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ENSENYAMENT INICIATIVES 

Els Pallars i l'Alt Urgell reprenen 
l'esquí escolar, amb 100 alumnes més 
Després de la paralització de la setmana passada per impagaments d'ajuts de la Generalitat 

Alumnes de l'escola La Salle de la Seu d' Urgell van participar ahir en la primera sessió d 'esquia l'estació d 'Aransa. 

X. RODRIGUEZ I ACN practicar esquí de fons, segons 
I LA SEU D'URGELL I Els consells es· van informar des de l'Agrupació 
portius del Jussà, Sobirà i Alt Territoria l de Consells Esportius 
Urgell van reprendre ahir l'es- de Lleida . A l'Alta Ribagorça, 
quí escolar després d'aixecar Solsonès i Aran, el programa 
la paralització del programa la començarà a finals de gener. 
setmana passada per im paga- Una de les escoles que van 
ments de la Generalitat d'ajuts començar ahir les classes d'esquí 
corresponents al2018 i el 2019. va ser La Salle de la Seu, que 
Un tota l de 1.568 alumnes de va anar a l'estació d'Aransa. Un 
tercer i quart de Primària de dels monitors , Segri Brau, va 
trenta-dos escoles del Pirineu de explicar que en el cas del nòr-
Lleida participaran en les ses- dic, al tractar-se d'una modalitat 
sions d'esquí. Això suposa 111 menys coneguda que l'a lpina, 
nens i nenes més que el 2019. cal incidir més en la manera de 

Escoles del Jussà van visitar desplaçar-se pels circuits. Per 
Tavascan i Port Ainé. A aques- la seua part, la portaveu de les 
ta ú ltima també van anar-hi estacions de fons, Imma Obiols, 
alumnes del Sobirà, i per la se- va explicar que la paralització 
ua part els de l'Alt Urgell van temporal del programa els ha-

TRANSPORT FERROCARRIL 

El tren de la Pobla guanya 
un 13,5% de viatgers i ja 
supera els 251.000 usuaris 
Tendència a l'alça de passatgers des del 2016 

I LLEIDA I El tren de la Pobla va 
transportar l'any passat 251.506 
pa ssatgers, segons dades de 
Ferrocarril s de la Generalitat 
(FGC), titu lar d 'aquesta línia. 
L'empresa pública va apuntar 
que aquesta xifra suposa un 
increment del 13,5 per cent 
respecte al 2018, quan van ser 
221.504. Aquest resultat con
firma la tendència constant a 
l'alça en el nombre d'usuaris des 
del mes de juliol del2016, quan 
FGC va assumir l'operativa amb 
trens propis en lloc d'utilitzar 
els de Renfe i va multiplicar els 
trajectes diaris després de les 
reta llades que els van reduir el 
2012. 

La línia de la Pobla de Segur 
va superar per primera vegada 

el llindar dels 200.000 viatgers 
el2006, un any després que l'Es
tat traspassés la infraestructu
ra ferroviàr ia a la Generalitat. 
Enmig de la cr isi, el Govern va 
reduir els trajectes amb només 
tres trens d'anada i tornada en
tre Lleida i Balaguer i un al Pa
llars, i e l nombre de passatgers 
va anar caient fins als 60.000 
usuaris l'any 2016, cosa que va 
provocar la mobilització d'ajun-

NOU TREN 

Ferrocarrils de la Generalitat 
preveu la incorporació 
d'un nou comboi per a 
finals d'aquest 2020 

via fet "patir", malgrat que des 
del principi estava previst que 
les sessions d'aquesta modalitat 
comencessin ahir. 

L'objectiu de l'Esport Blanc 
Escolar és que els alumnes s'ini-
ciïn en la pràctica de l'esquí i 
ajuda a crear una nova genera-
ció d'esquiadors. El programa 
consta de vuit sessions d 'esquí 
alpí, nòrdic i snowboard. S'ha 
de recordar que la Genera li-
tat va fer efect iu divendres el 
pagament de ls ajuts pendents 
del2018 i es va comprometre a 
abonar la part restant de les del 
2019 durant el primer tr i mes-
tre d'aquest any, la qual cosa va 
desbloquejar la situació (vegeu 
SEGRE de dissabte). 

taments del traçat de la línia i 
d 'usuaris. Aquell mateix any 
van entrar en funcionament els 
dos nous trens i des d'aleshores, 
hi ha quatre viatges diaris entre 
Lleida ciutat i la Pobla de Segur, 
i mitja dotzena entre la capital 
del Segrià i la de la Noguera. 
Està prevista la incorporació a 
la línia d'un tercer tren , la cons
trucció del qual va encarregar 
FGC fa més d'un any. 

EVOLUCIÓ 

- CENTRES AlUMNES 

llillilllillillllilll 
Alt Urgell 369 298 

A. Ribagorça 68 60 

Cerdanya 291 277 

Pallars Jussà 244 284 

P.Sobirà 130 127 

Solsonès 272 224 

Val d'Aran 194 187 

TOTAL 32 1.568 1.457 

Font: Generalitat 

L'empresa pública també va 
avançar que l'índex de satisfac
ció dels usuaris de Ferrocarrils 
de la Generalitat en la línia de la 
Pobla de Segur s'ha incrementat 
fin s a l 85 per cent, la més alta 
de totes les línies de l'empresa. 
L'últim any ha augmentat 3 ,8 
punts. El 2016, el percentatge 
de satisfacció va ser del 75,61 %, 
del 79% el2017 i de 81,20% el 
2018, segons fonts de FGC. 
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ESQUÍ 

Atribueixen 
impagaments a 
Boí Taüll a Nozar 
I LLEIDA 1 La Generalitat va dei
xar de cobrar 1,7 milions des
prés que Nozar renunciés a 
continuar explotant l'estació 
de Boí Taüll el2018. Un in
forme d' Intervenció del Go
vern va criticar que l'empresa 
pública Avançsa no exigís a 
Nozar el pagament d'aques
ta quantitat corresponent a 
inversions pendents després 
que aquesta última canceHés 
el contracte que tenia amb la 
Generalitat, segons va pu
blicar ahir El Periódico. In
tervenció va considerar que 
això suposava un perjudici 
per a les arques públiques, 
ma lgrat que el Govern va 
validar tot el procés per as
sumir la gest ió de l'estació. 

AEROPORTS 

Satisfacció 
a la Seu per 
l'aval al GPS 
1 LA SEU 1 L'aj untament de l a 
Seu d 'Urgell ha rebut amb 
satisfacció l'aval de l'Estat al 
sistema antiboira per a l'ae
roport de l'Alt Urgell basat 
en geoloca lització GPS en 
lloc de ràdio, una tecnologia 
inèdita a Espanya. L'infor
me favorable obre la porta 
al fet que hi puguin operar 
avions comercials amb mala 
v isibilitat. 

El consistori de la Seu es
pera que de cara als pròxims 
mesos l'Est at completi e ls 
tràmits d'autorització, que 
han patit diversos ajorna
ments . Està previst que a 
l'abr il s' implementi aquest 
nou servei a l'aeroport. 

AIGÜES 

Estudis per 
crear passos de 
peixos als rius 
I LLEIDA I La Confederació Hi
drogràfica de l'Ebre (CHE) 
ha tret a concurs un estudi 
per millorar la connecti v i
tat fluvia l i el coneixement 
de la conca i ajustar les me
sures per aconseguir un bon 
estat ecològic. Haurà d'ava
luar projectes per modificar 
o construir passos de peixos 
i analitzarà els rius de la con
ca, entre altres actuacions. 
Aquesta iniciativa compta 
amb un pressupost de més 
de 357.000 euros. La CHE va 
explicar que la millora de la 
connectivitat fluvial és "bà
sica per assoli r el bon estat 
a les masses d 'a igües i pre
venir-ne el deteriorament". 
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BÀSQUET LEB OR 

La lesió de MaK Martí podria 
obligar a un altre fitxatge 
S'ha de sotmetre a una ressonància per confirmar si s'ha d'operar un turmell 

XAVIER PUJOL 
I LLEIDA 1 Els problemes no s'aca
be n a l Força Lle ida. En ple 
procés per fi txar un jugador de 
perímetre que supleixi la marxa 
de Mike Carey, el club podria 
veure's en l'obligació de fer una 
doble incorporació si es confir
men els pitjors auguris amb la 
lesió de Marc Martí, que ja s'ha 
perdut els tres últims partits per 
un problema al tu rmell dret. El 
pivot de Belianes s'ha de sot
metre en els propers dies a una 
ressonància magnètica per acla
rir la lesió que té. 

Si les proves confirmen que 
té una fissura al peu, això l'obli
garia probablement a passar pel 
quiròfan i el període de baixa 
seria superior a dos mesos, amb 
la qual cosa el Força Lleida no 
tindria més remei que anar de 
nou a l mercat per buscar una 
alternativa, ja que en aquesta 
posició només compta amb Eric 
Stutz. 

Pel que fa al fitxatge de l'exte
rior, el club confia a poder tan
car-lo abans del partit contra el 
Corunya. De fet, divendres pas
sat ja s'havia arribat a un acord 
a mb un jugador, encara que a 
última hora, quan només faltava 
la firma del contracte , es va fer 
enrere i va firmar per un altre 
club. Així ho va revelar ah ir el 
mateix entrenador de l'equip, 
Gustavo Aranzana, al progra
ma El Marcador de Lleida TV 

Marc Mart i va viatjar a Ourense però no es va vestir de curt pels problemes que arrossega. 

que presenta Aleix Sergés. "El 
fitxatge està estancat perquè 
no trobem res. Seguim aquí. En 
el viatge a Ourense teníem un 
jugador, el teníem lligat , però 
al camí del contracte d'anada i 
tornada el jugador se'n va anar 
a un altre lloc. Va ser veritable 
mala sort. I ara de nou a bus
car, encara que crec que aquesta 
setmana hi haurà alguna cosa 
perquè ho necessitem. No es 
tracta de reforçar, és igualar el 

que teníem abans. Teníem dotze 
jugadors i a ra en tenim onze, 
un d'ells lesio nat [Martí]", va 
afirmar el tècnic. 

Situació actual 
Sobre la situació de l'equip, 

que malgrat perdre a Ourense 
va sortir de la zona de descens 
pel millor average, va comen
tar: "Queden 17 pa rtits i pot 
passar de tot , però no podem 
pensar que queda temps, ca l 

passar a l'acció, cal guanyar ja, 
sobretot a casa, on hem de ser 
un fortí, com el dia del Breog<in, 
amb una a fi ció entregada i un 
equip compromès a mort ". 

El Força lleida, 
a lleida TV 

SE<ift!'!Z, 
Vegeu el vfdeo al 
mòbil amb el codi. 

ESQUÍ DE MUNTANYA INTERNACIONAL 

El lleidatà 
Ràdua, cinquè 
als Jocs de 
la Joventut 
Doble medalla 
per a Catalunya 

AGENCIES 
I LAUSANAI El lleidatà Marc Ràdua 
va aconseguir ah ir un b rill ant 
cinquè lloc en la prova d'esprint 
d 'esquí de muntanya dels Jocs 
Olímpics de la Joventut d'Hi
vern, que es disputen a Lausana. 
L'esquiador de Claverol i per
tanyent al Club Esquí Pobla de 
Segur va marcar el millor temps 
de la seua sèrie de quarts de fi
nal i va obtenir l'accés a la gran 
final a l ser tercer en la segona 
semifinal, en la qual es va im
posar el seu company del centre 
de tecnificació de Catalunya Ot 
Ferrer, que a la fi es va penjar la 
medalla de bronze. Ràdua, de 
17 a nys, va creua r la líni a de 

Marc Ràdua, al centre de la imatge amb el dorsal7, durant la ronda preliminars. 

meta amb 17.13 segons de des
avantatge sobre l'ita lià Rocco 
Baldini, que va aconseguir la 
victòria final, i un altre esquia
dor transalpí, Luca Tomasoni, 
va ser plata. 

A més d'Ot Ferrer, l'esquí de 
muntanya català va fer doblet 
a l'aconseguir Maria Costa la 
medalla d'or en categoria feme
nina, al superar amb autorita t a 
la final la ital iana Silvia Serra 

i la fra ncesa Margot Ravinel , 
que es van quedar a 2.53 i 3.40 
segons de la catalana. Ràdua i 
la resta de l'equip espanyol tan
caran avui la competició amb la 
prova mixta. 
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BÀSQUET 

El Cadí fa 
marxa enrere i 
no impugnarà 
I LA SEU D'URGELL I La junta direc
tiva del Cadí la Seu ha deci
dit no impugnar el partit de 
diumenge passat davant del 
Campus Promete, en el qual 
el quadre riojà va jugar amb 
una sola nacional a l'acta en 
lloc de les tres que marca el 
reglament. 

Pep Rib es , director es
portiu de l Cadí, va dir ah ir 
que "al final hem decidit no 
denunciar perquè hi ha un 
buit legal entre el que marca 
el reg lament pel que fa a les 
jugadores nacionals que hi 
ha d'haver a les planti lles i 
quantes han de ser presents 
a l'acta en cada encontre. No 
valia la pena presentar un re
curs que hauríem perdut". 

BÀSQUET 

Barça i Madrid 
no es veuran a 
la final de Copa 
1 MÀLAGA 1 El Barça i el Reial 
Madrid no podran reeditar 
la final de l'ú lt ima edició de 
la Copa del Rei, la disputada 
el 2019 a Madrid i en què es 
va imposar l'equip blaugra
na (93-94), després de conèi
xer-se ahir a Màlaga el re
sultat del sorteig del torneig 
2020, que es disputarà del 
13 al16 de febrer en aquesta 
ciutat anda lusa. Barça i Va
lència seran els encarregats 
d'inaugurar la Copa i el gua
nyador s'enfrontarà al ven
cedor del Madrid-Bilbao. En 
l'a ltre costat del quadre han 
quedat aparellats lberostar 
Tenerife-MoraBanc Andorra 
i Unicaja-Sa ragossa. 

BÀSQUET 

lbakaentra 
a la història 
dels Raptors 
I NOVA YORK I L'a la pivot S erg e 
lbaka va mantenir el seu gran 
moment de forma i va ser el 
líder de l'atac dels Raptors de 
Toronto, amb un doble doble 
(21 punts i 14 rebots) que li 
va permetre entrar al llibre 
de les marques dels actua ls 
campions de l'NBA. El do
ble doble d' lba ka va ser el 
seu vuitè consecutiu i es va 
convertir en el tercer jugador 
de Toronto a aconsegui r-ho 
després que ho fessin an
teriorment l'expivot Chris 
Bosh, cinc vegades , i l'exaler 
Donyell Marshall, una. No 
obstant, Toro nto va perdre 
a la seua pista per 104-105 
contra els S purs. 
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HISTÒRIA 

Descobreixen a 
Mèxic un lingot 
d'or del botí 
d'Hernan Cortés 
La peça va ser excavada 
a principis dels 80 

1 MADRID I Les anàlisis fetes a 
un lingot excavat a Ciutat de 
Mèxic el1981 acrediten que 
pertany a l'or fos per Hermin 
Cortés, perdut als canals de 
Tenochtitliin durant la seua 
fugida de la capital asteca el 
1520. Un equip d'investiga
dors va sotmetre la peça d'or 
a tècniques de Fluorescèn
cia de Rajos X (XRF), una 
provada tècnica multie le 
mental d 'alta sensibilitat, 
no destructiva, no invasiva i 
summament ràpida. Aques
tes proves van revelar que 
la composició del metall fos 
corresponia amb les perta
nyents a peces de tresors 
asteques. El lingot, d'1,930 
quilos, va ser descobert a 
començaments de la dècada 
dels vuitanta, durant unes 
obres de construcció d'edi· 
ficis, a ga irebé cinc metres 
de profunditat. La ubicació 
concorda amb el camí seguit 
per Cortés i els seus homes 
durant la Nit trista: el canal 
de Toltecaacaloco. 

RELIGIÓ 

Benet XVI 
demana al papa 
que no ordeni 
capellans casats 
Es pronuncia a favor 
del celibat clerical 

I ROMA I El papa emèrit, Benet 
XVI, i el prefecte de la Con· 
gregació per al Culte Diví i la 
Disciplina dels Sagraments, 
el cardenal Robert Sarah, re· 
butgen en un llibre firmat per 
tots dos l'ordenació sacerdo· 
tal d'homes casats. 

El document es publicarà 
demà, en unes dates en les 
quals s'espera que el papa 
Francesc publiqui l'exhorta· 
ció apostòlica sobre el Sí no· 
de de l'Amazònia, celebrat 
la tardor passada , i on els 
bisbes es van mostrar, en 
la seua majoria, favorables 
que persones respectades i 
acceptades de la comunitat 
amb família estable puguin 
ser ordenades sacerdots per, 
d 'aquesta manera, assegu· 
rar els sagraments a la seua 
regió. 

"De la celebració quotidia· 
na de l'eucaristia, que implica 
un servei a Déu permanent, 
naix espontàniament la im· 
possibilitat d'un vincle ma· 
trimonial", afirma el papa 
emèrit, de 92 anys, al llibre 
Des del més profund del nos
tre cor. 
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SOLIDARITAT AJUDA HUMANITÀRIA 

Open Arms, en números rojos 
L'ONG de rescat marítim demana ajuda davant de la falta de recursos econòmics li Òscar 
Camps, el seu fundador, alerta que "la continuïtat de la nostra activitat està en perill" 

AGENCIES 
I BARCELONA I El fundador de 
l'ONG dedicada al rescat marí· 
tim Proactiva Open Arms, Òs· 
car Camps, va alertar ahir que 
" la continuïtat d'Open Arms 
està en risc", i va demanar ajuda 
per fer front a les reparacions 
del va ixell , que es troba en alta 
mar amb 118 persones a bord. 
En declaracions a l'emissora 
RAC1, Camps va explicar que 
fa un dia i mig que estan repa· 
rant l 'embarcació a l mig de l 
mar i en condicions adverses: 
"Ara desembarcarem i haurem 
d'esperar una reparació que no 
podem afrontar." "Hem fet re· 
pa racions amb 118 persones a 
bord, enmig del mar. És poc vi· 
a ble seguir així per una qüestió 
de seguretat", va recalcar el fun
dador de l'organització, que va 
explicar que el vaixell té uns 47 
anys i tal com està no pot afron· 
tar nous rescats de nàufrags. 

L'ONG catalana fundada per Òscar Camps va rescatar la setmana passada 118 immigrants en un sol dia. 

Camps va evidenciar que 
les contínues reparacions "ja 
no donen per a més", al mateix 
temps que va subratllar que en 
dos anys i mig l'embarcació ha 
recorregut unes 59.000 milles, 
la qual cosa seria unes tres vol· 

tes al món, i han rescatat més 
de 6.000 persones. "Estaria bé 
que 200.000 catalans poguessin 
donar entre 10 i 20 eu ros , per· 
què necessitem recursos. Si no, 
no podrem seguir", va insistir 
Òscar Camps, que ara es troba 

a l Mediterrani central, entre 
l'illa de Malta i Itàlia, a l'espera 
que els sigui assignat un port 
segur per desembarcar les 118 
persones. 

Open Anns és una organitza· 
ció sense ànim de lucre la prin· 

cipal missió del qual és protegir, 
amb la seua presència al mar, 
aquelles persones que intenten 
arribar fins al continent euro
peu fugint de conflictes de tipus 
bèJ.lic, de persecucions o de la 
pobresa. 

METEOROLOGIA 

Gelades a Lleida, 
amb mínimes de 
fins a -8,4 graus 

Imatge de Tàrrega, on ahir es van arribar a registrar 4,9 graus sota zero de minima. 

1 LLEIDA ¡ Les comarques lleidata
nes van registrar ahir una nova 
jornada de baixes temperatures 
que va assolir els 8,4 graus sota 
zero al Pont de Suert, la segona 
temperatura més baixa de tot 
Catalunya després de Das, a la 
Baixa Cerdanya, on el Mete
ocat va registrar -9,8 graus de 
mínima. Tremp (-6,1) i la Pobla 
(·5,9) van completar el rànquing 
a Lleida. 

La família 

Gonzalo - Miguehíñez 

Agraïm de tot cor totes i cadascuna de les mostres d'afecte 
i de dol que hem rebut per la pèrdua de la nostra mare. 

Nieves Miguehíñez Manso 

Moltissimes gràcies. 

Lleida, 14 de gener del 2020 

+ 
Isabel-Clara 

Simó i Monllor 
Creu de Sant Jordi 
El President i el Govern 

de la Generalitat de Catalunya 
expressen el seu dol 

Generalitat de Catalunya 
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Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També e ns pots t robar al programa Cafeïna de Lleida TV. 

GUIA I 37 I 

Com part icipa r· hi1 Tria la se<ció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familia r o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. l es fel icitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'an telació a la data de la seva 
publicació, com a mlnim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de conlacte). 

G c/del Riu, 6. 25ü07 Lleida G Fax: 973 246 031 @) cercle@sf9re.com 0 www. segre.com 

Participa-hi i guanya: 
El teu temps, l'hivern 

Boira, fred i neu .•. ha arribat l' hivern! 
Envia'ns fotos sobre l'hivern a cercle@segre.com o puja-
les al web (fins al13 de març) i entraràs al sorteig d'un cap 
de setmana per a dos persones a l'Hotel Estanys Blaus de 
Tavascan. 

~sasesiimatgesasegre.com/cerc/e 

El nom del 
guanyador 
es publicarà 
el dima rts 
17 de març. 

Amb la coHaboradóde 
l'Hotel Estanys Blaus 

Moltes felicitats per a aquests dos cosins amb motiu del 13è i 14è respectiu aniversari, us estimem. 

Foto del lector 

Pàd e llndoor. L'enho ra bo na als cam pions de la setena ll iga de Pàdel de l BBVA: Vícto r Blasco i Jord i 
Nicola u, e n la categoria Or, i Òscar Nove ll i Al be rt Ca rbonell en la categoria Plata. 

Per reflexionar. Marcel Ribera, d 'Ol iana, comparteix aquesta foto i reflexiona so bre la so li t ud. "En 
aquests temps", diu, "enca ra hi ha qui busca companyia, tot i que no més sigui la de la seua o mbra". 

"Després de 15 dies de boira a Lleida, per fi arriba un lluminós dia 
de sol." Imatge de Sa lvador Gi l i feta el cap de setmana passat 

Protagonista. "La capi ta l del Segrià té una protagonista aquest 
hivern, la boira", asseg ura Alba Pirla. 

Hivern al Pa lla rs. Aquesta gè lida imatge la va ca ptu rar Arnau 
Soriana a la localitat d 'Aulàs, al Pallars Jussà. 

En! re tots fem Cercle! Totes les imatges a SEGRE.com 
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