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❘ lleiDa ❘ A diferència de l’any 
passat, en què dos de les set 
etapes de la Volta a Catalunya 
van ser lleidatanes (la tercera 
entre la Seu d’Urgell i Boí Taüll, 
de 166,5 km, i la quarta entre 
la Pobla de Segur i Vilanova i la 
Geltrú, la més llarga amb 206 
km), aquest any el recorregut 
de la centenària ronda catalana, 
entre el 20 i el 26 de març, amb 
prou feines trepitjarà territo-
ri lleidatà, a la comarca de la 
Segarra, de manera molt testi-
monial. Un fet que ha provocat 
entre sorpresa i malestar entre 
el ciclisme lleidatà, malgrat que 
també hi ha consciència que al 
final el traçat de la cursa és una 
qüestió econòmica, atès que les 
localitats han de pagar milers 
d’euros per acollir una sortida 

o una arribada d’etapa. Així ho 
veu el delegat territorial de la 
Federació Catalana, Víctor Saiz, 
que admet que “sent una Vol-
ta a Catalunya hauria de ser el 
seu traçat més representatiu de 
tot el territori”. Però matisa de 
seguida que “si volem a Lleida 
esdeveniments com aquest cal 
apostar més des dels ajunta-
ments i, a més, amb el territori 
que tenim tan magnífic per al 
ciclisme. No obstant, l’any pas-
sat hi va haver molta represen-
tativitat de Lleida i no veig això 

d’aquest any com un greuge”, 
considera.

Arturo Santiveri, president 
del Club Ciclista Terraferma, 
el degà a Lleida que aquest any 
celebra el seu quarantè aniver-
sari, és més crític i se sent de-
cebut amb el traçat de la Volta 
d’aquesta 102 edició. “Quan 
vaig llegir la notícia em vaig 
sorprendre i em vaig indignar 
alhora. Tenim una orografia pri-
vilegiada per fer una etapa rei-
na. Al col·lectiu ciclista de Llei-
da ens dol no poder disfrutar 

dels corredors professionals”, 
lamenta Santiveri.

Per la seua part, el corredor 
de Puigverd de Lleida Albert 
Massana, de l’equip tarragoní 
Controlpack, que dirigeix el 
també lleidatà Sergi Hernan-
do, és molt més pragmàtic. “Pot 
caure malament que no passi 
per Lleida, però un esdeveni-
ment d’aquesta magnitud ne-
cessita un suport econòmic i al 
final els que decideixen són els 
ajuntaments perquè són els que 
posen els diners.”

Malestar a         
Lleida per l’‘oblit’ 
de la Volta
La província no tindrà aquest any cap 
protagonisme després d’acollir dos etapes el 
2022 || L’edició es disputa del 20 al 26 de març

ciclisme volta a catalunya

La Seu d’Urgell va acollir l’any passat la sortida de la tercera etapa de la Volta a Catalunya.

cynthia sans

LeS fraSeS

«Quan vaig llegir 
la notícia em vaig 
sorprendre i em vaig 
indignar. Tenim una 
orografia privilegiada»

a. santiveri. pt. cc terraferma

«El traçat hauria de ser 
més representatiu»

v. saiz. Delegat fcc a lleiDa

«Al final són els 
ajuntaments els que 
posen els diners»

a. massana. ciclista
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El Govern destina fons europeus per a 
noves residències i millores en centres

drets socials atenció

❘ barcElona ❘ El departament de 
Drets Socials preveu impulsar 
un total de 31 noves residènci-
es i centres de dia en el marc 
d’un pla dotat amb 142,3 mi-
lions d’euros procedents de 
fons europeus, que inclou 205 
projectes. Algunes d’aquestes 
actuacions són la modernitza-
ció i transformació ecològica 
de 14 serveis que atenen nens 
tutelats, la transició energèti-
ca de 41 instal·lacions juvenils 
o l’impuls de 33 projectes tec-

nològics al servei de les cures. 
També contempla remodelar 86 
instal·lacions d’atenció a la gent 
gran. La construcció de noves 
residències o remodelació de 
centres ja existents està dotada 
amb 124,1 milions d’euros. Se-
gons les llistes provisionals pu-
blicades ahir per la conselleria, 
entre els projectes s’inclouen les 
dos noves residències a Guisso-
na impulsades per la Fundació 
bonÀrea; la remodelació a la 
residència de la Pobla de Segur 

i als centres de dia de Seròs, així 
com al Centre Històric de Llei-
da, Térmens, Bellver de Cerda-
nya i Linyola.

Per una altra banda, Drets 
Socials preveu trenta-tres pro-
jectes de tecnologia al servei de 
l’atenció i la cura de les perso-
nes, amb 13,2 milions d’euros, 
i uns altres 55 projectes per a 
la modernització i transfor-
mació de centres residencials 
per a nens i adolescents, amb 
5 milions.

Facultatius del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Personal del CAP de Mollerusa va formar un llaç verd humà. Alguaire es va tenyir dijous de verd per la lluita contra el càncer.

huav

aEccllEiDa aEccllEiDa

redACCió
❘ llEiDa ❘ Els hospitals de les co-
marques lleidatanes van di-
agnosticar un total de 2.691 
casos nous de càncer el 2022, 
sent el colorectal, de pròstata, 
de mama i de pulmó els més 
freqüents. A la capital del Se-
grià, el servei d’Oncologia Mè-
dica de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (Huav) de 
Lleida va detectar l’any passat 
un total de 1.915 tumors nous, 
un increment del 3,5% que es 
manté constant des de fa anys (a 
excepció del 2020, quan va dis-
minuir un 6%), segons explica la 
directora del servei, Antonieta 
Salud, que va afegir que la ta-
xa de supervivència se situa en 
el 50%. D’altra banda, el 2022 
també es va detectar un aug-
ment de famílies en seguiment 
per part de la Unitat de Con-
sell Genètic i Càncer Hereditari, 
que elabora estudis genètics per 
prevenir l’aparició de tumors en 
famílies amb risc de patir aques-
ta malaltia.

Coincidint amb el Dia Mun-
dial del Càncer, que se celebra 
avui, investigadors dels hos-
pitals Sant Pau de Barcelona i 
Gregorio Marañón de Madrid 
van presentar ahir una nova 
eina que han desenvolupat 
per predir el risc de trombosi 
en pacients amb càncer. Sota 
el nom d’Oncothomb, aques-
ta nova utilitat combina dades 
clíniques i econòmiques del pa-
cient i és capaç d’identificar el 
34% dels pacients que patiran 
un episodi tromboembòlic i el 
94% dels que no, segons expli-
ca José Manuel Soria, coautor 
d’aquest treball.

Per a avui l’Associació Contra 
el Càncer organitza un concert 
solidari a Miralcamp amb corals 
de tot el territori per recaptar 
fons per continuar la seua tasca. 
Així mateix, diversos munici-
pis lleidatans s’il·luminaran de 
verd.

Més diagnòstics de càncer a lleida
els hospitals lleidatans van detectar un total de 2.691 casos nous d’aquesta malaltia el 2022,  
un 3,5% més respecte a l’any anterior || Activitats avui per tot el territori pel Dia Mundial

salut balanç

AgendA Per A AVui

Concert solidari
z Miralcamp: l’associació contra 
el càncer de lleida organitza a 
les 17.00 hores de la tarda un 
concert solidari al pavelló po-
liesportiu amb corals de tot el 
territori.

Il·luminació en verd
z Diverses poblacions: Munici-
pis com lleida, Tàrrega, cerve-
ra, Mollerussa o Torrefarrera es 
tenyiran de verd per comme-
morar el Dia Mundial contra el 
càncer.

Llaços verds
z Diverses poblacions: Forma-
ció de llaços humans verds 
per donar visibilitat a aquesta 
malaltia.

Subvenció europea  
a les catifes de colors

tradicions iniciatives

❘ llEiDa ❘ La Comissió Europea, 
a través del seu programa Eu-
ropa Creativa, ha subvenci-
onat el projecte Compartir 
l’art de crear catifes de flors, 
liderat per la Federació Cata-
lana d’Entitats Catifaires, de 
la qual forma part Corpus de 
Lleida. La federació té com a 
socis l’Associació CulturAr-
te de Noto, a Itàlia, i l’ajunta-
ment de la ciutat de Gharb, a 
Malta. La Comissió ha valo-
rat la rellevància del projec-

te perquè aborda la creació 
i la circulació transnacional 
d’aquestes obres d’art efímer. 
D’aquesta manera, una part 
fonamental d’aquest projecte 
serà que aquesta cooperació 
permetrà que artistes i crea-
dors de diversos països d’Eu-
ropa, Amèrica i Àsia puguin 
viatjar a ciutats europees per 
presentar-hi les seues creaci-
ons. La iniciativa es presentarà 
avui en un acte a la Catedral 
de Barcelona.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
L’alta energia us portarà on vulgui anar. 
Expandiu la imaginació i aneu més enllà 

del deure per assegurar-vos de supervisar cada 
detall. No deixeu res a l’atzar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Us resultarà difícil establir-vos. Planifi-
queu un dia ple amb persones que us 

ofereixin bons consells i us donin excel·lents 
exemples sobre com deixar enrere el passat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Planifiqueu el pròxim moviment. El 
canvi és cada vegada més temptador, 

ja sigui que es tracti d’activitats educatives, vi-
atges o creació de contactes.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
És hora de posar-vos al dia financera-
ment. Examineu actius i passius, deter-

mineu on us trobeu i establiu un pressupost. 
Deixeu enrere el passat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Teniu opcions; triar només el millor no 
serà fàcil. Abans de comprometre-us 

sospeseu pros i contres. Algú jugarà amb les 
vostres emocions. Escolteu més i reveleu menys.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un canvi us portarà a una confrontació 
amb algú proper a vosaltres. No sacse-

geu les aigües si voleu obtenir resultats i 
beneficiar-vos-en.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Socialitzeu i enriquiu la vostra vida. Les 
connexions que feu mentre assistiu a 

esdeveniments us encoratjaran a ampliar apti-
tuds professionals i experiència.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No cediu davant de ningú que us renya 
perquè feu coses que no els agraden. 

Sigueu fidels a vosaltres mateixos i desenvolupeu 
projectes que us funcionin.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Invertiu més en llar i estil de vida. La 
felicitat comença amb la presa de bones 

decisions. Una nova emprenedoria sembla pro-
metedora. Canviï d’ubicació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Heu de saber què voleu abans d’iniciar 
una conversa emocional. No reaccioneu 

de forma exagerada. Un canvi millorarà el vostre 
estat d’ànim.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu la ment oberta respecte a 
les sol·licituds, però al final feu el que 

sigui millor per a vosaltres. Concentreu-vos en 
allò que us motiva i us millora la vida.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Parleu amb el cor, però no permeteu 
que la ira es vessi sobre les vostres pa-

raules. Una actitud tranquil·la ajudarà a superar 
qualsevol contratemps o oposició.

Carles Porta protagonitza un nou             
capítol del pòdcast ‘The Wild Project’
El periodista lleidatà Carles Porta ha estat el protagonista 
d’un nou capítol del pòdcast The Wild Project, recentment 
premiat com el millor del 2022 en els premis Esland i 
presentat pel youtuber català Jordi Wild.

@THEWILDProjECT

CCSEgrIà

Inauguren l’exposició de la tercera edició 
del Premi d’Il·lustració del Segrià
El consell comarcal del Segrià va inaugurar ahir l’ex-
posició del Premi d’Il·lustració del Segrià i que es podrà 
visitar a la seu fins al 17 de febrer. A la imatge, dos de les 
guardonades amb Teresa Malla, cap de l’àrea de cultura.

Conveni de col·laboració de voluntariat 
entre Down Lleida i el Col·legi Episcopal
Down Lleida ha firmat un conveni de col·laboració amb 
el Col·legi Episcopal que permetrà que un usuari faci 
voluntariat amb els monitors d’esports. “Un centre on la 
inclusió és molt present”, destaca l’entitat.

DoWN LLEIDA

Medalla centenària a Josep Rugall a la residència Sant Hospital de Tremp
El delegat territorial del Govern 
a l’Alt Pirineu i Aran, Josep 
Castells, va fer entrega ahir de 
la medalla centenària a Josep 
Rugall, que viu a la residència 

Sant Hospital de Tremp-Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida i 
que el gener passat va complir 
100 anys. En l’acte també va ser 
present l’alcaldessa de Tremp, 

Maria Pilar Cases, entre altres 
autoritats. Igualment, hi van as-
sistir els responsables de la resi-
dència, així com professionals, 
residents i familiars.

SjD

Més usuaris a la biblioteca d’Alpicat
La biblioteca d’Alpicat, amb 
un fons de 24.484 documents i 
4.688 usuaris registrats, va aug-
mentar l’any passat un 29,42% 
el nombre de visitants, fins un 

total de 27.436. Durant el 2022, 
l’equipament va programar 245 
activitats, com clubs de lectu-
ral, cursos d’idiomes, visites 
escolars o tallers, amb més de 

6.000 assistents. Un 74% de la 
població d’Alpicat compta amb 
carnet d’usuari de la biblioteca 
i un 77,6% del fons prestat van 
ser llibres.

bIbLIoTECA D’ALPICAT

‘Superlectors’ de tots els grups d’edat que són usuaris de la biblioteca Sant Bartomeu d’Alpicat.
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