
Messi guanya la seua sisena Pilota 
d'Or i ja és el futbolista més premiat 
de la història superant Cristiana 

La seu del bisbat d'Urgell a la Seu es 
desperta amb pintades a favor de 
l'avortament a Andorra, on és il·legal 

Un veí de Cervera deixa 
en herència a dos entitats 
socials dos milions d'euros 
Benefactor li Rafael Lloses, 
un exempleat de banca que 
va morir el maig passat 

Receptores li I.:Associació de 
Malalts d'Alzheimer i Salut 
Mental Ondara Sió 

Llegat li També inclou una 
finca rústica d'una hectàrea 
i un habitatge 

COMARQUES 115 

L'església del Pilar estrena ¡guarderia' 
Les tres diòcesis lleidatanes van ingressar el passat exercici 11,3 milions d'euros i les 
aportacions dels feligresos, que creixen notablement, va n suposar un terç del total 

ÉS NOTÍCIA I 3 

IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN 
I SOMRIURES QIJE ENAMOREN 

Exrwrs ~ implanrolo~ al'ançada 
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L'11 per cent 
de vehicles 
venuts a 
Lleida ja són 
d'energies 'noves' 
Enguany són gairebé 900 
a gas, elèct rics o híbrids 

Les matriculacions a la provín
cia de Lleida de vehicles pro
pulsats per energies alternati
ves, ja siguin elèct rics o a gas, 
juntament amb els híbrids, han 
suposat 1'11,15 per cent ent re 
el gener i el novembre. Així ho 
constaten les associacions de 
fabricants, concessionaris i ve
nedors. En total es tracta de 810 
unitats. 

ECONOMIA I 24 

Els polígons de la 
capital, sense sòl 
per poder acollir 
noves empreses 
[;ampliació de Cimalsa 
i un altre projecte 
permetran guanyar SO ha 

Els polígons industrials de Llei
da ciutat no tenen prou sòl dis
ponible perquè s'instaHin noves 
empreses, segons va assegurar 
el tinent d'a lcalde d 'Urbanis
me, Toni Postius, en una troba
da de promotors immobiliaris 
lleidatans. 

LLEIDA I 6 
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EDUCACIÓ 

La Pobla tindrà un centre 
d'alt rendiment d'esports 
de muntanya 

COMARQUES I 14 
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SUCCESSOS 

Entren cinc vegades en un 
mateix bloc de pisos de 
Cappont per robar 

LLEIDA I 10 

973 2:2 20 20 
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COMAU IQUES A la Seu, més de la meitat de torres Fraga anirà al jutge al quedar-se .N elèctriques són mortals per a les aus. sense una subvenció de 600.000 €. 

www.segre.com/comarques I P· 16 I P· 17 
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TURISME PONT DE LA PURÍSSIMA 

El sector turístic preveu omplir hotels, cases 
rurals i bungalous del Pirineu aquest pont 
L'hostaleria, "optimista" de cara al primer cap de setmana amb totes les estacions d'esquí "a ple rendiment" 
li Baqueira obrirà tot el domini després de rebre 8.000 esquiadors el cap de setmana 
X. RODRIGUEZ 
1 LLEIDA 1 El sector turís tic pre
veu omplir hotels, cases rura ls 
i bungalous del Pirineu durant 
aquest pont de la Puríssima, que 
coincideix amb l'obertura de les 
estacions d 'esquí d'Espot i Ta
vascan i és un dels moments de 
més afluència turística a les co
marques de Lleida. Aquests dos 
complexos del Pallars Sobirà se 
sumaran a Baqueira, Boí Taüll, 
Port del Comte i Port A iné, 
que van est renar la campanya 
d'hivern ent re el 23 i el 30 de 
novembre. En aquest sentit, el 
president de la Federació d'Hos
taleria, Josep Castellarnau, va 
explicar ahi r que la previsió és 
omplir els hotels que estiguin a 
peu de pistes entre divendres i 

BALANÇ 

Ocupacions de fins al90o/o 
amb bones previsions i a 
l'espera de reserves 
d'última hora 

LA DADA 

70%-90% 
OCUPACIÓ ACTUAL 

l'ocupació oscil ·la entre el 70% 
i el 90% i les previs ions per al 
pont són "bonesn. 

13.350 
ESQUIADORS 

El cap de setmana, les 4 estaci
ons d'esquí alpí obertes van re
bre 13.000 visitants. 

1.350.000 
FORFETS 

l'esquí preveu superar aquesta 
temporada d'hivern els 1,35 mi
lions de fo rfets. 

Imatge d 'a lguns dels esquiadors que han passat per Baqueira Beret aquest cap de setmana passat . 

diumenge, atès que ara ja estan 
reservades el 80% de les places 
per al pont. 

Per la seua part, la presidenta 
de la Federació de Càmpings, 
Marta Cortina, va apuntar 
que ac tualment hi ha un 70% 
d 'ocupació als bunga lous de 
les comarques de Lleida, enca
ra que esperen penjar el cartell 
de complet a tots aquests allot
jaments. No obstant, Cortina 
va assenya lar que " la gent es
tà esperant a última hora" per 

fer les reserves. Així mateix, 
el president de la Federació de 
Turisme Rural , Jaume Ramon, 
va assenya lar que l'ocupació a 
les cases de pagès osciHa entre 
el 80% i el 90% i va assegurar 
que " podríem arribar a la plena 
ocupació per a aquest pont de 
la Puríss ima". No obstant, va 
apuntar que en alguns dels es
tabliments les reserves són per 
a dos nits en lloc de les tres que 
té el pont. 

A més, el responsable de pro-

Visita d ' Isidre Gavfn i representants del territori a l'heliport. 

moció i màrqueting de la Dipu
tació, Juli Alegre, va assegurar 
que "el sector es mostra opt i
mista" per a aquest primer cap 
de setmana en què totes les es
tacions d'esquí estaran "a ple 
rendiment". Alegre va explicar 
que " la previsió és molt bona" 
i que tot apunta "que el clima 
serà favorable". 

D'altra banda, 13.350 esquia
dors van visita r les pistes d'alpí 
del Pirineu lleidatà aquest cap 
de setmana passat. Del tota l, 

MUNICIPIS EQUIPAMENTS 

fins a 8.000 van optar per Ba
queira, que per a aquest pont 
preveu obrir la total itat de l'es
tació (162 quilòmetres de pistes 
i els 36 remuntadors), segons 
van informar des de l'estació 
aranesa. Baqueira compta amb 
gruixos que oscil·len entre els 60 
i els 90 centímetres de neu a les 
cotes altes. Els altres 5.350 vi 
sitants corresponen als esquia
dors de Boí Taüll i Port Ainé , 
Port del Comte. 

Va l a recordar que les onze 

estacions d'esquí del Pirineu 
de Lleida preveuen superar du
rant aques ta temporada d 'h i
vern 1.350.000 forfets venuts i 
tancar la millor temporada dels 
últims 13 anys (l'any passat es 
van vendre 1,3 milions de pas
sis). Aquest sector, un dels prin
cipa ls motors del territori, va 
generar la temporada passada 
un impacte econòm ic direc te 
de 228 milions d 'eures i 2.000 
llocs de treball (vegeu SEGRE 
de dimecres passat). 

Fins a 300.000 € perquè l'heliport de 
Tremp tingui un hangar i operi de nit 
1 TREMPI El secretari d' In fraes
tructures, Isidre Gavín, va vi
sitar ahi r l'heliport de Tremp, 
on la Generalitat porta a terme 
les obres perquè pugui acollir 
també vols nocturns. Aquests 
treballs duraran unes vuit set
manes i estaran llestos a co
mençaments del 2020 (vegeu 
SEGRE de diumenge). 

El projecte se suma a les 
obres de condicionament exe
cutades per l'ajuntament i l'ac
tuació prevista per part d'una 

empresa privada per construi r 
un hangar per al manteniment 
i estacionament d'helicòpters. 
Aquestes tres actuacions sumen 
una inversió de 300.000 eu ros . 

Gavín va apuntar que les 
obres, a banda de fer operatiu 
l'heliport a la n it i en condici
ons de mala visibi litat, dotarà 
Tremp "d'una instaJ.Iació mo
derna, amb la màxima seguretat 
per a vols en helicòpter i la mà
xima qualitat en els trasllats". 
Les obres consistiran en l'aba-

lisa ment per il-luminar la zona 
de l'equipa ment durant la nit 
i quan hi hagi mala visibilitat. 

L'heliport dóna cobertura als 
Pallars i el projecte millorarà la 
cobertura sanitària de les zones 
perifèriques, reduirà el temps de 
trasllat de pacients i garanti rà 
l'equitat en l'accés a la sanitat 
pública. 

S'ha de recordar que els heli
ports de la Seu d'Urgell i Vielha 
també s'han adaptat per operar 
durant tot el dia. 
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MUNICIPIS POLÈMICA 

El PSC de Gimenells rebutja 
la moció de censura del PP 
Donaran "un vot de confiança" al govern de Som Poble li El 
socialista Alcolea substitueix el finat Antonio Miguel Pardos 

M.C.B./ X.R. 
I GIMENELLS I El PSC de Gime
nells va rebutjar ahir afegir-se 
a la moció de censura contra 
l'alcaldessa, Emma Solans 
(Som Poble), que va proposar 
el PP (vegeu SEGRE d'ahir). 
Van aH gar "motius personals" 
dels membres del grup i van 
apuntar que donaran "un vot 
de confiança" a l govern. En 
aquest sentit, fonts socialistes 
van apuntar que aquesta de
cisió l' han pres conjuntament 
el partit i el grup municipal. 
Tot i així, no descarten futures 
negociacions amb qua lsevol 
dels partits, "pel progrés i el 
bé comú". 

lvan Alcolea és el nou edil 
socialista i substitueix el finat 
Antonio Miguel Pardos. Per 
la seua part, la presidenta del 
PP a Lleida, Marisa Xandri, va 
demanar al PSC "que escolti 
els seus veïns i que no prengui 
decisions des dels despatxos". 
Va assegurar que "amb aquesta 
moció tenen l'oportunitat de 
treure els independentistes de 
l'ajuntament i deixar de donar 
suport a la llista a perdedora a 
les municipals" Solans va as
segurar que "tot aquest temps 
hem estat treballant i és el que 
seguirem fent ". El PP va gua
nyar les eleccions i va obtenir 4 
regidors, els mateixos que Som 
Poble, davant un del PSC. El 
suport del PSC va possibilitar 
la investidura de Solans. 

PSC i PDeCAT van expulsar Dante 
Pérez de l'alcaldia fa un any 
• Aquesta no és la primera 
moció de censura que plana 
sobre la política municipal 
de Gimenells. El març del 
2018, el PSC i el PDeCAT 
van expu lsar el llavors al 
calde, Dante Pérez, del seu 
lloc. Llavors va ser subs
titui."t per Antonio Miguel 
Pardos, que va morir a co
mençaments del mes d'oc
tubre passat. La destituc ió 
de Pérez va arribar mesos 
després que l'exalcalde dei-

xés el PSC i es presentés a 
les eleccions al Parlament 
del21-D com a independent 
de la llista del PP, en què va 
ocupar el número 2. 

La moció de censura de 
l'any passat a Gimenells va 
ser la primera que tenia lloc 
a les comarques de Lleida 
des del2012, quan Francesc 
García, del PSC, va arrabas
sar a Maria Antònia Pubill , 
de l'antiga CiU, l'alcaldia de 
Ponts. 

EQUIPAMENTS VANDALISME 
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POLÍTICA ACORDS 

La Diputació dóna 
llum verda a pagar 
15.000 € d'hores extra 
X.R. 
I llEIDA 1 La comissió informa
tiva de Recursos Humans de 
la Diputació va aprovar ahir 
pagar 14.805 euros en quali
tat d'hores extra d'aquest any 
a personal de la corporació 
provincial. Aquesta quantitat 
correspon a treballadors de 
la secretaria general, d'inter
venció, del departament d'as
sistència i cooperació muni
cipal i de l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs (IEI), segons consta 
en la documentació que es va 
sotmetre ahir a aprovació. 

El president de la comis
sió de Recursos Humans, el 
diputat Jordi Verdú (Esquer
ra), va explicar ahir que quan 
van entrar al govern de la Di
putació el mes de juliol passat 
"ens vam trobar una plantilla 
que creiem que és insuficient 
en molts departaments". "Hi 
ha hagut moltes jubilacions 
i baixes i vam intentar tirar 
endavant la feina amb la gent 
que hi ha", va assegurar. 

Així mateix, Verdú va 
apuntar que " les hores extra 
aprovades estan justificades 
per cada departament" i que 
" les repassem amb el nostre 
control horari i després les 
passem per la comissió". 

Augmentar la plantilla 
A ixí mateix, el president 

de la comissió informati
va de Recursos Humans va 
avançar que el propòsit del 

Talam recorda 
el codi ètic sobre 
regals al personal 
• El president de la Di
putació, Joan Talarn, va 
enviar ahir un mail al 
personal en què recorda
va que "ara que s'atansen 
els dies de Nadal" que no 
poden acceptar "regals, 
donacions de particulars o 
tractes avantatjosos". Ta
larn recorda que el ple va 
aprovar un codi ètic, que 
estableix que si e l va lor de 
l'obsequi supera els 100 
euros, "s'haurà de tornar 
o entregar Presidència", 
que establirà el seu ús i 
e l publicarà al portal de 
transparència. El govern 
ja es va comprometre a 
donar tots els obsequis 
d'aliments al Banc dels 
Aliments. 

nou equip govern de la cor
poració provincial (ERC i Jx
Cat) és "augmentar la plan
tilla" perquè "tenim moltes 
vacants" 

"La nostra idea és cobri r 
aquestes places per poder 
prestar millors serveis de 
suport i assessorament als 
ajuntaments de Lleida ", va 
assenya lar. Per fer-ho, va 
prol?osar promocions inter
nes 1 concursos. 

Denuncien pintades en plafons informatius del Geoparc Orígens al port de Corniols 
J ISONA 1 CONCA DELLÀ 1 El Geoparc Conca Dellà. La presidenta del 
Orígens va denunciar ahir l'apa- Geoparc i alcaldessa de Tremp, 
rició de pintades als plafons in- Pilar Cases, va mostrar indigna
formatius que hi ha instaHats en ció per aquests actes vandàlics, 
el punt més alt del port de Comi- encara que va apuntar que "no 
ols, al terme municipal d'Isona i és la primera vegada que ens 

passa". Cases va avançar que 
tant aquesta organització com 
l'ajuntament d'Isona estudien 
denunciar aquests fets als Mos
sos d'Esquadra. 

Els p lafons de Corniols són 

un dels punts que donen la ben
vinguda als visitants al territori 
Geoparc i també ofereixen in
formació sobre els elements ge
ogràfics de la Conca de Tremp. 

Val a recordar que la Unes-

cova atorgar a mitjans de l'any 
passat la distinció de Geoparc 
a dinou municipis de les comar
ques del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, la Noguera i la de l'Alt 
Urgell. 
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EDUCACIÓ EQUIPAMENTS 

Nou institut d'alt rendiment 
d'esports de muntanya a la Pobla 
Ampliarà l'oferta de l'actual i també formarà cossos d'emergència i seguretat 

M.CODINAS 
I LLEIDA I La Pobla de Segur pre
veu fer un centre específic de 
formació professional d'esports 
de muntanya per al pròxim curs 
amb la coHaboració de la Dipu
tació, el departament d'Educa
ció i la Torre de Capdellla. Es
tarà ubicat a prop de l'estació de 
tren de la Pobla, concretament 
en un edifici cedit pel consistori, 
i està previst que es construei
xin equipaments esportius com 
una pista d 'atletisme, un camp 
de futbol o una pista de pàdel a l 
voltant perquè els utilitzin tant 
els veïns com els alumnes. Per la 
seua part, la Torre de Capdella 
també aportarà instal·lacions 
complementàries per a la forma
ció en àmbits de mitjana i alta 
muntanya. 

En el nou centre es duran a 
terme a lguns dels cicles for· 
matius d'esports de muntanya 
que actualment es fan a l'I ns· 
titut de la Pobla de Segur, a 
banda d'ampliar·se l'oferta i 
l'especialització. 

També oferi ran formacions 
contínues en matèria de mun· 
tanya per a entitats i cossos 
d'emergència i seguretat com 
els Bombers o els Mossos. A 
més a més, el centre obrirà la 
porta a acollir estades per a es· 
portistes d 'a lt rendiment així 
com colònies esportives per a 
centres educatius. 

El departament d 'Educació 
serà l'encarregat tant de dis· 
senyar l'oferta educativa com 

d'implementar·la. L'objectiu del 
projecte és promoure l'ensenya· 
ment professional d'esports de 
muntanya a la comarca del Pa· 
llars Jussà. 

En aquest sentit la Diputació, 
el departament d'Educació, la 
delegació del Govern a l'Alt Pi· 
rineu i Aran i els ajuntaments 
de la Pobla de Segur i la Tor· 
re de Capdella presentaran el 
projecte i firmaran un protocol 
d'intencions avui al consistor i 
de la Pobla. 

Els esports de muntanya, clau 
per a l'economia al Pirineu 
• El Pirineu és una destina· 
ció que atreu milers de tu· 
ristes per la seua gran afer· 
ta en esports de muntanya 
i aventura que generen un 
impacte econòmic de prop de 
100 milions d'eu ros anuals. 
Actualment, i segons dades 
del Patronat de Turisme, hi 

ha unes 230 empreses que 
operen en el sector dels es· 
ports i el turisme actiu a les 
comarques de Lleida i que 
creen uns 2.000 llo cs de 
treball. 

D'altra banda, ja fa a lguns 
anys que es venen més de 
700.000 aventures anuals. 

SEGRE I 
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Mollerussa estrena una 
app de seguretat 
I MOLLERUSSA I Mollerussa pre· 
sentarà avui DragAler t, un 
botó roig virtual que perme· 
trà als establiments corner· 
cia ls de la ciutat alertar de 
situacions greus de seguretat 
a través d 'una aplicació de 
telefonia. 

Volen rebaixes fiscals 
per a la fruita dolça 
1 LLEIDA 1 El vicepresident de la 
Diputació, Ferran Accensi, 
i el diputat Ramon Cònsola 
van entregar ahir al subde· 
legat, José Crespín, la moció 
aprovada per la corporació 
per demanar rebaixes fiscals 
i ajuts per als productors de 
la fruita dolça. 

Mor l'únic regidor 
del PP a Tírvia 
I LLEIDA I L'únic regidor del pp 
a Tírvia, Ben ito Mendoza, 
va morir ahir víctima d'un 
càncer. 

Alcarràs ja gestiona la 
neteja dels carrers 
I ALCARRÀS I L'ajuntament d'Al· 
carràs va començar ahir 
a gestionar directament el 
servei de neteja viària a l'ex· 
pirar el contracte amb l'ad· 
judicatària. El consistori ha 
subrogat els contractes dels 
quatre empleats del servei. 
L'alcalde, Manel Ezquerra, 
va explicar que "és la millor 
solució", perquè l'ajuntament 
"pot optimitz~r el servei arn~ 
recursos propis que no ocast· 
onaran despeses generals o 
extraordinàries". El ple va 
aprovar assumir aquest ser· 
vei el 24 d'octubre. 

PARTICIPACIO INVERSIONS ADMINISTRACIONS CONVENIS 

Veïns de Tàrrega i la Pobla 
triaran inversions per al 2020 
Entre diverses propostes escollides per votació popular 
SEGRE TARREGA I REDACCIÓ 
1 TÀRREGA¡ Els veïns de Tàrrega 
podran votar les propostes dels 
primers pressupostos partici· 
patius impulsats per l'ajunta· 
ment entre el20 de gener i el4 
de febrer i en què s'invertiran 
100.000 euros. Prèviament, el 
19 de desembre se celebrarà 
un fòrum ciutadà en el qual es 
debatran i prioritzaran les 76 
propostes que han estat valida· 
des d'entre les 350 aportacions 
que va fer la ciutadania. 

CoJ.locar bústies amb bosses 
per recollir els excrements dels 
gossos; adquirir una màquina 
de neteja; pintar murals a la 
zona del Pou del Gel o milla· 
rar l'enllumenat de Sant Eloi , 
són algunes de les propostes. 
La votació serà telemàtica i 
podran part icipar·hi totes les 

LES CLAUS 

Joves dola Pobla 
I A la Pobla de Segur aquest 
serà el segon any que es porta 
a terme aquest procés de par· 
ticipació ciutadana i en el qual 
els joves hauran de decidir en 
què s'invertiran 5.000 eu ros 
dels comptes municipals per al 
pròxim 2020. Es votaran online 
fins al24 de gener. 

Tàrrega 
I Primera vegada que es pre· 
senta un procés de participa· 
ció ciutadana, en el qual s'han 
presentat 76 propostes. Es vo· 
taran a finals de gener·princi · 
pis de febrer i s'invertiran fins 
a 100.000 eu ros. 

persones majors de 16 anys i 
empadronades a Tàrrega. 

La Pobla 
D'altra banda, els joves de la 

Pobla de Segur podran elegir a 
què destinar 5.000 euros dels 
pressupostos participatius del 
2020 dedicats a activitats ju· 
venils. Els joves d'entre 12 i 29 
anys proposaran activitats i es 
votaran els millors projectes. El 
procés començarà aquest mes i 
hi haurà un canvi significatiu: 
les propostes es presentaran 
online. 

Totes s'hauran d'enviar 
abans del 24 de gener per po· 
der ser discutides a l'assemblea 
jove que se celebrarà el dia 31 
de gener per decidir quines 
d'aquestes propostes es duran 
a terme durant el 2020. 

Vidal Vidal i Joan Talarn, ahir a la Diputació de Lleida. 

Diputació i Govern impulsen 
actes per frenar la despoblació 
[lLEIDA I El president de la Di· 
putació, Joan Talarn, i el nou 
director de Treball, Assump· 
tes Socials i Famílies a Lleida, 
Vidal Vidal, es van reunir ahir 
per incrementar les accions que 
ajudin a impulsar polítiques que 
facilitin fixar la gent als pobles 

amb risc de patir els efectes de 
la despoblació. 

Així mateix, totes dos ad· 
ministracions van acordar re· 
novar els convenis que ajuden 
a impulsar polítiques socials a 
través dels consells comarca ls 
de la demarcació. 
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CICLISME COMPETICIÓ 

La Pobla de Segur, sortida 
d'una etapa de la Volta 2020 
Serà la tercera vegada en la seua història després d'acollir-ne ell979 i el2018 

AG~NCIES 
1 BARCELONA I La Pobla de Segur 
allotjarà la sortida d'una etapa 
de la Volta Ciclista a Catalu
nya 2020, l'edició del centena
ri que es disputarà del 23 al 29 
de març. Aquesta serà la tercera 
vegada que la Pobla acu ll i una 
sortida de la Volta. L'última oca
sió en què va fer parada va ser 
el2018. Llavors, tanmateix, va 
ser de manera imprevista. I és 
que, coincidint amb la sisena 
etapa d'aquella 98a edició, les 
inclemències meteorològiques 
van provocar que l'organització 
hagués de modificar el recorre
gut, traslladant el punt de sor
tida previst a Vielha a la Pobla 
de Segur. Aquella etapa es va 
resoldre a favor d'alemany Ma
ximilian Schachmann, que es va 
imposa r en la línia d 'arr ibada 
situada a Torrefarrera, després 
de culminar amb èxit una esca
pada de 100 quilòmetres. 

La primera vegada que la 
Pobla va acoll ir una sortida 

Ri cardo Zúñiga, vencedor de l'etapa que va sortir de la Pobla el1 979. 

d'etapa de la ronda catalana va 
ser el 1979, coincidint amb la 
59a edició. El 10 de setembre 
d'aquell any, la cinquena etapa 
es va inicia r des del municipi 
del Pallars Jussà per afrontar un 
dur recorregut de 206 km que 

concloïa al coll de Pal (Bagà) . 
Ricardo Zúñiga va ser el vence
dor d'etapa, mentre que Vicente 
Belda va aconseguir el liderat 
de la general, que ja no deixaria 
escapar fins al final. 

"Per a la Pobla és tot un ho-

nor poder acollir, una vegada 
més, la Volta a Catalunya, i en
cara més aquest any en què la 
carrera celebra el centenari. Per 
a nosaltres és una bona oportu
nitat per visibilitzar el nostre 
territor i, a ix í com per portar 
corredors de primer nivell a una 
localitat on el ciclisme compta 
amb un gran nombre d 'aficio
nats", va remarcar Marc Baró, 
alcalde de la Pobla. Per la seua 
part , Rubén Peris, president de 
la Volta Ciclista, va reconèixer 
que "la Volta és una carrera cen
tenària que vol arribar a tot el 
territori , i és un orgull que en 
la 100 edició pugui sortir, per 
tercera vegada a la història, de 
la Pobla". 

De moment , la província de 
Lleida tindrà una destacada pre
sència a la Volta del centenari, 
atès que a la sortida des de la 
Pobla, en una data encara per 
confirmar, cal afegir l'arribada 
ja anunciada a l'estació d'esquí 
de Port Ainé. 

SEGRE I 
Dimarts, 3 de desembre del2019 

CICLISME 

Alaphilippe 
succeeix Valverde 
a la Bicicleta d'Or 
1 PARfSI El ciclista francès Ju
lian Alaphilippe és el gua
nyador de la Bicicleta d 'Or 
2019, que organitza la revis
ta especialitzada Vélo, premi 
en què succeeix Alejandro 
Valverde, guanyador el2018. 
Alaphilippe va ser el més vo
tat pels periodistes especia
litzats, davant del colombià 
Egan Bernal i l'eslovè Primoz 
Roglic. 

TEN IS 

Suïssa encunyarà 
monedes amb el 
rostre de Federer 
I BERNA I El Govern suís ha 
anunciat que honrarà Roger 
Federer encunyant monedes 
d 'or i plata amb el seu ros
tre, un fet històric , ja que 
serà la pr imera vegada que 
homenatja d'aquesta manera 
una persona viva. Encunya
ran monedes de plata de 20 
francs (18 eu ros a partir del 
gener i monedes de plata de 
50 francs (45 eu ros), des del 
maig del 2020. 
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POlÍTICA CULTURAL MÚSICA INTERNET ACTIVITATS 

El cicle de Nadal de l'I El, amb 
set grups en 17 municipis 
Concerts de clàssica, folk, coral i gòspel fins al 4 de gener li 
L'Orfeó Lleidatà va obrir el programa diumenge a la Granadella 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA¡ El cicle Nadal! Música 
a les Terres de Lleida, que or
ganitza l'Institut d'Estudis Uer
denes de la Diputació de Llei
da, torna aquest any a apostar 
amb força per atansar aquest 
format musical al territori amb 
una programació que inclou 
un total de set espectacles de 
sengles formacions, que podran 
veure's en disset localitats de les 
comarques lleidatanes. L'Orfeó 
Lleidatà , amb Pedra Pardo al 
capdavant, va obrir diumenge 
passat aquest cicle a la Granade
lla amb tot un clàssic d'aquesta 
formació coral en Nadal, l'es
pectacle Christmas.cat. Viu el 
Nadal amb el cor!. 

La Banda Municipal de Llei
da; els grups Veus.kat, La Ruta 
de les Estrel les i Veneno en la 
Piel; el Cor de Cambra de l'Au
ditor i Enric Granados i un duo 
de corda de l'Escola L'Intèrpret 
seran les altres sis formacions 
participants en una programa
ció que es desenvoluparà fins al 
4 de gener. 

O li ana, Tornabous, Ivars 
d'Urgell, Barbens, Ribera d'Ur
gellet, Montferrer i Castellbò, 
Soses, Bel lpuig , Corbins, Al
guaire, Artesa de Lleida, Belia
nes, Olius, Vilanova de Bellpuig, 
Guissona i Vilanova de Segrià 
seran els altres setze municipis 
que gaudiran d'aquesta oferta 
musical durant les properes 
setmanes. 

LLENGUA PROMOCIO 

Premis de 
narrativa infantil 
i juvenil Anton 
Navarro 
Alumnes de l'Alta 
Ribagorça i Pallars 

I EL PONT DE SUE RT I La Confra
ria Nova del Pont de Suert va 
acoll ir diumenge l'ent rega de 
guardons de la 29 edició dels 
premis Anton Navarro de nar
rativa infantil i juvenil, obsequis 
patrocinats pel Parc Nacional 
d 'A igüestortes. El certamen, 
que organitza el Consorci per 
a la Normalització Lingüística, 
va rebre més de 1.200 escrits 
presentats per alumnes de 17 
centres de Primària i Secundà
ria de l'Alta Ribagorça i els dos 
Pallars. 

Els guanyadors en les sis ca
tegories per edats van ser Jordi 
Adell (Maria Immaculada de 
Tremp) amb el conte El gat furro 

'Christmas.cat ', de l'Orfeó Lleidatà, una de les ofertes musicals. 

PROGRAMACIÓ 

Coral. Christmas.cat, de l'Orfeó Lle idatà, a la Granadella, 
Oliana i Ivars d'Urgell; i Hallelluia, amb el Cor de Cambra de 
l'Auditor i de Lleida, a Corbins, Algua ire i Artesa de Lleida. 

Folk. El grup La Ruta de les Estrelles a Barbens, Ribera d'Ur
gellet, Montferrer i Castellbò i Tornabous. 

Gòspel. La formació Veus.kat, a Soses i Bellpuig. 

Clàssica. Duo de violí i viola, a Belianes i Olius. 

Banda. La Banda Municipal de Lleida, a Vilanova de Bellpuig 
i Guissona. 

Pop-rock. El grup Venen o en la Piel, a Vilanova de Segrià. 

Viquitrobada a Cervera amb 
uns setanta participants 
X. SANTESMASSES 
I CERVERA I La Universitat de 
Cervera va acollir el cap de 
setmana passat en el marc de 
la Capital Cultura l Catalana 
la XII Viquitrobada, reunió 
anual d'autors catalans d'arti-

eles de la Viquipèdia. Uns 70 
participants van crear o van 
millorar textos sobre festes 
i patrimoni de Cervera com 
l'Aquelarre, el carreró de 
les Bruixes o la Casa Duran 
i Sanpere. 

Pat Metheny, Zucchero i Jethro Tuli, al Guitar BCN 

I BARCELONA I El festival Guitar BCN, de!25 de gener al 22 
de juliol, va anunciar ahir les actuacions de Pat Metheny, 
Zucchero, Joe Satriani i Jethro Tuli en la pròxima edició. 

Darden ne critica Scorsese per treballar amb Netflix 

I MADRID I El cineasta belga Luc Dardenne va dir ah ir a Ma
drid que directors com Scorsese "s'equivoquen" treballant 
amb Netflix, que "no vol que les cintes s'est renin en sales". 

Un milió de la Vila Casas per a la Fundació Joan Miró 

I BARCELONA I La Fundació Vi la Casas donarà 100.000 euros 
anuals a la Fundació Joan Miró fins al2030, un milió en el 
còmput global, amb l'objectiu de " mantenir, restaurar, actu
alitzar i posar en relleu la coHecció de Joan Miró". 

LITIGI 

Vila afronta "amb 
resignació" la 
petició de presó 
perSixena 

Alguns dels joves estudiants premiats en el certamen, diumenge al Pont de Suert. 

I BARCELONA I L'exconselJer de 
Cultura Santi Vila va asse
gurar ahir que afronta "amb 
resignació" la petició d '11 
mesos de presó, 162.000 eu
ros de multa i gairebé 3 anys 
d ' inhabilitació pública pel 
lit igi de l'art de Sixena (ve
geu SEGRE d'ahir). "Estem 
convençuts que vam actuar 
ajustats a dret", va dir en una 
entrevista a SER Catalunya. 
Vila va assenyalar que va fer 
el que havia de fer entenent 
que no es podia "violentar la 
legislació catalana". Va afegir 
que "es va retornar tot el que 
es podia" i va lamentar que 
una "legislatura tan tòxica i 
amb tanta tensió entre uns i 
d'altres" com la d'aquell mo
ment impedís un acord per 
a la gestió "compartida" de 
l'art. 

i el seu amic; Dídac Cana (Esca- de Suert) per A cara o creu; Èlia distincions i accèssits entre una 
la Vall de Boí) per El grill i els Torres (Maria Immaculada de vintena de finali stes. L'edició 
monstres dels elements; Xavi- Tremp) per Des de la finestra de trenta del certamen literari se 
er Prats Baulies (Valldeflors de la meva habitació; i Berta Tudel celebrarà l'any que ve a Sort, 
Tremp) per El matalàs de l'on- (lES Pont de Suert) per Fet de seguint la tradicional rotació 
cle conco; Judit Feixa (lES Pont noguer. També es van repartir geogràfica. 
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