
Esport no professional aturat
La majoria de clubs ajornen competicions i entrenaments 
i la RFEF suspèn els partits del Lleida Esportiu a Segona B

La majoria de clubs 
lleidatans van decidir ahir 
ajornar tota l’activitat 
dels seus equips no 
professionals seguint les 
recomanacions de les seves 
respectives federacions i 
el Govern. Tanmateix, la 
Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) va acordar 
la suspensió dels partits 
de la Segona Divisió B, 
mesura que afecta el Lleida 
Esportiu.

Lleida
ALBERT ESCUER
L’esport base de Lleida s’atura du-
rant un mínim de 15 dies. Aques-
ta és la decisió de la majoria de 
federacions esportives del país 
davant la crisi del coronavirus. La 
mesura va fer que la majoria de 
clubs decidissin també suspen-
dre els entrenaments dels seus 
equips. 

Des de l’ajuntament, però, es 
mantenen obertes les instal·la-

FOTO: Anna Feixas / El Pavelló de Pardinyes es va quedar sense activitat en la jornada d’ahir

cions municipals de la ciutat 
metres el Govern no recomani 
el contrari. Val a dir que al Ba-
rris Nord, exemple, s’entrenen el 
Força Lleida o el Bàsquet Pardin-
yes, i a l’Onze de Setembre hi tre-
balla el Lleida Llista Blava. A més, 
algunes instal·lacions també acu-

llen activitats que no correspo-
nen a clubs federats.

La Secretaria General de l’Es-
port també va acordar que els es-
deveniments esportius professio-
nals que no es puguin suspendre 
es faran a porta tancada i suspen-
dre les activitats col·lectives –ti-
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COMPETICIONS 
FEDERADES
Futbol, futbol sala, 
bàsquet, handbol, 
hoquei, voleibol, 
tenis i pàdel, entre les 
federacions que van 
anunciar l’ajornament.

COMPETICIONS 
ESCOLARS 
L’UCEC suspèn totes 
les competicions dels 
Jocs Esportius Escolars 
i activitats dels Consells 
Esportius durant 15 dies. 

CURSA DE LA DONA

III TROFEU SÍCORIS 
CLUB DE GIMÀSTICA

7È TORNEIG DE 
BÀSQUET CIUTAT DE 
LLEIDA

NACIONAL GRUPS 
XOU

SUSPENSIONS

La Federación Española de Ba-
loncesto va despertar a darrera 
hora i cap a les nou del vespre 
feia un comunicat en que anun-
ciava la suspensió cautelar de la 
jornada d’aquest cap de setma-
na. Així doncs, el Pardinyes no 
haurà de jugar a porta tancada 
el partit que tenia previst per 
aquest vespre amb el Zornot-
za al Barris Nord. Igualment, el 

Força Lleida no haurà de viatjar 
aquest matí cap a Cáceres ni el 
Cadí al Seu a San Sebastián.

Els clubs que de moment 
mantenen els seus partits són el 
Rodi Balàfia i el Cecell, ambdós 
de la Primera Nacional de volei-
bol. La Federación Española va 
confirmar ahir que els partits es 
jugaran a porta tancada tot i la 
disconformitat dels clubs.

La FEB s’atura a darrera 
hora i Vòlei Balàfia i Cecell 
de moment han de jugar

pus gal·les, celebracions i festes 
de l’esport- superiors a 1.000 per-
sones en espais oberts o tancats. 

Tot i això, en les activitats de 
menys de 1.000 persones, en 
espais oberts o tancats, només 
es podrà ocupar com a màxim 
una tercera part de l’aforament. 
Pel que fa a les activitats espor-
tives organitzades pels centres 
escolars, s’adoptaran les mesu-
res anunciades pel Departament 
d’Educació, les quals insten a la 
suspensió d’aquestes activitats si 
impliquen la participació de més 
d’un centre. 

EL LLEIDA, SENSE LLIGA 

Qui ja sap que no jugarà els dos 
pròxims partits de lliga és el Lleida 
Esportiu. La RFEF va anunciar ahir 
l’ajornament de la competició, 
amb la qual cosa els de Molo no 
jugaran el partit del diumenge vi-
nent al camp del Atlético Levante 
ni el del dia 22 al Camp d’Esports 
amb l’Hércules. 

Ara l’entitat estudia què fer 

amb el primer equip durant 
aquests dies. La intenció és man-
tenir l’activitat i no es descarta 
fer una concentració com les de 
pretemporada si es troba un bon 
destí. 

CAP DE SETMANA 

Les previsions esportives del 
cap de setmana a la demarcació 
de Lleida s’han vist clarament 
trasbalsades per les noves mesu-
res de contenció i gairebé totes 
les competicions programades 
s’han ajornat. És el cas de la sete-
na edició del Torneig de Bàsquet 
Ciutat de Lleida que organitza 
Down Lleida, la Cursa de la Dona 
2020, el III Trofeu Sícoris Club de 
gimnàstica rítmica o la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet a Artesa de 
Segre, Ponts i Tremp. 

Les competicions i activitats 
dels Consells Esportius de Cata-
lunya també aturaran totes les se-
ves activitats, com ara el cros es-
colar i el torneig de judo previstos 
a Bellpuig.
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A vui en dia, a l’escola se l’exigeix que 
eduqui en molts aspectes, molts més 
que les mateixes matèries d’aprenen-

tatge que són l’origen de la pròpia escola. Així, 
es demana a l’escola que eduqui en urbanitat a 
la taula, en el respecte als altres, en la igualtat i 
la inclusió, en educació afectiva, en solidaritat i 
servei, en cura de la natura i del nostre entorn, 
etc. Són un munt d’aspectes que, al meu enten-
dre, han d’anar lligats –precisament– a l’ensen-
yament de les matèries: no constitueixen un 
món apart, han d’estar integrades en el funcio-
nament ordinari del dia a dia. Un dels aspectes 
que, de cara al futur perquè és fonamental, té 
molt pes en l’educació és treballar el compro-
mís social, obrir-se per conèixer-se i compren-
dre els altres, de manera que es desenvolupi una sensibilitat 
especial per les persones més vulnerables i, alhora, tractar 
d’ajudar-les amb accions que millorin el seu dia a dia.
La setmana passada, Institució Lleida-Terraferma va por-
tar a terme una activitat en col·laboració amb Sant Joan de 
Déu, en la qual els alumnes i usuaris de les dues institucions 

van compartir tot un dia d’activitats de tota mena, des d’ac-
tivitats esportives i lúdiques, el dinar, etc., fins les activitats 
d’art.  Des dels alumnes més petits de Primària fins els grans 
de Batxillerat –que eren els organitzadors de la jornada– 
van comprovar, de primera mà, el que significa l’alegria de 
col·laborar, d’ajudar-se, d’intervenir en un projecte comú. 
Tots van aprendre de tots, perquè tots sumen. D’alguna 

manera, l’activitat volia posar en primer pla 
que el compromís social que s’ha d’educar 
a les escoles, ha de ser una tasca que faci 
implicar-se personalment, que l’experiència 
personal s’introdueixi fins al fons dels cors, 
de manera que quedi gravada per sempre. 
Implicar-se és molt més que col·laborar, és 
donar-se a un mateix, el compartir colze a 
colze: aquesta és la millor educació. Pot 
ser estem cansats de l’esgotat eslògan de 
la necessitat de polítiques socials (que són 
necessàries, és clar), però el que necessiten 
els alumnes, el que necessitem tots, és im-
plicar-nos més, tastar el dolor i les necessi-
tats dels altres i donar-nos nosaltres matei-

xos. Per això, creiem, que més que ensenyar teories i fer 
una descripció de les mancances a la societat, ensenya molt 
més i és molt més educatiu compartir, gaudir amb la gent 
necessitada, fer costat i donar del nostre temps. Educar el 
compromís real i personal, aquesta sí que és una de les ma-
tèries importants a impartir a l’escola.

A ixí expresso l’estupefacció per la no-
tícia de què la Generalitat estudia 
un túnel per Vilanova de Meià per 

accedir als Pallars. Ho faig des de l’admiració 
i estima per l’alcalde, els veïns de Vilanova i 
la seva magnífica fira.
Vagi per endavant que els pirinencs aspi-
rem a fer túnels a tants ports com calgui, 
sigui possible i sostenible seguint el model 
alpí. Un somni, en el marc estatal i context 
econòmic actual. Jo no tinc cap grup asses-
sor d’infraestructures, però com a pirinenc, 
exalcalde, militant i ara president regional 
d’ERC a l’alt Pirineu i Aran, vull dir alt i clar 
que ja n’hi ha prou de fer-nos passar amb 
raons. Estic segur que el túnel per Vilanova o 
especialment el projecte original de la carre-
tera del Doll, podrien ser opcions d’accés als 
Pallars, però la millora integral de Comiols 
és una reivindicació històrica, ho tenien tot 
a punt o això ens deien, però al pressupost 
de 2020 tampoc hi és. I ara sembla que el departament que se 
n’ocupa s’excusa que encara no sap per on passar!
Al Pallars, fa vint anys que veiem consellers convergents o so-
cialistes que presentaven la solució de Comiols: Pere Macias, 
Felip Puig, Quim Nadal... Els presidents Montilla i Mas van re-
collir l’acord dels Alcaldes per aquesta infraestructura. I aquest 
darrer, en una estada a Portainé deia que passades les reta-
llades seria la primera obra important al Pirineu. Li ha passat 
al davant el també necessari arranjament de la C14 amb túnel 
als 3 ponts. Així la Seu d’Urgell aconsegueix un bon accés que 
vertebra la comarca i que s’afegeix al que pel Cadí, comparteix 
amb els ceretans. 
Que el secretari d’infraestructures fos l’alt urgellenc Ricard 
Font hi devia tenir poc a veure, com quan es van arreglar trams 
de l’eix pirinenc i l’inefable Josep Borrell era ministre. Arribats 
aquí, en reunió d’Esquerra amb alcaldesses i alcaldes com els 
de la Pobla, Isona o Tremp i altres companys de partit ens va 

semblar clarivident, que la darrera opció és que a la conselleria 
del ram hi hagi una persona d’Esquerra pirinenca, que garan-
teixi amb llum pallaresa i una mirada ampla de país, les bases 
d’un veritable equilibri territorial, a veure si així a la tercera sigla 
(CiU, PSC, ERC) va la vençuda.
Resoldre l’accés als Pallars és prioritari. També cal minimitzar 
les periòdiques esllavissades i caigudes de roques a les nostres 
carreteres. Potser cal més manteniment i implantar un sistema 
de seguiment dels moviments del terreny, almenys, en les zo-

nes més inestables. Això afecta l’N-260 (ho 
hem vist a Pont de Bar, al Cantó o entre Po-
bla i Sort) on l’Estat haurà d’impulsar un pla 
de xoc que dugui aquesta via als estàndards 
del segle XXI. Però en la majoria de casos 
són carreteres de la Generalitat (Rialp, Ta-
larn o Terradets). Un altre front de treball 
són les vies d’accés als nuclis de població, 
bàsicament en mans dels setanta-set mu-
nicipis de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta és 
una situació insostenible pels petits ajun-
taments pirinencs que no tenen els mitjans 
personals, tècnics i/o econòmics per fer-hi 
front. Només al Pallars Jussà hi ha uns 140 
nuclis de població i hem de lluitar perquè 
els seus accessos, majoritàriament munici-
pals, estiguin en condicions i això passa per 
la reversió a ens superiors que les puguin 
gestionar.
Per aquest motiu, es va impulsar la decla-
ració de Sant Esteve de la Sarga el juny de 

2018. Liderada pel seu alcalde Jordi Navarra i amb participa-
ció de diputats i representants de les forces polítiques (ERC, 
JuntsXCat, PSC, C’s, PP i Comuns). Aquesta i altres iniciatives 
han esperonat la Diputació del president Talarn a treballar el 
pla zonal sota la direcció del diputat d’ERC, el poblatà, Marc 
Baró. Aquest pla és el pas necessari per traspassar vies muni-
cipals basant-se en la llei de carreteres. Mentre la Diputació hi 
treballa, instarem el Parlament a matisar/revisar el reglament 
que ho regula amb la finalitat que sigui aplicable en la lletra, 
i l’esperit amb què fou concebuda. Infraestructures viàries en 
condicions, sí, però sense oblidar el camp de les TIC, atès que 
no ens podem permetre una fractura digital de les dimensions 
de la de l’àmbit viari.  
Al crit de “Lo riu és vida”, a l’Ebre tothom va acudir a defensar 
els seus drets i entre altres avenços s’autogovernen veguerial-
ment. Els pirinencs ens hi haurem de posar de debò perquè ens 
hi va el futur dels pobles i la gent de les nostres valls.

Deixem de marejar la perdiu?

L’autèntic compromís social

JOSEP CASTELLS
PRESIDENT D’ERC ALT PIRINEU I ARAN

IGNASI MARTÍNEZ
SOTSDIRECTOR DOCENT. COL·LEGI TERRAFERMA

Cal resoldre l’accés al Pallars 
i minimitzar les periòdiques 

esllavissades i caigudes de 
roques a les nostres carreteres
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El consistori de Soses redacta 
un pla parcial urbanístic per 
‘frenar’ el seu despoblament
Es tracta del sòl residencial Pla del Miret, que té 
42.392m2 i una previsió per a 135 habitatges
L’Ajuntament de Soses està 
redactant un pla parcial 
urbanístic sobre el sector de 
sòl urbanitzable residencial 
Pla del Miret. És un projecte 
que pretén intentar frenar 
el despoblament i “que 
la gent del poble es pugui 
quedar a viure al poble”. 

Soses
JUDIT CASTELLÀ 
Es tracta d’una superfície to-
tal de 42.392 metres quadrats i 
contempla una previsió de 135 
habitatges. Així ho confirma l’al-
caldessa del municipi, Sandra 
Marco, a LA MAÑANA, que expli-
ca que aquests habitatges es po-
den destinar a “pisos de protec-
ció oficial, cases unifamiliars, així 
com també a zones verdes i equi-
paments municipals”. Aquest és 
un projecte que pretén “impulsar 
la urbanització del sector sud-1, 
la zona on hi ha les escoles” com 
una mesura per “frenar el des-
poblament al municipi”. De mo-
ment, el tècnic ja està redactant 
el projecte i es preveu poder en-
tregar-lo a Urbanisme el proper 
mes d’abril. Això sí, l’alcaldessa 
remarca que “és un projecte que 
no serà imminent, es farà en tres 
o quatre anys”. 

El problema del despoblament 
el pateixen molts pobles i en el 

FOTO: Aj. Soses/ Imatge del sòl residencial Pla del Miret, pel qual es desenvolupa el projecte

cas de Soses se centra, principal-
ment, perquè “no hi ha oferta 
d’habitatge, hi ha famílies que 
viuen a Alcarràs i porten els nens 
a l’escola de Soses, però ja viuen 
fora. El problema que té Soses és 
que no trobes lloc per viure”. És 
per això que el principal objectiu 
amb què treballa l’ajuntament és 

“que la gent d’aquí pugui viure 
aquí i que els joves no ens hagin 
de marxar”. 

Conscient que “si els page-
sos pleguen i marxen, hi haurà 
un problema de despoblament”, 
Sandra Marco defensa que des 
del consistori “s’impulsaran totes 
les mesures possibles, així com les 

adhesions a totes aquelles línies 
d’ajuts que s’ofereixin si complim 
els requisits”. 

Concretament, respecte a la 
pagesia, l’alcaldessa de Soses es 
mostra confiada amb què amb 
la nova plataforma Salvem la Pa-
gesia es pot revertir la situació 
que viu el sector.

Les Ampes del 
Segrià i el Jussà 
volen la gestió 
dels menjadors
Un centenar d’Ampes i Afas 
d’arreu de Catalunya, entre 
elles del Segrià i del Pallars Jus-
sà, han reclamat per carta als 
consells comarcals poder man-
tenir o recuperar la gestió dels 
menjadors escolars. En una 
acció coordina, totes elles han 
escrit a registre–presencial-
ment o de manera telemàtica–
demanant que, abans del mes 
de maig, els consells comarcals 
signin convenis per cedir el ser-
vei a les famílies. Les Ampes 
i Afas s’emparen en què la llei 
d’acompanyament dels pres-
supostos, un cop s’aprovi, els 
donarà “cobertura legal” per 
fer-se càrrec dels menjadors 
escolars. La coordinadora dona 
un mes de marge. 

Protocol per 
les violències 
sexuals al 
municipi de 
Torrefarrera
L’Ajuntament de Torrefar-
rera iniciarà la realització 
d’un protocol d’abordatge 
de les violències sexuals als 
espais públics d’oci nocturn 
amb l’acompanyament 
de l’Observatori Noctam-
bul@s. L’objectiu del proto-
col és contribuir a generar 
espais d’oci segurs i lliures 
de violències masclistes al 
municipi. Durant 10 mesos 
diferents agents locals cre-
aran una xarxa de treball 
que els permeti intervenir 
de forma coordinada. 

Alcarràs incorporarà enguany un 
nou col·lector a la seva xarxa de 
canalització i tractament d’aigües 
residuals que separarà definiti-
vament les aigües pluvials de les 
residuals i aconseguirà que les se-
gones no entrin a l’Estació Depu-
radora d’Aigües Residuals del mu-
nicipi, no hagin de ser tractades 
i es generi un estalvi energètic i 
econòmic que podrà revertir en 

més i millors serveis pel veïnat. 
Les obres han de tenir una 

duració màxima de sis mesos a 
comptar des del seu inici i, a ho-
res d’ara, els treballs estan pen-
dents de licitar-se, tot i que des 
de l’ajuntament i l’ACA s’han ini-
ciat ja els treballs previs a aquest 
tràmit administratiu. En aquest 
sentit, el nou col·lector, pressu-
postat en 680.705,35, serà finan-

çat íntegrament per l’ACA. Segons 
el projecte que s’ha lliurat ja al 
consistori, el nou col·lector cons-
tarà de tres trams els quals tota-
litzen 875,53 metres lineals i les 
obres tindran una duració apro-
ximada de sis mesos. S’aconsella 
que, per reduir al màxim even-
tuals molèsties, es desenvolupin 
fora de la temporada de reg al 
municipi. La nova infraestructura 
projectada consta de tres trams 
i inclou dos sobreeixidors que se 
situaran el primer al Passeig del 
Riu i el segon, a l’alçada de l’ac-
tual EDAR. D’altra banda, la nova 
inversió de l’ACA arriba després 
que hagi invertit el 2019 prop de 
300.000 euros.

Alcarràs comptarà amb 
un nou col·lector per 
optimitzar la depuradora

FOTO: Aj. Alcarràs/ El col·lector es construirà a la zona del Camí del Riu
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