
Alejandro Amenábar y Pedro 
Almodóvar copan los Goya con 
17 y 16 nominaciones | PÁG. 45

PINTADAS EN EL BISBAT D’URGELL A FAVOR 
DEL DERECHO AL ABORTO EN ANDORRA. 
Arran las reivindica y considera al arzobispo como 
el responsable del inmovilismo en el país | PÁG. 11
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Finançament sense interessos
Primera visita gratuïta!
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Los promotores cifran en 
1.500 las viviendas que 
necesita Lleida cada año

LA 
PÀGINA 

TRES

En 2018 se comenzó la construcción 
de 664, el doble que durante 2017

Con Cimalsa y Sur-35 se ganarán  
50 hectáreas de suelo industrial

El secretario de Infraestruc-
tures i Mobilitat, Isidre Gavín, 
así lo aseguró y afirmó que los 
dos Pallars ganarán “calidad de 
vida” por la mejora en la aten-
ción sanitaria. Las obras alcan-
zan los 300.000 euros. 

El helipuerto 
de Tremp 
acogerá vuelos 
nocturnos en 
ocho semanas

COMARQUES | PÁG. 13

FOTO: Tony Alcántara / El club tendrá cuatro representantes en un Europeo por primera vez | PÁG. 21

FOTO
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Messi sigue haciendo 
historia con su sexto 
Balón de Oro | PÁG. 22

Del Club Natació Lleida a 
Glasgow en busca de gloria

FOTO: Selena García / El talud reforzado por Endesa en el canal

Refuerzan el talud del canal de Seròs 
tras los daños por la riada de octubre
Endesa está arreglando y reforzando el talud de contención del tra-
mo del canal de Seròs entre el barrio de la Bordeta y Albatàrrec, 
que resultó dañado por el temporal de octubre. LOCAL | PÁG. 6

El Teatre Ateneu de la capital de l’Urgell será el domingo 15 de 
diciembre uno de los cuatro platós territoriales, como el eje 
cultural y artístico del programa de este año.

La Marató tendrá uno de sus 
puntos neurálgicos en Tàrrega 

OCIO | PÁG. 28
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Alcarràs 
REDACCIÓ  
L’Ajuntament d’Alcarràs va co-
mençar ahir a gestionar directa-
ment el servei  de neteja viària, 
una vegada vençut el contracte 
amb l’empresa adjudicatària. La 
remunicipalització va ser aprova-
da per unanimitat en el ple extra-
ordinari celebrat dijous 24 d’octu-
bre. En aquest sentit, el consistori 
va informar ahir que les quatre 
persones que estaven destinades 
al servei de neteja i que fins ara 
depenien de l’empresa adjudica-
tària, s’han subrogat i integrat a 
la brigada de serveis comunita-
ris, amb el que s’aconseguirà una 
major coordinació dels serveis. 
Per tant, quan sigui necessari, el 
servei de neteja es podrà com-
plementar amb personal de la 
brigada per a regar els carrers i vi-
ceversa quan sigui necessari per 
a la brigada en serveis concrets. 

Pel que fa a l’equip, s’ha aug-
mentat el seu horari laboral fins 

a les 40 hores setmanals i s’ha in-
corporat un conductor, tres dies a 
la setmana, per a portar la nova 
màquina d’aspiració que s’ha llo-
gat inicialment durant tres mesos 
per a millorar la neteja. La deci-
sió, segons l’alcalde,  va venir mo-
tivada perquè “la neteja viària es 

considerava totalment insuficient 
i ocasionava perjudicis als veïns, 
alhora que la contractista mani-
festava que el servei estava infra-
valorat, que no és rendible i no 
assoleix les previsions de benefici 
industrial que pretenien, a causa 
de l’increment de població”. 

FOTO: Aj. Alcarràs / Els treballadors del servei de neteja viària del poble

Alcarràs ja ha començat a 
gestionar de forma directa 
el servei de neteja viària 

L’Ajuntament de Rosselló ha tor-
nat a posar enguany el tradici-
onal pessebre perquè tots els 
veïns i veïnes que s’apropin a la 
institució en puguin gaudir. S’ha 
col·locat al vestíbul de la Casa de 

la Vila. En aquest cas, un veí del 
poble ha cedit unes 120 figures 
de les tradicionals personifica-
cions de la imatge nadalenca. 
Aquestes peces úniques són fe-
tes a mà. 

Rosselló instal·la el pessebre 
al vestíbul de l’ajuntament

FOTO: Aj. Rosselló/ El pessebre que s’ha col·locat a la Casa de la Vila

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A LA POBLA per 
segon any consecutiu destinats a joves de 12 a 29 anys empa-
dronats al municipi o que hi tinguin vincle. Les propostes podran 
costar, com a màxim, 1.500 euros i cal tenir en compte que el 
pressupost es dividirà en dues parts, 3.5000 euros es destinen a 
activitats per a joves de 12 a 17 anys i 1.500 per als de 18 anys.
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FOTO: Ferrocarrils / Imatge d’arxiu del tren de la línia Lleida-la Pobla

El Servei de Ferrocarrils de la 
Generalitat a la línia de Lleida-la 
Pobla en el tram comprès entre 
les estacions de Balaguer i la Po-
bla de Segur es realitzarà amb 
autobús entre els dies 3 i 5 de 
desembre. Aquesta interrupció 
del serveis és com a conseqüèn-
cia dels treballs de manteniment 
en una de les unitats de tren 
que ofereixen servei en aques-

ta línia. Entre les estacions de 
Lleida-Pirineus i Balaguer el ser-
vei de trens serà l’habitual, amb 
l’excepció de les següents cir-
culacions, que també es veuran 
substituïdes íntegrament per un 
servei d’autobús. L’horari de sor-
tida del bus serà l’habitual dels 
trens i s’aturarà a totes les esta-
cions del recorregut a la parada 
de bus més propera. 

Bus susbstitutiu a la línia de 
Lleida-la Pobla per tasques 
de manteniment de FGC

Col·labora amb una ONG, fes-te voluntari, dona aliments, 
roba, joguines, sang, difon una causa... 

ORGANITZACIONS I EMPRESES PROMOTORES

www.givingtuesday.cat

El 3 de desembre fes créixer la solidaritat

La felicitat es troba en 

Donar
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L’heliport de Tremp 
acollirà vols nocturns 
d’aquí a vuit setmanes
Gavín assegura que els dos Pallars 
guanyaran en “qualitat de vida”
Tremp
ACN
El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Isi-
dre Gavín, va anunciar ahir que 
l’heliport de Tremp començarà a 
acollir vols nocturn d’aquí a vuit 
setmanes, un cop estiguin enlles-
tides les obres que s’hi estan fent. 
Aquest heliport dona cobertura 
al Pallars Jussà i al Pallars Sobi-
rà i amb la incorporació de vols 
nocturns i amb poca visibilitat fa-
rà que els seus veïns guanyin en 
“qualitat de vida” i tinguin una 
“millor atenció sanitària”. Gavín 

va dir que es guanyarà també en 
rapidesa i competitivitat en cas 
d’evacuació d’un malalt. Paral·le-
lament a l’habilitació de l’heliport 
per vols nocturns, es construirà 
un hangar per a manteniment i 
garatge d’helicòpters i es millora-
ran aspectes de seguretat.

En total, la inversió necessària 
superarà els 300.000 euros, entre 
l’Ajuntament de Tremp, el Govern 
i l’empresa adjudicatària.

Aquest heliport fins ara sola-
ment opera amb la llum solar i 
amb les obres ja finalitzades pas-
sarà a operar durant les 24 hores 

FOTO: ACN / El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, va visitar ahir les instal·lacions de l’heliport

del dia. D’aquesta manera, l’as-
sistència i el trasllat aeri nocturn 
de pacients greus i crítics serà 
una realitat. Així es millorarà la 
cobertura sanitària de zones pe-
rifèriques en alliberar el recurs 
terrestre que havia de fer el tras-
llat, es reduirà el temps de trasllat 
interhospitalari de les zones més 
allunyades dels hospitals terciaris 
durant la nit i es garantirà l’equi-
tat en l’accés al sistema sanitari 
públic, especialment la d’aquelles 
zones més allunyades dels hospi-
tals que atenen els casos de ma-
jor complexitat.

L’estació de la Val d’Aran i Valls 
d’Àneu ha estrenat el mes amb 
gairebé la totalitat de les seves 
pistes obertes i encara un pont 
de desembre amb tots els ser-
veis en marxa i gran quantitat 
d’activitats al calendari.

Amb una previsió d’obertu-
ra de la totalitat dels 162 quilò-
metres de pistes esquiables i els 
36 remuntadors de què disposa 
l’estació, si la meteorologia ho 
permet, Baqueira Beret enca-
ra un pont de desembre amb 
màxim optimisme.

El passat cap de setmana fins 
a 8.000 esquiadors van gaudir 
de 158 km de traçats en un cap 
de setmana en què una neva-
da de 15 cm va deixar les pistes 
amb una capa de neu pols es-

pectacular i uns gruixos de neu 
preparada de 60 cm a cota 1800 
i 90 cm en 2500. 

La majoria de restaurants i 
altres serveis en marxa, com 
Baqueira Store-Ski Service, van 
permetre un inici de temporada 
molt còmode per als esquiadors 
i surfistes de neu que van triar 
Baqueira Beret.

Baqueira espera obrir totes 
les seves pistes i encara la 
Puríssima amb optimisme

Uns 8.000 
esquiadors 

han passat per 
l’estació

Apaguen un 
foc dins d’un 
contenidor 
a Mollerussa
Els Bombers de la Generali-
tat van apagar ahir un incendi 
que es va originar en l’interior 
d’un contenidor a Mollerus-
sa, tot i que cal destacar que 
només es va cremar la brossa 
que hi havia a dins. Els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 8.46 hores i fins 
al lloc dels fets es va desplaçar 
una dotació del cos.

Diverses cases que es troben a 
l’Avinguda Catalunya de l’Albi 
es van quedar ahir sense sub-
ministrament elèctric per un in-
cendi que es va originar en una 
caixa de derivació situada en el 
número 13. En aquest sentit, 
emergències va ser alertada a 
les 15.53 hores i es van despla-
çar els Bombers i tècnics de la 
companyia elèctrica, que van ser 
els encarregats de solucionar la 
situació i restablir la normalitat.

Cases de l’Albi, 
sense electricitat 
per un incendi

UN AUTOCAR I UN TURISME VAN XOCAR ahir al qui-
lòmetre 97,4 de la C-13, al seu pas pel terme municipal de Salàs 
de Pallars. En aquest sentit, els serveis d’emergències van ser 
alertats de l’accident a les 16.26 hores i ràpidament es va activar 
el corresponent protocol. Així, fins al lloc es van desplaçar els 
Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat. Cal destacar 
que no van haver-hi ferits. 

Ofertes vàlides del 3 de desembre al 2 de gener

fes dolces, 
les teves festes!
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Ocasión de oro para el ICG
Los de Serna reciben a un Oviedo con solo ocho jugadores

Pa Mor y Carey 
no estarán en el 
partido

El ICG Força Lleida afronta 
una semana que puede 
ser decisiva para el futuro 
de Jorge Serna y alguno 
de los componentes de la 
plantilla.

Lleida
REDACCIÓN
El equipo recibe al Oviedo y al 
Marín, dos rivales directos en la 
zona baja de la tabla clasificato-
ria, en el Barris Nord y todo lo 
que no sean dos victorias com-
plicarían mucho la situación.

El primer partido llega esta 
misma noche ante el Oviedo y 
se presenta como una oportu-
nidad de oro para el conjunto 
leridano. Aplazado en la jorna-
da 4 tras la sentencia del pro-
cés, muchas cosas han cambia-
do desde entonces. En Lleida 
en lo referente a la dinámica. 
En Oviedo, en lo referente a la 
plantilla. Al club asturiano no 
le tembló la mano a la hora de 
despedir a Expósito, Coggins 
y  Ólafsson para traer a Sanz y 
Geks. Sin embargo, estos dos 
últimos no pueden jugar esta 
noche por la normativa de la 
federación. Tampoco lo harán 
Arteaga y Wright por lesión.

Enfrente, el ICG intentará 
aprovechar esta oportunidad 
para romper la racha de cinco 
derrotas consecutivas.

Feliu
Sierra

Stutz
Martí

Sans 
Santa Ana

Shaq
Mbaye

Chapela
Lafuente

Pérez
Nuutinen

Jakstas

Reyes
Rodríguez

Blázquez

Llorente
Arias

BALONCESTO  LEB Oro

CICLISMO

La Pobla de Segur acogerá una 
salida de etapa en la edición del 
centenario de la Volta Ciclista a 
Catalunya, que se celebrará en-
tre el 23 y el 29 de marzo de 2020 
tras el acuerdo alcanzado por el 
municipio de la comarca del Pa-
llars Jussà y la organización.

Esta será la tercera vez que 
La Pobla de Segur acoja una sali-
da de la Volta. La última ocasión 
en que hizo parada fue en 2018, 
cuando las inclemencias meteo-
rológicas provocaron que la or-
ganización tuviera que modificar 
el recorrido, trasladando el punto 

de salida previsto en Vielha a La 
Pobla de Segur. Esa etapa se re-
solvió a favor de alemán Maximi-
lian Schachmann, que se impuso 
en la línea de llegada situada en 
Torrefarrera tras culminar con 
éxito una escapada de 100 km.

La primera vez que acogió una 
salida fue en 1979, coincidiendo 
con la 59ª edición. El 10 de sep-
tiembre de aquel año la quinta 
etapa se inició desde este munici-
pio pirenaico para afrontar un du-
ro recorrido de 206 km que con-
cluía en el Coll de Pal con victoria 
de Ricardo Zúñiga. 

La Pobla de Segur tendrá 
una salida en la Volta a 
Catalunya del centenario

FOTO: @voltacatalunya / Zúñiga ganó la etapa que salió desde la Pobla en 1979

EL PARTIDO
HORA

20.30
CAMPO: Barris Nord
Aforo: 5.500

ÁRBITROS: Quintas Álvarez, Caa-
maño Muñoz y Aranzana García

ESTADÍSTICA COMPARATIVA
72 PUNTOS 68

48,6% 194/399 2 PUNTOS 156/321 48,6%
31,1% 73/235 TRIPLES 84/264 31,8%
68,1% 113/166 TIROS LIBRES 116/158 73,4%

24,3/11 REBOTES D/O 26,2/6,8
11,4 ASISTENCIAS 14,5
5,8 RECUPERACIONES 5,8

13,7 PÉRDIDAS 15,5
3,2/2,7 TAPONES FA/CO 2,9/2,2

1,4 MATES 0,8
20,6/18,1 FALTAS CO/RE 21/18,2

66,8 VALORACIÓN 65

ICG Força Lleida Oviedo

15 POSICIÓN 17

3 VICTORIAS 2

7 DERROTAS 8

-70 AVERAGE -89

EL DESTACADO  
STUTZ

ANOTACIÓN
Stutz

REBOTES
Stutz

ASISTENCIAS
Chapela/Sans
VALORACIÓN

Stutz

EL DESTACADO  
REYES

ANOTACIÓN
Reyes

REBOTES
Reyes

ASISTENCIAS
Llorente

VALORACIÓN
Reyes

CAREY YA SABE QUE NO SE CUENTA CON ÉL. 
Jorge Serna confirmó ayer lo que era un secreto a voces. 
No cuenta con Carey y así se lo ha notificado al jugador, 

que es baja por unas molestias en las cervicales.
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