va ocupar fins al 
1998, i va ser escollit senador 
per Lleida en la legislatura 

del 2004 al 2008. Les seues 
discrepàncies amb la direc
ció del partit el van portar 
a abandonar-lo el1983 i a 
formar el grup Renovadors 
d'Esquerra. Anys més tard, 
el1991, va tornar a la mili
tància d'ERC. 

Esquerda també va ser 
membre del Grup d'Opi
nió Cruïlla. Esquerda era 
membre de l'Orfeó Lleida
tà, d'Òmnium Cultural, dels 
Amics de la Seu vella, de Ta
Ha Teatre i de l'Aeroclub de 
Lleida. 

Entrega dels premis Monturiol a la investigació 
I BARCELONA I El conseller d'Investigació i Universitats, Joaquim 
Nadal, va entregar ahir les medalles i la placa Narcís Mon
turiol al mèrit científic i tecnològic a diversos investigadors 
catalans en reconeixemeñl: a la seua tasca. 

La Passió de Cervera busca professionals del teatre 
I CERVERA I L'organització de la Passió de Cervera ha fet una 
crida per trobar voluntaris en figuració, maquillatge, vestidor 
i attrezzo, llum i so i efectes especials per a les representa
cions que comencen el 26 de març. 

Twitter Espanya acomiada e ISO% de la plantilla 
I MADRID I Twitter Espanya deixa les oficines amb només 5 
empleats després d'acomiadar el80% de la plantilla. Ha 
succeït tres mesos i mig després que el seu nou propietari, 
Elon Musk, comencés les retallades en el personal. 

Extingeixen un foc en una casa de la Pobleta 
I LA TORRE DE CAPDELLA I Fins a nou dotacions de bombers van 
treballar dimarts a la nit en l'extinció d'un incendi a la xe
meneia d'una casa del carrer Major de la Pobleta de Bellveí, 
al municipi de la Torre de Capdella. 

SOCIETAT GUIA I 37 I 

RELIGIÓ CATOLICA 

El papa critica qui 
persegueix persones LGTBI 
Assegura que "ser homosexual no és cap delicte" li Qualifica 
d Injusta" la persecució perque Déu estima tots els seus fills 
AGÈNCIES 
I ROMA I El papa Francesc va 
criticar en unes últimes decla
racions els països que crimi
nalitzen la comunitat LGTBI 
aplicant lleis que criminalit
zen el col·lectiu. El pontífex 
va qualificar les normes que 
persegueixen els homosexuals 
com a "injustes" i va subratllar 
que Déu estima tots els seus 
fills i va apuntar cap als bisbes 
o conferències episcopals que 
encara donen suport a aquestes 
lleis perquè acullin en el seu si 
la comunitat LGTBI. 

"Ser homosexual no és un 
delicte", va dir el papa. Encara 
que com sempre fa quan abor
da aquesta qüestió, va puntu
alitzar que sí, si es tracta d'un 
"pecat". "Primer distingim pe
cat per delicte. Però també és 
pecat la falta de caritat amb el 
proïsme", va matisar. 

Francesc va abordar la qües
tió de l'homosexualitat des de 
l'inici del seu pontificat amb 
diverses declaracions sobre 

RELIGIÓ 

Pregària per a 
la unitat dels 
pobles cristians 
I LLEIDA I Ahir va acabar la set
mana de la pregària per a la 
unitat dels pobles cristians amb 
un acte ecumènic a les 19.30 
hores a l'església ortodoxa 
romanesa del Naixement de 
Sant Joan. Representants de 
les diferents esglésies cristianes 
de Lleida van resar juntes per 
la unitat dels pobles cristians. 
L'acte va ser seguit per nom
brosos creients en la fe, segons 
l'organització. 

LES CLAUS 

Seguirà al davant 
de l'Església 
• El papa Francesc va asse
gurar en aquestes mateixes 
declaracions que es troba 
bé de salut i que seguirà al 
davant de l'Església catò
lica mentre pugui. "Estic 
bé de salut. Per l'edat que 
tinc, em trobo bé", va as
segurar. "Puc morir demà, 
però vaja, està controlat. 
De salut estic bé", va iro
nitzar en una de les últimes 
aparicions. 

aquest fet. Va ser famosa la 
declaració de l'any 2013 al 
tornar del viatge pel Brasil 
quan va afirmar "qui soc jo 
per jutjar-los?" 

El pontífex sempre ha consi
derat que els homosexuals han 

de ser acceptats en les seues 
famílies i s'ha referit sempre 
a la comunitat LGTBI posant 
en relleu els seus drets com 
ciutadans. 

També ha defensat, en les 
seues intervencions, les unions 
civils en persones homosexuals 
i ha parlat en nombroses oca
sions d"'ajudar" però "sense 
imposar coses a l'Església que 
per la seua naturalesa no es po
den imposar". 

Sovint, tanmateix, el pon
tífex ha afegit alguns matisos 
polèmics. Especialment, quan 
ha recomanat, en més d'una 
ocasió, als pares que detectin 
a edats primerenques aquesta 
tendència sexual que portin els 
fills al psicòleg. 

Francesc ha insistit en l'ac
titud dels bisbes i ha expres
sat que han de canviar la seua 
forma d'apropar-se a aquesta 
qüestió a través d'un "camí de 
conversió" per mostrar "ten
dresa com la que té Déu amb 
cadascun de nosaltres". 

La Federació Regfonàl de Uelcte,les erses Federacions Comarca f s i 
la Secció Local de Lteida d'Esquerra Republicana de Catalunya volem 

expressar el nostre condol a la familia del nostre compan 1 amic 

aria Esquerda I Segu6s 
Lleida, 7 de juny de '1946 - 25 de gener de 2023 

President de la Federació Regional de Lleida (1996-1998) 

i senador per Lleida d'Esquerra Republicana de Catalunya (2004-2011) 

ESQUERRA 
REPUBUCANA 
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CINE GUARDONS 

'Pacifiction: de Serra, 
nominada a nou 
premis César francesos 
I PAR IS I La coproducció Paci
fiction, ambientada a la Po
linèsia Francesa i dirigida pel 
català Albert Serra, va rebre 
ahir 9 nominacions als pre
mis César del cine francès, 
en una llista dominada per 
la comèdia El inocente i en 
la qual As bestas, de Rodri
go Sorogoyen, competeix en 
la categoria estrangera. Les 
nominacions de Pacifiction 
inclouen la de millor pel·lí
cula, la del mateix Serra en 
la categori~ de realització, 
la de Benoit Magimel corn a 
millor actor protagonista i la 
d'Artur Tort en fotografia, 
entre d'altres. D'altra ban
da, El inocente, de Louis 

EQUIPAMENTS 

Nova seu de l'Escola 
Municipal de 
Música de Tremp 
I TREMP I El dissabte 28 de 
gener s'inauguraran les 
noves instal·lacions que 
acolliran les aules de l'Es
cola Municipal de Música 
de Tremp, que té uns 150 
alumnes. Els actes d'inau
guració, que inclouen vi
sites guiades durant el cap 
de setmana, acabaran 1'1 de 
febrer, amb l'assistència del 
conseller d'Educació, Josep 
Gonzàlez-Carnbray. 

Albert Serra. 

Garrel, lidera la llista amb 
11 candidatures, i el drama 
policial La noche del12, de 
Dorninik Moll, en va sumar 
10. La cerimònia tindrà lloc 
al teatre Olyrnpia de París el 
proper 24 de febrer. 

MÚSICA 

Torna el cicle 
'Lleida Jazz Cava' 
a l'Espai Orfeó 
I LLEIDA I El cicle Lleida f azz 
Cava torna a l'Espai Or 
feó a partir del 3 de febrer 
amb el concert inaugural 
a càrrec de Lluís Capdevi
la i Joan Motera. El 10 de 
març actuaran Juju Groove 
i Irene Garcés. el 14 d'abril 
serà el torn d'Arecio Smith 
i Jordi Mestre. El cicle tan
carà el26 de maig amb una 
actuació que encara no s'ha 
anunciat. 

CULTURA GUIA I 43 I 

CONCERTS MÚSICA 

El pub Anta res Jazz va acollir ahir la segona edició de l'any del cicle 'Rodautors'. 

Rock, rap i jazz en el cicle 
'Rodautors' del pub Anta res 
Més de deu artistes actuaran fins diumenge vinent 
REDACCIO 
I LLEIDA I El pub Antares Jazz va 
obrir ahir una nova sessió del 
Rodautors, que se celebra ca
da quinze dies amb l'objectiu 
que diversos artistes pugin a 
l'escenari a interpretar un tema 
propi, un poema o un assaig i al 
final un convidat especial tan
ca la sessió amb una interven
ció pròpia. En aquesta ocasió 
va comptar amb la presència 
d'Anser_001, Paula Matamala, 
Leruche, EI Cavaller Romàntic, 
No Se Sap Corn, Alyona Dely, 

Rober, Judit Gggrrr i Anker. 
L'encarregat de tancar va ser 
Fede G. Mayer, que es troba en 
plena promoció del que serà el 
seu àlbum debut. 

El trio No Se Sap Corn, 
després de participar-hi ahir, 
oferirà un concert també demà, 
22.30 hores, quan fusionarà 
la música més coneguda del 
repertori popular amb el més 
desconegut, el rap local. 

Dissabte, a les 22.30 hores, 
serà el torn de Jon Talón, un 
cantautor valencià que presen-

tarà el disc La nit del Candela, 
u n treball carregat de sensi
bilitat i lletres íntimes que in
terpretarà en el format degui
tarra i veu. En aquest treball, 
Talón narra una nit de festa en 
un lloc mític de la nit madrile
nya, el Candela, amb un estil 
pop-rock-indie. 

Dium en ge, a les 20.00 ho
res, serà el moment del jazz 
amb el Ronald Baker Quartet, 
que interpretarà ternes propis, 
clàssics i estàndards de jazz per 
tancar la vetllada. 

. •.. : 

Aquest diumenge al suplement dominical de SEG 

REPORTATGE 

Posar en valor 
les cures 
Centenari del CoBegi Oficial 
d'lrúermeres de Ueida 

ENTREVISTA 

Alejandro Palomas, 
escriptor 
Es despulla a ALrò no es diu i explica 
els abusos sexuals que va patir de nen. 

2.0 

Jordi 
i Laura 
Creadors de Viajeros curiosones', indrets 
de Ueida i Catalunya a les xarxes. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
aegre.com O O 
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