
DONES MEDITERRÀNIES 
Ser mujer negra en 
Lleida, sensaciones 
de las que se sienten 
“segundonas”
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“Que las máquinas puedan 
aprender nos puede 
hacer la vida más 
fácil a las personas” 

8 PREGUNTES A EMPRESARIS 
Autoservei Estrada muestra 
su potencial 
en Firauto de 
Balaguer 
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FOTO: Tony Alcántara / Los alcaldes de Borges y Agramunt en la feria

El turrón y el aceite de oliva  
se hermanan en Agramunt
La Fira del Torró d’Agramunt y la 
Fira de l’Oli de les Borges Blan-
ques se hermanaron ayer en la 
localidad de l’Urgell estrechan-

do así lazos dos de los produc-
tos gastronómicos más repre-
sentativos de la demarcación 
de Lleida.  | PÁG. 12

LLEIDA

Buscan a un conductor que 
abandonó dos perros en Bellvís

| PÁG.18

El Llista logra 
un trabajado 
empate ante 
el Noia (3-3) y 
sigue invicto

El Lleida inicia 
en Badalona 
una ‘gira’ con 
tres salidas 
consecutivas

El Lleida Llista Blava consiguió 
ayer un trabajado empate en 
la pista del Noia Freixenet (3-
3) tras remontar un marcador 
adverso en dos ocasiones y 
mantiene su imbatibilidad es-
ta temporada. | PÁG. 24

Badalona será hoy la primera 
parada para los jugadores del 
Lleida Esportiu que tiene por 
delante una gira de tres parti-
dos fuera de casa que pueden 
marcar un punto de inflexión 
en la temporada.  | PÁG. 27

Los coletazos de 
‘Leslie’ amenazan 
con dejar fuertes 
lluvias en Lleida 

Se ha activado la 
alerta amarilla por la 
llegada del huracán

Los restos del ciclón 
rozarán Catalunya 
ya muy debilitados 

INFORM. 
PÁG. 13

FOTO: ACN / Un grupo de participantes sube el Tossal de les Torretes, en el Montsec

Unas 2.300 personas suben los 
‘Cims per la Llibertat’ en Lleida

| LA PÀGINA TRES



Més de 2.300 persones pugen 
tres cims al Pirineu de Lleida per 
la llibertat dels presos i exiliats
Uns 17.850 catalans van pujar 18 pics i els lleidatans van ser la 
Pica d’Estats, al Tossal de les Torretes i al Montsent del Pallars
Lleida
REDACCIÓ
Més de 2.300 persones van pu-
jar ahir tres cims a la serralada 
pirinenca en territori lleidatà 
dins de la crida “Cims per la Lli-
bertat” per reclamar la llibertat 
dels presos, exiliats i de tots els 
represaliats. Al Tossal de les Tor-
retes, al Montsec, van pujar unes 
1.000 persones, a la Pica d’Es-
tats, unes 300 i al Montsent de 
Pallars, unes altres 1.000. En el 
global de Catalunya es va pujar a 
18 cims. La iniciativa va comptar 
amb la participació del President 
de la Generalitat, Quim Torra i 
el President del Parlament, Ro-
ger Torrent, que van fer el cim al 
Puigsacalm i al Matagalls, respec-
tivament.

En total van participar 17.850 
persones i els organitzadors ma-
nifestaven ahir que la participació 
en tots els cims va superar totes 
les expectatives i que la iniciativa 
va tenir un gran ressò internacio-
nal. També es van pujar 11 cims 
agermanats a Europa, Amèrica 
del Nord i Nova Zelanda. El dipu-
tat per Lleida al Congrés dels Di-
putats pel PDeCAT Antoni Postius 
també va participar a la crida i va 
pujar al Comabona, al Parc Natu-
ral del Cadí Moixeró, juntament 
amb altres 1.500 persones.

Un miler de persones van pu-
jar ahir al Tossal de les Torretes, 
de 1.676 metres d’alçada, consi-
derat com el sostre de la serrala-
da del Montsec, entre la Noguera 
i el Pallars Jussà. L’ascens s’em-
marcava en la iniciativa ‘Cims per 
la Llibertat’ que va consistir en la 
pujada simultània a 18 munta-
nyes d’arreu de Catalunya en su-
port a polítics presos i exiliats. En 
concret la del Tossal de les Torre-
tes és la que va escollir l’exconse-
llera d’Agricultura exiliada a Brus-
sel·les, Meritxell Serret. Antonio 
Satorra, president del Centre Ex-
cursionista de Lleida, va explicar 
que l’ascens a aquesta muntanya 
és fàcil però llarg, ja que són vuit 
quilòmetres d’anada i vuit de tor-
nada.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018 | LA PÀGINA TRES

L’expresident Carles Puigde-
mont va assegurar ahir que la 
iniciativa ‘Cims per la llibertat’ 
demostra que l’independen-
tisme està mobilitzat i “unit” 
un any després del referèn-
dum de l’1-O. “Si algú vol sa-
ber com està el moviment 
independentista que miri la 
gent, que no miri els partits”, 
va afirmar Puigdemont. Més 
de 17.000 persones van coro-
nar ahir divuit cims de Cata-
lunya per reclamar la llibertat 
dels presos i el retorn dels exi-
liats. “La gent està unida, con-
tinua votant unida i continua 
estant mobilitzada”.

Puigdemont: 
“Estem 
mobilitzats i 
units”

FOTO: O.Bosch (ACN) / Molts lleidatans es van bolcar ahir en la iniciativa

FOTO: @FreeSerret/ Els participants recordant a Meritxell Serret FOTO: Raimon Monterde / Als cims es van llegir manifestos

FOTO: E.Escolà (ACN) / El President Quim Torra ascendí al Puigsacalm FOTO: / Antoni Postius, ahir dalt del Comabona, al Cadí-Moixeró
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