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Vecinos y usuarios critican el 
mal estado del Parc sobre les 
Vies, inaugurado en 2010 | PÁG. 8

MUERE CLARA SIMÓ. 
La escritora de Alcoi 
fallece a los 76 años | PÁG.30

PIDEN MULTAS A CINCO ESTUDIANTES 
POR PROTESTAR EN LA UDL. Solicitan 
5.040 euros a cada uno por manifestarse 
contra un acto de Teléfonica en 2017 | PÁG. 12

Puigdemont: “La inmunidad 
empieza ahora en los Pirineos”

FOTO: N. Segura (ACN) / Puigdemont y Comín, ayer en la Eurocámara

El ex President y Comín se 
estrenan en la Eurocámara y 
piden poder viajar a España

Oriol Junqueras se muestra 
muy seguro de que podrá 
darles un abrazo “en breve”

Los ministros del 
nuevo Gobierno 
toman posesión 
de sus cargos

Los ministros del nuevo Go-
bierno de Pedro Sánchez 
prometieron el cargo ante 
el Rey y recibieron sus car-
teras. Por su parte, Pablo 
Igesias asume el “trabajo 
en equipo” del Ejecutivo.TEMA DEL DIA | PÁG. 3-5

FOTO: L.M. / Imagen del desprendimiento en la C-233, cortada más de dos horas

Una roca corta el ‘Eix de les 
Garrigues’ en la Granadella

COMARQUES | PÁG. 13

251.506
Es el número de pasajeros 
del año pasado de la línea 
entre Lleida y la 
Pobla de Segur

dEl dato

| PÁG. 14

El Barça prescindió ayer del técnico 
Ernesto Valverde, después de una 
jornada repleta de especulaciones. 
El club no hizo oficial la destitución 
del técnico y la contratación del 
entrenador santanderino hasta 
pasadas las once de la noche.

DEPORTES | PÁG. 22

El Barça destituye al 
técnico Ernesto Valverde 
y ficha a Quique Setién

RECOGIDA 
SELECTIVA EN 
LOS MERCADOS 
DE LA SEGARRA

COMARQUES | PÁG. 14

Las ONG de Lleida podrán 
comprar pisos por ‘tanteo’

| PÁG. 10
LOCAL
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La línia de FGC Lleida-la 
Pobla bat rècords i supera 
els 250.000 passatgers
Tanca el 2019 amb dades positives que mostren la 
“bona acollida” del nou model de gestió integral
La línia de Ferrocarrils que 
transcorre entre Lleida-la 
Pobla va registrar durant 
l’any 2019 un total de 
251.506 usuaris, el que 
representa un augment del 
13,5%. 

Lleida
REDACCIÓ
Així ho revelen les dades fe-
tes públiques per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 
que detallen un increment del 
4,4% de viatgers a nivell cata-
là respecte al 2018, assolint els 

91.296.349 viatgers. D’aquesta 
manera, la companyia assoleix 
un nou rècord històric d’usuaris, 
fet que “remarca, un cop més, 
el compromís de l’empresa pú-
blica per una mobilitat eficient i 
l’aposta indiscutible per la millo-
ra de la qualitat de l’aire i la lluita 
contra el canvi climàtic. 

En aquest sentit, pel que fa 
a la línia Lleida-la Pobla supo-
sa “un any més la bona acollida 
del nou model de gestió integral 
aplicat per Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya des del 
mes de juliol de l’any 2016”. FOTO: FGC/ Imatge d’arxiu de la línia de tren Lleida-la Pobla de Segur

La Granja d’Escarp organitza 
per als propers 17 i 20 de ge-
ner diversos actes per celebrar 
la Festa Major. En aquest sentit, 
la festa començarà el divendres 
17 amb el concurs de tir al plat, 
en una diada que també inclou-
rà una jornada tècnica agrària i 
la Nit de Jovent amb el grup de 
versions La Tropical i el Dj. Ray-
mon. De cara al dissabte hi hau-
rà un esmorzar a la brasa, ani-

mació infantil amb la Cremallera 
Teatre i la música de l’Orques-
tra Atalaia, tant al ball de tarda 
com al de nit. Diumenge també 
començarà amb un esmorzar 
a la brasa, que donarà pas a la 
9a Mototrobada de Motos Clàs-
siques i el Parc d’Inflables, per 
acabar el dia amb l’obra teatral 
Marit i muller, quin merder. La 
Festa Major acabarà dilluns amb 
la processó de Sant Sebastià. 

La Granja d’Escarp s’omple de 
música, actuacions i jornades 
tècniques per la Festa Major
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El Servei d’Intervenció Socioe-
ducativa Itinerant de l’Urgell ha 
realitzat durant el 2019 22 ac-
tuacions amb un total de 339 
participants. Aquest servei és 
un recurs preventiu del Consell 
Comarcal de l’Urgell per a totes 
les famílies amb infants i adoles-
cents de 0 a 18 anys amb situ-
ació de risc social del territori. 
El servei de nova creació s’ha 

implementat durant l’any 2019 
amb accions socio-educatives, 
tant per a famílies usuàries del 
servei, com per la resta de fa-
mílies de la comarca. D’aquesta 
manera, es minimitza l’estigma-
tització dels usuaris al servei a 
través d’accions comunitàries 
inclusiva i es treballa per la in-
tegració d’aquests usuaris en re-
cursos normalitzadors. 

El Servei Socioeducatiu de 
l’Urgell clou el 2019 amb un 
total de 22 actuacions fetes

El consell de la Segarra instaura 
la recollida selectiva als mercats 
per contribuir més al reciclatge
S’han repartit cubells d’envasos i orgànic als paradistes

Cervera
REDACCIÓ
El Consell Comarcal de la Segarra 
ha implantat la recollida selecti-
va als mercats de la comarca. En 
aquest sentit, setmanalment es 
reparteixen un total de 63 conte-
nidors per a la recollida selectiva 
de residus, bàsicament envasos i 
fracció orgànica a les quatre po-
blacions de la comarca on es dis-
posa del mercat setmanal: Cerve-
ra, Guissona, Torà i Sant Guim de 
Freixenet. 

L’objecte d’aquesta nova inici-
ativa és aconseguir augmentar el 
reciclatge de residus i fomentar 
la neteja de la via pública, espe-
cialment dels carrers i les places 
més cèntriques, que és on s’acos-
tumen a fer els mercats. 

Segons el conseller de l’Àrea 
de Gestió de Residus, Josep Ma-
ria Castellà, la campanya ha es-
tat “tot un èxit”, ja que durant la 

FOTO: C.C.S./ Imatge dels contenidors que s’han repartit als paradistes

primera setmana d’implantació 
s’han reduït de manera dràstica 
els residus que abans acabaven 

escampats pel terra. S’espera que 
la mesura contribueixi a reciclar 
més. 

Solsona recorda 
el batlle Jounou 
en l’aniversari 
de la seva mort

L’Ajuntament de Solsona va 
recordar ahir dilluns l’alcalde 
Xavier Jounou amb motiu del 
desè aniversari de la seva mort. 
És per això que durant aques-
ta setmana es publicaran frag-
ments d’escrits seus a les xar-
xes socials. A més, aquestes 
cites s’acompanyaran amb els 
retrats de l’homenatjat fets per 
Víctor Pallarès. 

Un dels retrats que s’han fet

FOTO: Aj. Solsona
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L’Esport Blanc Escolar es 
reprèn un cop resolt el 
problema de pagament
El programa va destinat a 2.688 
estudiants de 60 centres del Pirineu
La Seu d’Urgell
ACN
El programa d’Esport Blanc Es-
colar es va reprendre ahir amb 
normalitat a les pistes d’esquí 
que l’acullen, en la línia del que 
van anunciar divendres passat 
els Consells Esportius del Pirineu 
després d’obtenir el compromís 
del cobrament del 20% restant 
de les subvencions de 2018 i l’im-
port pendent de l’any passat. 

Les activitats van destinades 
a 2.688 estudiants de 3r i 4t de 
primària de 60 centres educatius 
pirinencs i, en el cas dels alum-
nes de La Salle de la Seu d’Urgell, 
es van poder familiaritzar amb 
la modalitat de nòrdic a l’estació 
d’Aransa, a Lles de Cerdanya. Des 
de la mancomunitat que aplega 
aquest tipus de complexos confi-
en en què es produeixin nevades 
en les pròximes setmanes per 
poder tancar la temporada “amb 
condicions”.

Tot i que l’aturada de la setma-
na passada de les activitats del 
programa d’Esport Blanc Escolar 
no va afectar al calendari progra-
mat per a la pràctica de l’esquí 
de fons, ja que des d’un principi 
ja s’havia previst que es comen-
çaria aquest dilluns, la tècnica de 
la Mancomunitat de les Estacions 
d’Esquí Nòrdic, Imma Obiols, va 

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Un grup de nens i nenes de la Seu d’Urgell , durant una de les classes

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Un monitor ajudant a una de les alumnes 

explicar que aquesta situació els 
havia fet “patir”. En aquest sentit, 
va ressaltar la seva importància 
tant per a l’alumnat dels centres 
educatius com pels complexos 
d’hivern, ja que aquest els suposa 
una garantia d’afluència de visi-
tants entre setmana.

L’objectiu del programa és que 
els estudiants es familiaritzin amb 
el medi i amb el material necessa-
ri per a la pràctica de l’esquí i que, 
a més, siguin capaços de comen-
çar-se a moure amb autonomia, 
tal com va explicar un dels mo-
nitors de l’Esport Blanc Escolar, 
Sergi Brau. També va dir que en el 
cas del nòrdic, en ser una modali-

tat menys coneguda que l’alpí, cal 
incidir molt més en com han de 
desplaçar-se pels circuits.

Enguany, la xifra d’alumnes 
de 3r i 4t de primària que es be-
neficien d’aquestes activitats ha 
crescut en 285 persones, el que 
suposa gairebé 3.000 en total. To-
tes elles van a escoles públiques 
o concertades d’alguna de les nou 
comarques del Pirineu: Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Berguedà, Cerda-
nya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Ripollès, Solsonès i Val d’Aran. El 
programa va néixer el curs 2013 
 – 14, es duu a terme en horari lec-
tiu i dins les activitats d’educació 
física i consta de vuit sessions.

El proper divendres 17 de gener 
es complirà el setanta-cinquè 
aniversari de la primera projec-
ció al cinema Flotats del munici-
pi de Tornabous, a l’Urgell. Per 
celebrar aquesta efemèride, a 
les 21.00 hores es farà un passi 
de la pel·lícula amb la qual es va 
inaugurar la sala: Tu i jo (1937)
de Leo McCarey amb Charles 

Boyer i Irenne Dunne. Posterior-
ment, al mateix cinema, tindrà 
lloc un petit brindis de celebra-
ció i una sessió de punxadiscos 
amb les millors bandes sonores 
de la història del setè art. El diu-
menge 19 de gener a les 11.00 
h, es projectaran dues producci-
ons fetes per les veïnes i els ve-
ïns de la població.

Tornabous celebra el 75è 
aniversari del seu cinema 
Flotats el proper divendres

La Festa Major d’Alpicat ompli-
rà d’activitats els dies 16, 17, 18 
i 19 d’aquest mes de gener. Pel 
que fa a la Festa Major, dijous 
16 es podrà veure el documen-
tal ‘Maleïda’, l’aventura de Jacint 
Verdaguer a l’Aneto. El diven-
dres 17 es posarà en marxa la 
ruta gastronòmica Alpitast, que 
s’allargarà durant tot el cap de 
setmana. Divendres també es 
podrà assistir a la representa-
ció teatral d’El metge de Lam-

pedusa’, a La Unió, i per acabar 
el dia el Parc del Graó acollirà la 
Festa del Jovent, amb el grup Se-
guirem, tribut a Obrim Pas, i el 
DJ Bacardit. L’activitat seguirà 
dissabte a la tarda a La Unió amb 
una doble proposta: l’actuació 
del Pallasso Tortellini i la Festa 
de la Cervesa. També se celebra-
rà la Missa cantada per la Coral 
Sant Bartomeu. El diumenge tin-
drà lloc el ball de Festa Major i la 
Festa de l’Esport

Alpicat prepara quatre 
dies plens d’activitats en 
motiu de la Festa Major

MARTES 14 DE ENERO DE 2020 | COMARQUES 17

Amb l’inici d’any, l’Ajuntament 
de Fraga ha adjudicat diverses 
obres que milloraran alguns car-
rers ubicades al Casc Històric de 
la ciutat. L’actuació de més pres-
supost és la reurbanització del 
carrer Santiago. Es renovarà tot 
el paviment, que presenta mol-
tes esquerdes, i les xarxes de cla-
vegueram i de subministrament 
d’aigua potable, que presenten 
també diversos trencaments. 

Una altra de les actuacions 
que s’ha adjudicat és la urbanit-
zació d’un tram d’escales entre 
els carrers Hecho i Pizarro, que 
es troben en molt mal estat. 
L’obra té un termini d’execució 
de dos mesos. 

D’altra banda també s’ha re-
alitzat l’adjudicació d’el projecte 
de renovació de la impermeabi-
lització de la coberta de la pisci-
na climatitzada. 

Fraga adjudica obres en 
diferents carrers i la millora 
de la coberta de la piscina

FOTO: Aj. Fraga  / Es renovarà la coberta de la piscina climatitzada

cfarre
Resaltado



 

ARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén-Torné
@paquitasanvicen |

(Conviure) 
junts?
Adaptat, agafo prestat el cèle-
bre títol d’Alain Touraine que al 
1997 preguntava a les societats 
mundials cada cop més bar-
rejades, més mestisses, dife-
rents, desiguals i competitives, 
si la gent podíem viure junts 
entenent-nos i respectant-nos 
en la mútua diversitat. La res-
posta, com deia aquell, està 
al vent. Encara hi és. No bufa 
pas a favor, al contrari. A Tou-
raine li preocupava la relació 
immigrants-autòctons. A mi 
també, encara. De fa anys, a 
més, em preocupa també molt 
la convivència, l’entesa i el res-
pecte interns, entre els propis 
“autòctons.” Anys de bogeria 
polaritzada indepe/no inde-

pe, que encara dura. Amistats 
perdudes, famílies partides 
per una Ítaca idealitzada. Ara, 
s’hi afegeix una bogeria major: 
la histèria irresponsable de les 
dretes, radicals i extremistes. 
L’ espectacle esborronador del 
debat d’investidura continua. 
La manca d’educació i respec-
te, l’acosament, el menyspreu 
s’ha apoderat de l’ambient, les 
xarxes i ha sortit al carrer. Tot 
el contrari del que cal per viure 
i conviure de veritat en positiu. 
No podem continuar així.Tot-
hom en som responsables. Cal 
recuperar urgentment el sentit 
comú, l’educació i el respecte. 
Si volem, podem. Volem? Jo sí. 
I tu? 

Ara s’hi afegeix una 
bogeria major: la 
histèria irresponsable 
de les dretes, radicals 
i extremistes

D’AQUÍ I D’ALLÀ

El Centre d’Atenció Diürna 
Candi Villafañe d’Aspid, que 
atén actualment 41 perso-

nes, ha posat en marxa enguany 
sengles tallers terapèutics d’edu-
cació canina i de dansa i música 
en el que participen 28 usuaris 
d’aquest servei. Aquestes propos-
tes innovadores tenen l’objectiu 
de motivar els usuaris per assolir 
millores físiques, emocionals, so-
cials i cognitives. 

El taller d’educació canina es 
desenvolupa de gener a març i 
compta amb vuit participants, 
mentre que el taller de dansa 
es fa de de gener a abril i té 20 
participants. Ambdues activi-
tats es desenvolupen un cop a 
la setmana. El taller de teràpia 
canina, impartit per l’associació 

TECA (Teràpia i Educació Canina 
Assistida), desenvolupa un sis-
tema propi i innovador destinat 
a aconseguir una millora de la 
motivació, del sentiment d’uti-
litat i de la gestió emocional 
dels participants. Aquest siste-
ma, flexible i lúdic, permet una 

interacció de la persona amb 
discapacitat i el gos, destinat a 
millorar la seva qualitat de vi-
da a través de l’empoderament 
personal i la millora del senti-
ment d’autoestima i de l’auto-
confiança.

El taller de dansa i música, 
impartit per Marta Casals Dan-
sa, planteja la dansa i el movi-
ment com una eina de comuni-
cació a l’abast de tothom i com 
una eina pedagògica. 

A les sessions es treballen 
tant les habilitats físiques com 
la resistència, la flexibilitat, la 
coordinació i la força, sempre 
a partir dels  patrons de movi-
ment característics de la dan-
sa, com son els desplaçaments, 
salts, girs o equilibris. 

Aspid promou els tallers 
terapèutics d’educació 

canina i de dansa i música

Molts restaurants acostumen a 
fer festa el dilluns, cosa lògica si 
es té en compte que el cap de 
setmana és un dia fort per aquest 
sector. Potser per això un restau-
rant de Lleida, el Ferreruela, va 
rebre ahir la visita dels Germans 
Torres, dos coneguts cuiners que 
regenten els restaurants Cocina 
Hermanos Torres y Dos Cielos. 
També perquè van fer el progra-
ma de TVE ‘Cocina con los Torres’. 
Al sortir es van fotografiar amb els 
propietaris. No n’hi ha per menys.

FOTO: ASPID
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Ricard Font 
President de 
Ferrocarrils 

Antonio         
Banderas 
Actor

Josep Maria 
Bartomeu 
President del Barça 

La línia de FCG Lleida la Pobla de 
Segur ha superat els 250.000 pas-
sagers, una dada molt positiva de 
l’any passat que mostra l’eficàcia 
del nou midel de gestió

L’actor malagueny ha estat nomi-
nat als Oscar com a millor actor, per 
‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodó-
var, nominada també, com a millor 
pel·lícula internacional. 

No pot ser que el Barça estigui fent 
tant el ridícul, menyspreant el tèc-
nic durant uns dies, fent-lo fora i 
fitxant l’únic entrenador que hi ha 
volgut anar. Ni formes ni fons.

Entre les dues 
activitats hi 
prenen part 
28 usuaris 
d’aquest servei
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