
MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 |TEMA DEL DIA 5

Tremp va reivindicar ahir la 
igualtat entre homes i dones en 
un acte amb 49 sabates verme-
lles que tenia com a objectiu de-
nunciar el nombre de dones que 
han estat assassinades a mans 
d’homes. En aquest sentit, Lola 
Belló, de l’entitat de dones Rosa 
d’Abril llença un missatge clar: 
“Volem fets i menys paraules”. 
En aquesta mateixa línia es va 

manifestar la regidora de Ben-
estar, Rosa Melines, afirmant 
que des del consistori es fan tas-
ques de conscienciació durant 
tot l’any i per a tots els sector. 
Aquest acte va ser l’últim d’una 
sèrie de certàmens que s’han fet 
per denunciar aquesta xacra so-
cial i conscienciar la societat per-
què aquests fets “no es tornin a 
repetir”.

Tremp es ‘planta’ contra la 
violència masclista: “Volem 
fets i menys paraules”

FOTO: Aj. Rosselló/ Uns 60 veïns van participar en l’acte de denúncia FOTO: Diputació / La Diputació penja una pancarta per condemnar les violències masclistes cap a les dones

FOTO: Aj. Tàrrega / Cadires buides per denunciar les dones assassinades FOTO: Aj. Seu / A la Seu d’Urgell s’han atès durant el 2019 87 dones

FOTO: Aj. Mollerussa/ A Mollerussa van posar roses per denunciar-ho FOTO: Aj. Alcarràs/ La música i el cinema centren els actes a Alcarràs

FOTO: Almena Feminista / Imatge de les 49 sabates que es van mostrar ahir a Tremp pel 25 de Novembre
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L’Estat rep 120 sol·licituds 
d’ajuts de Lleida pels danys 
causats per la rubinada
Corresponen, entre d’altres, a 28 ajuntaments i 85 
particulars, la majoria dels quals de les Garrigues
La Unitat de Protecció Civil 
de la Subdelegació del 
Govern de l’Estat a Lleida ha 
rebut 120 sol·licituds d’ajuts 
pels danys ocasionats per 
la llevantada del 22 i 23 
d’octubre a la demarcació.

Lleida
ACN
Un total de 28 són d’ajuntaments 
de les Garrigues, el Pla d’Ur-
gell, la Segarra i el Segrià per tal 
d’acollir-se als ajuts previstos en 
el Reial Decret 307/2005 que re-
gula les subvencions davant de 
determinades necessitats deriva-
des de situacions d’emergència 
o de tipus catastròfic. A més, la 
Subdelegació ha rebut dues sol-
licituds d’ajuts presentades per 
la Mancomunitat d’aigües de les 
Garrigues i el Consell Comarcal 
de les Garrigues, 85 sol·licituds 
per particulars, i altres cinc per 
part d’establiments industrials o 
comercials. 

El Reial Decret preveu ajuts a 
corporacions locals, unitats fami-
liars o particulars, comunitats de 
propietaris i establiments indus-
trials i comercials per fer front a 
les despeses d’emergència ocasi-
onades per la gota freda. El ter-
mini per presentar les sol·licituds 
va finalitzar dissabte, 23 de no-
vembre i la direcció general de 

FOTO: Lídia Sabaté / Imatge d’arxiu dels desperfectes causats pels aiguats al poble de l’Albi

Protecció Civil del Ministeri de 
l’Interior té sis mesos per resol-
dre-les. 

AJUNTAMENTS SOL·LICITANTS

Els 28 ajuntaments que han 
presentat sol·licitud d’ajut són 
els del Palau d’Anglesola, el Poal, 
Arbeca, Vinaixa, l’Espluga Calba, 

Vilanova de l’Aguda, l’Albagés, les 
Borges Blanques, Miralcamp, Bell-
lloc d’Urgell, Golmés, Fondarella, 
la Floresta, Linyola, Puiggròs, la 
Pobla de Cérvoles, el Cogul, Vi-
la-sana, Fulleda, els Omellons, el 
Vilosell, Puigverd de Lleida, Llei-
da, Montornès de Segarra, Sida-
mon, Juneda, l’Albi, Torregrossa i 

Cervià de les Garrigues. 
Pel que fa a les demandes pre-

sentades per unitats familiars 
o particulars, la majoria corres-
ponen a veïns de les Garrigues: 
quaranta-cinc de l’Albi, dinou de 
Vinaixa, deu d’Arbeca, set de Vi-
la-sana, tres de Lleida i un de Vi-
lanova de Bellpuig. 

El Consell Comarcal de les Garri-
gues ha incorporat aquesta tar-
dor tres persones en pràctiques 
gràcies al programa de Garan-
tia Juvenil, amb una durada del 
contracte de sis mesos. En con-
cret, s’ha contractat una admi-
nistrativa per donar suport a la 
Secretaria d’Intervenció, una di-
namitzadora juvenil per ajudar a 
l’Oficina Jove de les Garrigues i 
una psicòloga que dona suport 

al Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones i a l’Equip d’Atenció 
a la Infància i Adolescència. Cal 
recordar que aquest programa 
és una iniciativa europea que 
té la finalitat de facilitar l’ac-
cés dels joves al mercat labo-
ral. S’adreça, concretament, a 
joves d’entre 16 i 30 anys, em-
padronats a l’Estat, en situació 
d’atur i que no estiguin rebent 
cap mena de formació. 

El Consell de les Garrigues 
‘fitxa’ tres persones durant 
sis mesos en pràctiques

FOTO: C.C. Les Garrigues/ Les tres treballadores que s’incorporen a la feina

Lot de Nadal 
ciutadà a 
Esterri d’Àneu 
per decorar 
tot el poble

Acte de dones 
rurals a Cervera 
per debatre 
sobre cultura

El Jussà aposta 
per l’educació 
amb més de 
170 activitats 

La campanya de l’Ajunta-
ment d’Esterri d’Àneu, al 
Pallars Sobirà, de posar 
‘lots de Nadal’ a la venda 
per decorar el poble de 
manera homogènia, ha su-
perat les previsions del ma-
teix consistori. Finalment, 
entre veïns i comerciants, 
s’han reservat 110 lots for-
mats per un arbre i una tu-
ra de llums, a un preu de 
cost de 25 euros. Pere Ticó, 
alcalde d’Esterri, va expli-
car que l’objectiu era fer 
una decoració conjunta a 
tot el poble. 

L’Auditori Municipal de Cervera 
va acollir dissabte la cinquena 
jornada de Dones Rurals amb 
l’acte Cultura sense gènere, 
que va comptar amb una xerra-
da sobre El llibre i la caixa dels 
somnis: la dona en el món de 
l’edició a càrrec de M. Dolors 
Sàrries, que va explicar la se-
va experiència com a directora 
d’Editorial Meteora. La jornada 
va comptar també amb la pre-
sència de la cantautora Lídia 
Pujol, que va oferir una actua-
ció musical. 

El Pallars Jussà engega el divui-
tè Pla Comarcal JussàEducació, 
que conté més de 170 activitats 
per a l’alumnat, el professorat i 
la comunitat educativa, oferi-
des i finançades per ajunta-
ments, institucions públiques, 
organitzacions i entitats. Entre 
les activitats que destaquen 
com a novetats hi ha el pro-
jecte MathPallars, que ofereix 
recursos educatius, formació 
i una exposició com a suport 
al professorat per a l’ensenya-
ment de les matemàtiques i el 
Mercat de Tecnologia dels Pa-
llars. 
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Balaguer incorporarà les 
obres a l’avinguda Països 
Catalans en els comptes
Ha estat l’opció més votada dels 
primers pressupostos participatius
Els veïns i veïnes de 
Balaguer han decidit 
que volen prioritzar la 
revegetació de l’Avinguda 
Països Catalans, a través 
dels pressupostos 
participatius i, per tant, serà 
inclòs dins dels comptes de 
l’exercici 2019. 

Balaguer
REDACCIÓ
Ha estat l’opció més votada, amb 
un total de 371 vots (347 on-
line i 24 presencials), d’un total 
de sis propostes. Les actuacions 
tenen previst un pressupost de 
39.094,19 euros. En segon lloc, 
hi ha l’adequació de la vorera del 
Pavelló Molí de l’esquerrà per mi-
llorar-ne l’accessibilitat, que va 
rebre el suport de 353 vots i pel 
qual hi ha un pressupost previst 
de 59.070,39 euros. I la tercera 
opció és l’adequació i millora del 
parc infantil del col·legi Montroig, 
la qual va rebre 301 vots i un 
preu de 71.742,34 euros. Aques-
tes tres propostes seran incloses 
dins del pressupost de l’exercici 

FOTO: Aj. Balaguer / Els resultats del projecte es van presentar ahir

2020 i l’equip de Govern es com-
promet a realitzar-les durant el 
proper any. Tot i que només hi 
entraran aquestes, se n’han votat 
sis, essent les tres últimes la subs-
titució de cistelles del pavelló 1 
d’Octubre, la instal·lació de zones 
d’ombra a les Piscines del Secà i 
la retirada de la pantalla visual i, 
finalment, la senyalització urbana

Segons va explicar ahir l’alcal-
de de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
han estat més dones que homes 
les que han participat en el pro-
cés i va remarcar que en la pro-
pera edició les iniciatives ja seran 
proposades per la pròpia ciuta-
dania i no com enguany que han 
estat proposades per l’equip de 
govern de la Paeria. 

La Sala de Plens del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà acollirà 
aquest dijous a les 12.30 hores 
la signatura del conveni de col-
laboració entre l’Institut Català 
de la Salut, el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i el Consorci de 
Salut i Atenció Social de Catalu-
nya, per treballar coordinada-
ment en l’atenció de persones 
amb necessitats complexes, en 
base a les necessitats socials i 
sanitàries de cadascuna de les 
persones ateses. Es farà una 
presentació d’aquest programa 
pilot a càrrec del doctor Angla-
da.

Programa 
per atendre 
persones amb 
necessitats 
complexes al 
Pallars Jussà
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La programació de Nadal de la 
Seu d’Urgell s’iniciarà aquest 
pròxim dissabte 30 de novem-
bre, a partir de les 18.30 hores, 
amb la cerimònia de l’encesa de 
llums de Nadal i la projecció d’un 
mapping. Del 30 de novembre 
fins al 6 de gener tindran lloc un 
total de 49 activitats culturals, lú-
diques i comercials relacionades 
amb les festes nadalenques.

Ahir al matí va tenir lloc al 
Parc del Cadí de la Seu d’Urgell 
la presentació de la programa-
ció nadalenca de la Seu d’Urgell 
El Món Màgic de les Muntanyes, 
a càrrec de l’alcalde de la ciutat, 
Jordi Fàbrega, el tinent d’alcalde 
de Cultura, Carlos Guàrdia, i la 
regidora d’Infància, Núria Tomàs.  

L’alcalde de la Seu va avançar 
que el programa nadalenc recull 
enguany “un total de 49 activi-
tats per gaudir el Nadal a la nos-
tra ciutat, que s’adrecen a totes 
les edats i gustos”. “Del 30 de no-
vembre al 6 de gener, urgellencs 
i visitants podran gaudir del Món 
Màgic de les Muntanyes sota 
l’atenta mirada dels minairons. 

La Seu d’Urgell inicia aquest 
Nadal el dissabte amb la 
projecció d’un ‘mapping’

Les activitats del Món Màgic de 
les Muntanyes arrencaran aquest 
pròxim dissabte 30 de novem-
bre amb cerimònia de l’encesa 
de llums de Nadal dels carrers i 
places de la Seu d’Urgell, a les set 
de la tarda a la plaça dels Oms. 
L’encesa anirà precedida per un 

cercavila inaugural que protago-
nitzaran el Diables de l’Alt Urgell, 
que s’iniciarà a dos quarts de sis 
de la tarda, des de plaça Soldevila 
fins arribar a la plaça dels Oms. 
Aquest primer acte tindrà com a 
colofó la projecció d’un mapping 
a la façana de la catedral.

FOTO: Aj. Seu / L’ajuntament presentà ahir la programació nadalenca

Es faran un 
total de 49 
activitats 
culturals 

El teu consum com a eina de 
transformació social és el títol 
de la jornada que s’ha progra-
mat a la Sala 2 del Teatre L’Amis-
tat de Mollerussa el proper di-
jous 28 de novembre (19.00h), 
en el marc de la Campanya Ja és 
Nadal a Mollerussa de Mollerus-
sa Comercial, amb l’objectiu de 
donar a conèixer els criteris de 
consum responsable, ètics i so-
cials, tot empoderant a les per-
sones consumidores de cara a la 
campanya comercial de Nadal. 
La sessió està organitzada per 
Ponent Coopera, l’Ateneu Coo-
peratiu de les terres de Lleida, 
amb la col·laboració del Casal 
Popular l’Arreu i de Mollerus-
sa Comercial, l’Associació de 
Comerciants de Mollerussa. La 

xerrada arrencarà amb un par-
lament de benvinguda a càrrec 
del Casal Popular l’Arreu. Des-
prés agafarà el relleu Marcel 
Vidal, de Ponent Coopera, per 
realitzar una introducció als con-
ceptes del consum responsable 
i sostenible, els criteris per a un 
consum responsable i el comerç 
just. La jornada finalitzarà amb 
tres experiències del territori. 

Mollerussa encara el Nadal 
amb un debat sobre el 
consum responsable i social

Tindrà lloc 
aquest dijous 

al Teatre 
L’Amistat 

El proper diumenge es com-
memora l’inici de la vaga de La 
Canadenca a Camarasa. Aques-
ta conquesta, que va suposar 
la jornada de vuit hores, es vol 
recordar amb la solidaritat de-
mostrada pels treballadors amb 
els vaguistes de Camarasa. Per 
aquest dia s’ha programat una 
visita guiada gratuïta a l’expo-

sició a la Central de Camarasa 
sobre la construcció i l’inici de 
la vaga. Hi haurà dos torns a les 
10h i 11.30h. Per qüestions de 
seguretat i aforament cal una  
inscripció prèvia a Espai Orígens, 
al telèfon 973 42 04 27. També 
es farà una visita guiada a l’ex-
posició sobre els establiments a 
l’època dels treballs a les 11.30h.

Commemoren diumenge 
l’inici de la vaga de La 
Canadenca a Camarasa
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Marc Márquez se 
coloca él el hombro
El cerverino sufre una caída pero 
sigue el ‘test’ tras ser examinado
Jerez
REDACCIÓN
El Márquez Team ya quema neu-
mático unido y ayer los dos pilo-
tos de Honda entrenaron en el 
circuito de Jerez. El campeón de 
MotoGP, Marc Márquez, dio el 
susto de la jornada al sufrir una 
caída que le provocó una desvia-
ción en el hombro derecho y él 
mismo se lo recolocó.

El séxtuple y vigente campeón 
del mundo de la categoría se ca-
yó en la curva Jorge Lorenzo en el 
inicio de los entrenamientos de 
equipos del Mundial de MotoGP 
que se desarrollarán durante dos 
días en el circuito gaditano. Al 
ser examinado en el hospital del 
Circuito de Jerez-Ángel Nieto se 
determinó que la caída no había 
tenido consecuencias y prosiguió 
el test. El español Maverick Viña-
les (Yamaha) completó la mejor 
vuelta al marcar un registro de 
1:37.131. “La caída ha sido mi 

MOTOCICLISMO  Pretemporada

FÚTBOL SALA  Presentación

FOTO: Repsol Media / Àlex Márquez compartió ya box con su hermano

Durante la tarde del pasado sá-
bado, el Futbol Sala Almacelles 
presentó a todos los componen-
tes de los diferentes equipos que 
forman el club, en total unos 120 
jugadores, para la temporada 
2019-2020.

Los equipos van desde los de-

butantes más pequeños, pasan-
do por las diferentes categorías, 
hasta llegar a la sección del feme-
nino y el senior masculino, un hi-
to del que están merecidamente 
orgulloso los actuales dirigentes.

Se regaló una camiseta del 
club a los diferentes patrocinado-

res, como agradecimiento, así co-
mo también al ayuntamiento por 
su colaboración, para terminar la 
tarde con la foto oficial del club, 
una merienda de coca y choco-
late para todos los asistentes, un 
partido entre los seniors y el sor-
teo de unas cestas. J. P.

El Futbol Sala Almacelles presenta con distintas 
actividades a los 120 futbolistas de sus equipos

FOTO: J. P. / Imagen de grupo de los diferentes conjuntos del club de la localidad del Segrià

error, me he ido largo y, como el 
borde de la pista estaba algo mo-
jado, he perdido el tren delante-
ro. Afortunadamente estoy bien, 
he pasado por el centro médico 
simplemente por precaución”, ex-
plicó el de Cervera. Su hermano 
Àlex tuvo una sesión más plácida, 

concentrado en su adaptación a 
la nueva categoría. El campeón 
de Moto2 valoró que “ha ido 
mejor que en Valencia, ya que 
desde el primer momento me 
he sentido más cómodo”. Marc 
fue sexto (1:38.227) y Àlex el 17º 
(1:39.413). Hoy vuelven a la pista. 
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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Victorias para el CT Urgell

Motocross en Almacelles

Plusfresc patrocina al Balàfia

Intercomarcal con 370 atletas

Buenos triunfos de los equipos absolutos masculino y femenino 
del Club Tennis Urgell. El masculino derrotó a El Catllar y el 
femenino hizo lo mismo ante el Waps A. /FOTO: CT Urgell

Almacelles acogió el pasado domingo una prueba del Provincial 
de Motocross con categorías para todas las edades y niveles y con 
un circuito en excelentes condiciones.  /FOTO: Motocros Ara Lleida

El proyecto Voleibolitza’t tiene nuevo patrocinador después del 
acuerdo entre el director social de Plusfresc, Rafel Oncins y la 
presidenta del Balàfia, Vanesa Ortega. /FOTO: Balàfia Vòlei

El Circuit de Les Pobles de La Pobla de Segur vivió una excelente 
matinal de cros reuniendo a 370 atletas de todas las categorías en 
el Cros Intercomarcal La Pobla de Segur. /FOTO: CE Pallars Jussà
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