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MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES 

La Generalitat limitara les granges en set 
municipis més per evitar multes de la UE 
Els declarara zona vulnerable al constatar contaminació per nitrats d'aigües subterranies 11 Els suma 
als més de 120 on ja limita tant J'aplicació de purins com construir i ampliar explotacions 
M. CODINAS/X. R. 
1 LLEIOA 1 La Generalitat preve u 
ampliar a set m u nicipis més de 
Lleida les restriccions a la cons
trucció i nmpliació de granges 
que aplica ja en els 124 decla
rots zona vulnerable a la contn
minació per nitrats. Una nova 
ordre del departament de Terrí
tori planteja incorporar ara cinc 
municipis més de la Noguera 
i, per primera vegada, dos lo
calitats pirineuques, al Pallars 
Jussa i la Cerdanya lleidatann 
(vegeu el mapa). La consellerin 
respon aixf a un r·equerimenl de 
la UE, que la va instar a ampliar 
la superficie on limit¡¡ o veta el 
crcixcmcnt de l'activitat rama
dera. D'aquesta rnanern, espera 
evitar que el procediment obert 
el 2018 per incomplir la direc
tiva comunitaria sobre aigües 
acabi en sancions milionarics. 

La incorporació d'aquestes 
set localitats eleva ria a 131 els 
municipis declnrats zona vulne
rable a Llcida. El projeclc d'or
dre, que ha inicial el periode 
d'exposició pública, inclou la 
Baronía de Rialb com n zono 
vulnerable de tipus A (ZV-A), 
on el decrel del 2019 preveu les 
a·cstriccions més grons sobre 
nmpliacions i gestió de purins. 
Elsaltressises proposen coma ~ 
zoncs vulnerables de ti pus B, on 
l~s limitacions són menors. Es 
tractn de BeiJver de Cerda nya, 
Castell de Mur, Ager, Artesa de ¡
Segre, Vilanova de Meiii. i Os de L 

NOMBRE DE POBLES AFECTATS 

Fins ara indo'la 124 municiprs l el 
nucli de Gerb, i el Govern preveu 
sumar·ne set més. 

JA EXISTENTS 

Solsonés 
1 Clarlana de Cardener,la Molso
sa. Olius, Pinós, Ainer i Soisona. 

Garrigues 
1 Arbeca. Borges Blanques, 
Castelldans, I'Espluga Calba, la 
Floresta, Granyena de les GJr
rigues, Juncosa, Juneda, Puig· 
grós, els Omellons, el Solerás 1 
elslorms. 

Noguera 
1 Albesa, Algerri, Balaguer, Bell· 
calre d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, 
Cast~lló de Farfanya, Cubells, 
Foradada, lvars de Noguera, 
Menluguens, Montgal, Penell es, 
Prelxens. la Sen ti u de Sió, Tér
mens. Torrelameu. Vallfogona 
de Balaguer r el nucll de Gerb (el 
munklpl d'Os de Balaguer). 

Segarra 
1 Cervera, Estar~s. Granyanella, 
Granyena de Segarra, Gulssona, 
lvorra, Massoteres, Montoliu de 
Segarra, Montornes de Segarra, 
les Oluges. Plans de 516, Ribera 
d'Ondara, Sant Guim de Frei~e
net, Sant Gulm de la Plana, Sant 
Ramon. Talavera, Tarroja de Se
garra 1 Torrefeta 1 Florejacs (amb 
alguns enclavaments del terme 
municipal exclosos). 

Urge JI 
1 Agramunt, Anglesola, Belianes, 
Bellpuig, Castellser~. Ciutadllla, 
la Fuliola, Gulmera, Mald~. N alee, 
els Omells de na Gaia. Ossó de 
Sió, Preixana, Puigverd d'Agra· 
munt, Sant Martl de Rlucorb, 
Tarrega, Tornabous, Vallbona de 
les Monges, Verdú 1 Vllagrassa. 

Pla d'Urgell 
1 Barbens, Bell·lloc d'Urgell, Bell
vis, Castellnou de Seana. Fon· 
darella, Golmés, lvars d'Urgell, 
Llnyola, Mlralcamp, Mollerussa, 
Pala u d'Anglesola, el Poal, Sida
mon, Torregrossa, Vllanova de 
Bellpulg l Vlla-sana. 

Segria 
1 Els Alamús, Alto na, Albat~r
rec, Alcanó. Alcarras. Alcoletge. 
Alfarras, Alfés, Alguaire, Alma· 
celles, Almenar, Alplcat, Artesa 
de Lleida, Benavent de Segrl~. 
Corblns, Glmenells l el Pla de la 
Font, la Granja d'Escarp,la Porte
lla, Llardecans, Pulgverd de U el
da, Lleida, Massalcoreig, Monto· 
liu de Lleida, Rosselló, 5arroca 
de Llelda, Seros. S oses, Sudanell. 
Sunyer. Torrebesses. Torrefarre
ra, Torres de Segre, Torre-serona, 
Vllanova de la Barca 1 Vilanova 
de Segrl.'l. 

Bahlguer. En aquesta última l.a L......---------
dcclaració de zones vulnerables r~-----------P-RE_S_S-IÓ:-D-E-LA-CO_M_IS_S_IÓ.,--EU_R_O_P_E_A_I_R_E_AC_C_I_O_N_S_D_E_R_E_B_U_IG-----------, 

ja inclo'ia el nucli de G er·b. . 
Els alcaldes es van mostrar 

sorpresas i preocupats per l'im· 
pacte que aquesta mesura pu
gui teniren la seua cconomia, 
i la mnjorin van avan,.ar que 
hi presentaran aHegacions en 
centro. Tamb6 sindicats agra
ris van expressar objeccions i 
van defensnr e ls esfor¡;os del 
sector ra mader en materia de 
sostenibiJitat. 

Aquesta revisió de les zoues 
vulnerables arriba dcsprés que 
!'última, l'nny 2015, se saldés 
sensc .retirar ni incorporar mu
nicipis de Lleida. La Comissió 
Europea, per la seua part, vn 
qticstionnr que no s'incorpo
ressin localitats al considerar 
que an11lisis de contaminaci6 de 
les aigües aconsetlaven fer-ho. 
El procés obcrt afecta divcrses 
comunitats de I'Estat i, en el cas 
de Catalunyn, va respondre al 
fet que els aqüí(ers fcia més de 
vinl anys que no havien estat 
objecte de millol'es. 

Sorpresa i preocupadó entre els 
alcaldes i queixes deis sindicats 
• El.s alc:1ldcs deis municipis 
que lo Gcncrnlitat vol deci:1· 
rorzona vulnerable van rebre 
ah ir la noticia amb sorpresa i 
preocupnció. El més indignat 
va ser el de la Baronia, An
toni Reig, que va amena~ar 
de convocar mobilitzacions. 
Així rnatcix, edils d'Artcsa, 
Bellver, Vi\anovn de Meia, 
Os i Cnstell de Mur estudi
aran el projecte de l'ordrc i 
preveuen presentar al·legaci
O!lS. A Ager esperen avaluar 
en els propers dies )'impacte 
de ser zona vulnerable. Els 
sindicals agraris també van 
qüestionnr aquesta la mesura. 
Fonts de JARC van lo mentar 
que la Generalitat "tingui poc 

en complc el sector agronli
mcntnri" i vnn destncar els 
seus esfor~os en materia de 
sosterribilitat. Des d'UP van 
apuntnr que només el 62% de 
la contaminaci6 d'aigües por 
nitrals procedeix de pu ri ns í 
lo resta és de "fonts difuses" 
que ioclouen les persones, pcr 
la qua) cosa van demanarmi
llorcs en depuradores. 

MOBILITZACIONS 

L'alcalde de la Baronla 
de Rialb va apuntar 
a la possibilltat de 
convocar mobilitzacions 

Estira-i-arronsa amb la Comissió, que 
vol ampliar la superfície afectada 
• L'mnpliació del mapa de zo
ncs vulnero bies runb set muni· 
cipis a Lieída i quaranta-cinc 
en el coojunl de Cntalunya 
és el resultnt d'un estirn-i-a r
ronsa entre la Gcneral ilat i la 
Comissi6 Eunopen (CE), nnan 
del procediment que aquesta 
va obrír el2018 per incomplir 
la directiva sobre aiglles. Des 
d'aleshores, un procediment 
negociat (EU-Pilot) ho provat 
de resoldre'l sense arribar als 
tribunals. 

La documentació que 
ncompanya al projecte d'or
dre evidencia objeccions de la 
CE davant la revisió dezones 
vulnerables del 2015, al con
sider:lr·ln insuficient. Tambó 

reflecteix que, el 2019, una 
prirncrn propostn de lo Ge
neralitat inclo"ia menys mu
nicipis que els que finalment 
figuren a la llista de l'ordre, la 
qual cosa va provocar noves 
re.<~erves per partde la CE. Aí
xí, una primera versió incioYa 
només 4 municipis deLicida; 
Ager, Artesa de Segre, Vlla
nova de Meiit i Castell de Mur. 

PRIMERA VERSI 

Una primera proposta 
inclo'ia només Ager, 
Artesa de Segre, Vilanova 
de Meia i Castell de Mur 
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INVERSIÓ GENERALITAT 

Els pressupostos de la Generalitat 
augmenten a Lleida fins als 106,8 M€ 
Ponent rebra un 55% més de pressupost amb relació al2017 i 11\lt Piiineu i Aran augmenten les seves partides en un 153% 

El Projectc de llei deis pressupostos de 
la Generalitot peral 2020 aprovat pel 
Govcrn prcvou una invcrsió inicial a 
Ponent, I'Ail Pirineu i Aran que suma 
106,8 M€, un augmenl molt significatiu 
omb rclació ols comples del2017, concre
lamenl del 83%, i es tradueix també en 
una inversió per habitan! de 248 €, per 
sobre deis 157 € de la rnitjana entalono. 

Ponen! robra 64,2 M€, import que su
pera en un 55% els 41,5 M€ que preveien 
els darrers comptes del 2017. Pel que 
la ai'Ait Pirineu i Aran, es preveu una 
inversió de 42,5 M€ i un increment del 
153% en relació amb el 20l7. 

Els quatre objectius principnls deis 
pressupostos de la Gcneralitat peral 
2020, que continuen e l seu trihnit par
lamentnri, són millorar la qualitat deis 
serveis públics, redui r les desigualtats 
socials, de genere i terriloria ls, a més de 

PONENT 

· El 21,6% de les inversions 
es destinaran a Agricultura, 
Ramaderia. Pesca 1 Allmentacló. 

· 1,2 M€ pera la construccló 
de les estaclons depuradores 
d'aigües residuals i col·lectors 
a Artesa de Llelda 1 Pulgverd 
de Llelda, Torre-serona 1 
Torrefarrera 1 Vilanova de Segria. 

· 8,8 ME peral canal 
Segarra·Garrigues. 

promoure !'economía productiva i delco
neixement. També segueixen criteris de 
sostenibilitat, atenció especial als joves 
i a ls majors de 65 anys i d 'emergencia 
climlltica, entre nitres. 

El depnrtament de Terrilori iSosteni· 
bi litatdura a terme el gruix més gran de 
la inversió destinada a Ponent-amb el 
55,35% deis recursos- scguit del d'Agri
cultum,Ramaderin.Pcscn i Alimcntació, 
amb un 21,67%. Educació invertira e l 
9¡78% del total, Salut el 4 ,87, Cultura 
e 3,82, Interior 1'1,63; Treball, Afers 
Socials i Famílies 1'1,39, Justicia el 0,97 
i Presidencia el 0,52%. 

lnversions a Ponent 
Pe! que fa a l dcstí de les inversions, el 

Canal Segarra-Garrigues i el cicle de l'ai
gua són els a m bits que reben lespartidcs 
més elevades. Els principals projectes 
previstos són la construcció de les esta
cions depuradores d'aigiies rcsidua ls i 
coJ.Iectors a Artesa de Lleidn i Puigverd 
de Lleida, Torre·serona i Torrefarrera i 
Vi.lanova de Segrib, amb un imporl con
junt d'11,2 milions d'euros. 

També el canal Sega rra.-Garrigues, 
que rebra 8,8 milions d'euros, deis quals 
6,3 es destinaran a la xa rxa de distri
bució de diversos sectors de rcgadiu i 
la resta a altres actuacions relaciona
des amb el dcsenvolupament del co
na!. Els pressupostos també preveuen 
18 mil ions d'euros pel conveni signal 
amb !'empresa constructora del canal 
i e l pauta de I'Aibagés, Acuacs, peral 
!iuan~aruent de la parl de l'obra que 
corresponia emprendre als reganls i que 
en el seu moment vn assunür la Genera
lita!. En el mateix a m bit deis regadius, 
els pressupostos inclouen gairebé 2,3 

El vlcepresldent del govern, Pere Aragon•s. lllura el projecte de pressupostos 
2020, amb e l mbbll l vla AlrDrop, al p resldent del Parla ment, Roger Torre nt. 

Uns pressupostos al 
servei de la ciutadania 
ele Catalunya 

El v.icepresidenl del Govern i 
conseller d'Economio i Hisenda, 
Pere A ragones, assegura que els 
pressupostos de Jo Geue ra.litat per 
a l 2020 són "una proposta a l sorvei 
de la ciutadanio de Catalunya, que 

no només fa &ont a les neccssitats 
més urgents de la societat, sinó que 
lambé comen~a a dissenyar com 
ser:! la Catalunya del 2030". Du
rant la presentació del Projecte a l 
Parlament d e Catalunya, el vice
presiden! va man.ifeslar que els nous 
comptes "estan dissenyats a pa rtir 
de "a lors coro l'equitat i la igual
tal d'opo.rtunitats , compromesos 
amb el b6 comú i amb b prosperitat 
compartida". 

milions d 'euros a la modernització del 
Rcg de Pinyana. 

Pel que fa a la mobi litat, la línia de 
tren Lleida-la Pobla de Segur té assignats 
gairebé 1,9 mil.ions d'curos peral condi
cionamenl de passos a nive ll, i es consig
nen més de 810.000 euros per construjr 
la nova estnció d'autobusos de Tiirrega. 

També es destinaran prop de 2,8 i 1,2 
milions d'euros a les obres de l' lnstitut 
Joan Sola de Torrefarrera i o I'Escola 
d 'Aimenar i, pe! que fa a Salut , s'adre
~aran 460.000 euros a l projecte actua
litzal de les obres de reforma, ampliació 
i mi llora del CAP Capponl de Lleida. 
A l'ilmbit de Cultur:1, es destinara un 
mi lió d'euros a I'Arxiu Comarcal de les 
Ga.rrigues, mentre la Biblioteca de Tor
r~fnrrera tindril una qunntita.t similar, 
i la restauració de la Seu Vella tindra 
730.000 euro~. Una a lLra actuació pre
vista sera la millol'a del pare de Bombers 
de Ba laguer. 

Les lnversions a I'Alt Plrlneu i Aran 
A l'Ait Pirincu i Aran, el 95,3% de 

les inversions seran a carrec deis de
partaments de Salut i Tcrritori. Con
cretament, 34,9 M€ aniran a Terri
tori i Sostenibi litat, 5 ,6 M€ a Salut, 
567.751 € a Agricultura, Rarnaderia, 
Pesca i A limentació, 544.974 € a Cul
tura, 330.881 € a Educació, 164.004 € 
a Empresa i Coneixemenl, 182.492 € 
a Interior, 137.422 a Justícia i 63.745 
tt Presidencia. 

Pel que fa als projectes més desta
cats, 10,7milions d'euros es destinaran 
a lo Carretera C-14 entre Organya i 

ALT PIRINEU 1 ARAN 

• El 95,3% de les lnverslons es 
destinaran a Salut 1 Territori. 

• 10,7 ME pera la Carretera 
(14 entre Organya 1 Montant 
de Tost (Ait Urgell). 

• 5,2 pera la Carretera (28 
entre Salardú 1 Baquelra (Aran). 

Mo ntan! de Tost (A JI Urgcll), i cls 5 ,2 
por In Carretera C·28 entre Salardú i 
Baqueira (Aran). 

La Generalitat posa a disposició lota 
la informació del projecte de pressu
postos per a l 2020 al web se11cat.ctlfl 
eco,Jomialpressuposros. 

El primer pressupost vinculat 
amb !'Agenda 2030 

Els comptes del Govern també prete
nec impulsar polftiqucs ambicioses per 
(er:front a l'emerg~ncia climatica amb un 
horitzó zero d'emissions i residus, amb 
un modcl basat en !'economía circular. 
De fet, aquest és el primer pressuposl 
de la General ita! que es vineula nrnb 
els 17 objcclius de I'Agendn 2030 per 
ol desenvolupament sostenible de les 
Nac:ions Unides. 

lnversions 
Ponent, Alt Pirineu 

i Aran 

1 06.868.624 € 
lnversió 

territorialitzada 

157€ 
lnversió 

tenltorlalltzada 
per habitant 
(tctolanal..,yal 

248€ 
lnversló 

per habitant 
(ttrricorulltwdll 

83,3o/o 
lncrement 

Sobre pr~ssupott 
'017 
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ESPAIS NATURALS SUCCESSOS 

La Diputació restaura l'accés 
de Cor~a a Mont-rebei 
Després de l'allau que va obligar al genera clausurar el congost 
una setmana 11 Els operaris i el material arribaran en barca 

X. RODRIGUEZ 
1 LLEIDA 1 L'accés ni congost de 
Mont-rebei des de Cor~a {Ager) 
estara obert per Setmana San
ta. La Diputació assumiril cls 
trebn lis per saneja r el pen· 
denl al punt on es va registrar 
una allnu de roques el mes de 
gcner, entre Mas Carlets i el 
congost, just davant del pon! 
del Siegué, que uneix les parts 
catalana i arngonesa d'aquest 
e~pai natural. L'allau, que va 
tenir lloc durant el temporal 
Gloria, va obligar a tancor els 
accessos a Mont-rebei durant 
una setmana. 
T~cnics de la Diputació es 

van despla~ar al lloc de l'allau 
a instancies de l'ajuntament 
d 'Ager per i nspeccion:.tr la 
zona. després que l'lnstitu t 
Cartogn\fic i Oeologic de Ca
talunya (ICOC) detectés més 
punts inestables on va tcuir lloc 
el dcspreniment. Per reabrir 
l'accés des de Cor~a caldra re· 
tirar ]es roques que amenacen 
de caurc i fixar-ne d'altres per 
evitar nous riscos. El diputat 
de Serveis Tec1\ics, Marc Ba
ró, va explicar que invertirnn 
u os 1.500 euros a l di a en cls 
t reballs, que s'allargaran du
rnnt quatre o cinc jornades. Els 
opernris i el material necessn
ri pera les obres arribaran a 
peu i amb barca fins a la zona 
de M os Carlcts, pcrque des de 
Cor~a fins al punt de l'allau hi 
ha unes dos hores cnminanl, 

URBANISME SEGURETAT 

LESCLAUS 

Obres al talús 
1 La Diputació Invertir~ uns 7.500 
euros en els treballs per poder 
sanejar et talús on es va registrar 
el desprenlment el passat 2.5 de 
gener. 

segons va info rmar ahir Ca
talu11ya Radio. 

S'ha de recordar que mnl
grat que els accessos es toben 
oberts des del passat dia 1 de 
fcbrer, des de la Masieta es pot 
recórrer el congost pero no es 
pol aecedir a la passa,·el·la que 

Treballs 
1 S'haunn de s.1nejar les roques 
que amenacen de desprendre's 
1 assegurar-ne al tres perqu~ no 
calguln entre Mas Carlets 1 el 
Pont del Si egué. 

uneix les parts catalana i ara
gonesa del congost. 

D'altra banda, desde l'accés 
de Montfalcó no es pot arribar 
a 1 congost i des de Cor~a només 
es pot camina r [ins a MasCar
lets, la zona on es va registrar 
el despreniment. 

Posen tanques en part de la fa~na de l'església de Tanega pel vent 
1 TARREGA 1 L':~juntament de Tñr
rega va acordonar dilltLnS un 
lateral de l'església de Santa 
Maria de !'Alba, a la pl~cra Ma
jar, pel l'isc de despreniment 

de teules pel vent, amb ratxes 
de fins a 86 km/h. El rector, 
mossen Josop Maria Vilascca, 
va explicar que esperen que 
l'ajunlament cedeixi una pla-

t.aforma elevadora per reti rar 
les teules i !'edil lvonne Pont 
va dir que és una ''mesura do 
prevenció" fins que "el paleta 
de la parroquia l'arregli''. 

SUCCESSOS ARRESTOS 

SEGRE 1 
Oijou~ S de mar¡ del2020 

Detinguts per robar 
mercaderia de camions 
a I'A-2 a Fonolleres 
1 fONDLLERES 1 Els Mossos d'E.s
quadra i la Policía Local de 
Cervera van ar restar a hi r 
a la matinndn a Fonolleres 
dos vel'ns de Bada lona de 
45 anys com a p resumptes 
autors d'un delicte de furt al 
sostreure la mercadería de 
dos camions. 

Els fets es van produir cap 
a les 3.00 bores, qunn una 
patru lla que esta va duent a 
ter me un control preven ti u a 
l'iirea de servei de l'autovin 
A-2 a Fonolleres va detec
tar un vehicle amb cxcés de 
pes que va intentar fugir del 
lloc davant de les ind icacions 
dels agents perque parés. Els 
Mossos i la Policía Local van 

ha ver d'acl'ivar una segona 
patru lla durantla persecu
ció, que va acabar ol terme 
municipal de Ribera d'Onda· 
r~. A !'interior del cotxc van 
trabar 103 caixes de vi valo
rats en prop de 6.000 eut'os, 
ailcí com diverscs cines que 
s 'utilitzen per poder efeclu
.ar robatoris en remoles de 
comions - destomilladors, 
guanLs, ganivets i cúters, en
tre d'altres-. 

Simultiiniament, cls agents 
van comprovar que al par
quing de Fonolleres hi ha
vin dos comions for<;ats. Els 
arrestats , amb nombrosos 
antecedenls, passaran a dis
posici6 del jutjat de Ccrvera. 

lncendi de pastures al Pont de Suert 
1 EL PONTDESUERT 1 Un incendi va calcinarahir 500 meh'es qun
drats de pastures a la zona del coll de la Creu de Perves, al 
termc municipal del Pont de Suert. 

Detlnguts per falsificar camets de conduir 

1 LLEIO~ 1 La Guiird.ia Civi l d'Osca ha delingut dos persones i 
n'invcstiga 32 més per fa lsificació de document públic dcs
présd'identif:icarconductors amb permisos falsificats en una 
opcmci6 a Ueida, Osea, Huelva i Madrid. 

Cau una xarxa de drogues amb vlndes a Ueida 

1 LLEIOA 1 Els Mossos d'Esqundi'R ban desarticulat una orga
nització criminal a Tnrragona que prcsumptamcnt trafica
va internacionalment amb marihuana des de Reus i que es 
nod.ria d 'aquesto substancia també amb cult ius a Llcidn. 

Tarrega licita els bars de les festes i les fires 
ITARREGA 1 L'ajuntament de Tt\rrega ha tret o concurs la gestió 
de les barres de bar en espais públics durant la celebració 
de fires i festes a l municipi. Es tracta deis establiments de 
I'E.spni MerCAT i la pla~a de les Nacions Sense Estot, entre 
d'rutrcs. El prcssupost és de 6.050 euros. 

El Jussa insta a arreglar la carretera de Comlols 
1 LLEIDA IEI consell d'alca ldes deiJussil va demanar dimarts a 
la Genera lita! que arregli la carretera de Comiols. 

JxCat demana al Senat 5Uport al sector agrari 

1 LLEIOA 1 La senadora Mayte Rivera {JxCat} va demanarahir ni 
Senat que el Govcrn es pan yol recolzi el sector agrari i va pre
guntar al ministre Luis Planas si hi baura retallad es de lons 
eu1·opeus peral desenvolupament ru ral a causa del Brexit. 
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MUNICIPIS CIVISME 

La Urbana imposa a la Seu 400 
multes d'aparcament en dos mesos 
Més que alllarg de tot el2019 i amb una mitjana de sis sancions al día 11 Ofensiva 
contra els estacionaments prohibits al constatar l'elevat nombre d'infraccions 
C.SANS 
ILA SEU O'URGELL 1 La Gua rdia 
Urbana de lo Seu d'Urgell ha 
multiplicot pe:r set el n01nbre de 
multes que imposa cada mes per 
estacionar de [onn a incorrecta 
a l.s carrcrs del municipi respecte 
a l'any passat. Segons les dades 
que ha a portal el rnateix cos de 
seguretnt, només en cls dos pri· 
mers mcsos de l'any, els agents 
han imposat quatre-centes san· 
cíons d 'aquesta mena, amb una 
mitjana de m~s de s isal dia. 

En tot l'any es van tramitar 
339 l!xpedients, amb una mi
tjona de vint· i·vu it multes al 
mes i mcnys d 'una a l dio. El 
subinspector de la. policía local 
de la Seu, Antonio González, 
va destocar la "nccessitat que 
d \ ma vegnda per lotes lota In 
ciutadania respect i les normes 
de convivencia en general" i en 
aquestsentit va insistir que "cls 
conductors estan acostumats a 
apnrcar de qualsevol manera i 
en qualsevol lloc. Aquest nny 
ens hem marcat coma objectiu 
ten ir una ciuta l més ordenada'', 
va assenyala r. 

Pel que fa a tipologies i cito· 
des en ordre, els estacionamenls 
indcguts més habitu.nls són c ls 
de les zones de ca rrega i des· 
cllrregn, e ls aparcarnents so
bre les voreres, els que ocupen 
zones senyalitzades amb )mio 
groga que indica la prohibició 
d 'estacionar-hi (sobretol a les 

Dos ·vehldes estacional< e n unalnle rn ccló pintada da g ro e coma senyal d• prohlblcló. 

interseccions deis carrers), e ls 
passos de vian.ants i les pinces 
reserva des pera persones amb 
m inusvalidesa. Les sancions 
economiques per to ts aqucst.s 
t ipus d'infracció ost:iJ.Ien entre 
e ls 60 i els 120 euros. 

A més d' intensificnr e ls con
trols perdetectlll' les infraccions 
de lTansit a l municipi, la po li· 
e in assegura que incrementaril 

els controls de drogues i a lco
holcm ies, sobrclol cls caps de 
sctmano a la sortida de !'única 
discoteca del municipi, situado 
al costnl del polígon de Lle tcri
es, pero també al centre de ln 
ciutat. 

D ura.nt el 2019 van contro
lar un total de 612 conductors, 
vinl·i·quat re deis quals van do· 
nar positiu en consum d'nlcohol 

idos, en drogues. El cos de la 
Guard ia Urbana de In capital <le 
I'A lt Urgell el forma uno planti
lla de dissct operatius. 

L'orgnnigrnmn el componen 
un subinspector, quntre copo· 
mis, onze ag~nts idos auxilinrs. 
Alllarg d 'aquest aoy es preve
u en dos jubilacions i l'ajunta
menl convocara dos noves pla· 
ces per a aquest c:os. 

COMARQUES 13 1 

URBANISME 

Tremp tanca un 
carrer del centre 
i tirara una casa 
t lAEMP 1 L'ajuntament d e 
Tremp ha lt~ncal un tram 
del carrer del Forn, a l cen· 
tre historie, poi mnl estal 
d'un habitalge. El consistori 
ja prepara e l projecte per en· 
derrocar lo tasa. L'nlculdcs· 
sn, Pi la r Cases, i el regidor 
d'Obres. Antoni Plores. van 
explicar que el pressupost 
inclou una partida por al 
projecte, que suposara una 
invers ió de 56.000 €. Cases 
va apuntar que amb el forl 
vent d'aquesta setmann, es 
van desprcndre parts deguix 
de la [a~ na, per la qua) cosa 
van decidir tancar e l carrer. 

FAUNA 

Baixa a Lleida 
el nombre d'aus 
hibemants 
t llEIOo\ 1 El nombre d'aus aquil· 
tiques que hibernen a Llci· 
da s'ha redu it. En total, són 
14.302 exemplars dava nt 
les 15.552 de l'any passnt, 
segons les da des de la Gene
t'>'ll ital i volunlaris després de 
les prospeccions que s'han 
portat a termo en 44 localit
zacions. Les xi f re~ confirmen 
una tendencia a la baixa ini· 
ciado el2018, quon es va ar· 
ribar nls 19.266 exemplars. 
Els enclnvaments a mb més 
aus són I'Estany d ' lvars i 
Vi la-sana i les localitnts del 
tnun baix del riu Segre. 

DIPUTACIÓ RECONEIXEMENTS INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Premi pera 
l'impuls de 
l'administració 
digital a Lleida 
Un sistema que fan 
anar 30 ajuntaments 
X.R. 
1 LLEIDAI El depart~mentde Noves 
Tecnologies de la Diputació va 
recollir ah ir n Madrid un premi 
per un metode de trcball com· 
pnrtit ent re ajunta ments que 
impulsa l'administraci6elcctro· 
nica. El reconcixement és com· 
partit amb el consorci Adminis
traci6 Electronicn de Catalunya, 
que va crear aquesta mctodo.lo· 
gia, que rep e l nom d'E-SET, i 
les corporacions provincials de 
Barcelona i Girona. 

El diputa t de Noves iecno· 
logies, Francesc Sabnnés (Jx· 
Cat), i l'asscssor lvan Bertran 
van explicar que u n deis bene· 
Ficis d'aquest sis tema, que est~ 
impla ni al en lrenta consistoris 

de Lleida, és que facilita la fcina 
deis secretad s que donen servei 
a diferents ajuntaments. 

Des de la D iputaci6 van as· 
scgurar que el p remi "rofor~n 
el ca mí d'aposlar per aquesta 
metodología" i que la idea és 
avanr;ar en la impl:mto.ció o més 
localilats de les comarques de 
Lleida. 

Aquest sistema esta pcnsnl 
pera poblacions "de menys de 
3.000 habitants", encara que 
"és igual d 'eficion\ en locnliluts 
més grnns". 

Aquest premi el van recollir 
en e l mnrc del dese Congrés 
Nocional d'Lnnovaci6 i Ser veis 
Públ ics, que es va celebrar a 
Madrid. 

Adjudiquen l'estudi per 
analitzar el transit a 
I'AP-2 lliure de peatges 
t llEIDA 1 El ministori de Trans
ports ha adjudicatl:. redacci6 
de l'estudi per avaluar si cal
d ril construir nous accessos 
a I'A.P-2 q unn I'Estat n'assu
meix.i la gestió a l'exfirar la 
concessió l'agost de 2021. 
Aquest cstudi hauril d 'ana· 
lit zar si s'hauran de remodc
lar acccssos existents o apli· 
car mesures contra el soroU. 
iransporls conside ra que el 
volum de tdnsit podría aug· 
mentar a I'AP-2 i absorbir part 
deis veh icles que ara circulen 
per vies scnse peatgcs. 

A Llcida , !'autopista es 
plontcja com uno alternativa 
a I'N-240. L'Estat invertiril 
538.000 euros en In •·edacció 
d'aqucst estudi, que també 
analilzara e l canvi al lra nsit 
de l'AP-7. D'a ltra banda, Seo-

pan (patronal de les empreses 
const ruclores) ha tornat a pro
posar un peatgc per c ircular 
por te tes les nutoVÍClS, que serin 
de 0,09 euros per quilómetro 
pera col xes i 0,19 euros per n 
camions. 

PAGAMENT PER KM 
Les constructores tornen 
a proposar un peatge de 
0,09 euros per km per 
circular per les autovies 

Su posa rin un ingrés pcr a 
I'Est:ll de 104.000 milions en 
\IÍnt-i-clnc anys. Lo Confede
ració Espanyola de Trnnsporl 
de Mercaderies (CETM) va cri
ticar aquesta iniciativa. 
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FUTBOL FUTBOL SEGONA OIVISIÓ B 

Competidó 
sanciona la 
UE Balafia 
1 LLEIDAI El Subcomitc de 
Competicl6 de In deleg11Ci6 
de Lleida de lu Federació Cn· 
tala na de Futbol va acordar 
ahir clonar per perdut a la UE 
Balllfia el partil amb el Coll 
de Na rgó. corresponent a la 
jomada21 do Qunrt¡¡ Catnla· 
na. L'encontre es va suspen· 
dr·e al descans després que 
duranl la primera pnrt fos 
expulsada !'entrenadora del 
Bnlñfia per doble amonesta· 
ció. El club jo havin comu· 
nlcal a la mnlcixa FCF que 
assumia la responsabllitat de 
la suspensió i va acceptar In 
sanció. 

El Lleida negocia renovar per 
dos temporades Joan Oriol 
El lateral de Cambrils, de 33 anys7 diu que li agradaria retirar-se al club blau 

AUTOMOBILISME 

Setequips 
amenacen la 
FIA i Ferrari 

.... 

finals i no podem fallnr. l mcnys 
a casa", va explicar el jugador. 
També va apellar nl'afició: "Es· 
t:l rcsponeni molt bé tant a casa 
corn a lora i s6n conscients que 
cls necessitem." 

Abe! Mol_incro, pcr In seun 
part, va dir: "El Lleida esta de· 
moslrant fa di verses jornndes 
que aspira als quntrc primers 
llocs. Seria important gunnyar 
un rival com el Vi la-real B per 
transme~re més scnsaci6 d'auto
ritot. Seria molt importnnl gua· 
nyar, pels punts i per dir que el 
Lleida és aquí." 

1 MADRID! MeLaren, Merce· 
des, Red Bull, Racing Point, 
Renault, Alpha Tauri i Willi· 
ams van emetre ah ir un CO· 
municnt conjunt per dccla· 
rar·Se "sorlr·esos i commo· 
cionats" pe Lancament de la 
investigació de la Federació 
Internacional d'Automobi· 
lisme (FLA), sobre la unital 
de potencia de Fcrrari i vnn 
ameno~ar d'cmprcndre acd· 
ons legals per adnrir aquest 
assumpte. La FLA im•estiga· 
va possibles irregularitots 
en la unit:~t de potencia de 
Ferrnri. 

L'FCF va presentar ahlr la samar reta que Cataluny• estrenara e l dla 30 al Camp d' EJports. 

Liberto tnmb6 rcconcix la 
importancia del partit de diu· 
mcnge. ''Queda molla Lliga, 
pero snbcm que són tres punts 
molt importnnts. Es tracta d'un 
pnrtit crucial, que marcara el 
futur del Llcida", va explicar. 
Va valorar la Corta lesa que esta 
mostrant l'equip quan juga al 
Camp d'Esports. "Sí, ens es· 
tcm sentinl molt comodes totn 
In temporada amb el suport de 
la nostra ofició." 

J.C.M.C. 
lllEIDA 1 El Lleida negocia amb 
.loan Oriol la renovaci6 del con· 
trncte del lateral esquerra de 
Cambrils, de 33 nnys, al qual 
nmpliarin la vinculnci6 per dos 
temporades més, amb la possi
bi litat d'incloure'n una terce
ra. Aix.í ho va explicar ah ir el 
mateix jugador, en la tornada 
a la fein~ de la plantilla per co-

AnETISME ESPORT ESCOLAR 

La Flamicell espera 
dissabte a la Pobla de 
Segur mil escolars 
La veterana prova celebra la 38a edició 

lllEIDAI Les instal-lacions del 
Pare Alcalde Boixarcu de In 
Pobln de Segur tornaran a aco· 
llir aquest dissnbte una de les 
ci tes trodicionals de l'at letis
mc escolar llcidata, l 'olimpi· 
ada Flamicell, que arriba a la 
38n cdici6. La jornada rcunirlr 
un milcr d'alletos pcrtanycnts 
d 'uns 25 centres escolnrs i que 
competiran en diferents provcs 
de vclocital, Unn<;aments, salts, 
tanques i rellous. La jornada es 
retransmetrñ en di recte a través 
de Lleida Tclevisi6. 

En aquesta ocnsió, el convida! 
a encendre el peveter sen\ el ve· 
Lera atleta gironl Manel Fcrnán· 
dez !rucia, que va ser campió 
de Marat6 i deis 30 quilometres 
en ruta l'any 1981 i l'any 1983 

i que en la se un faceta de tccnic 
d'csports esta molt vinculat a 
l'esport escolar i als Consells 
Esportius. També ha estn i se
leccionador cata la de diferents 
disciplines. 

A partir de les 8.45 hores, 
els particípnnts podran anar 
rccollinL cls dorsals i a les 9.15 
hores tindrñ lloc la tradicional 
desfilada d'atletes, mentre que 
In cerimonia d'inauguració tin· 

MANEL FERNANDEZ 
El vetera atleta 
gironf Manel Fernández 
sera qui encengui 
el peveter 

men~ar a preparar el vital partit 
de diumcngc contra el Vila·rcal 
B. "Si, cstcm negociant amb el 
club i cree que les negociacions 
poden arribar o bou port", va 
explicar. "Estic a gust aquí, ern 
sentoestimat", va afegir i, enca
ra que va matisar que "hem de 
continuar parlanL", sí que es va 
mostrar confiat a tancar l'acord 
durant els propers di es. "Espe-

ro ampliar· el contracte,les dos 
parts ho volcm i m'agradaria 
acabar la carrera aquí i fins i 
LoL continuar ajudant després 
el club, porque hi ha molt po· 
tcnciol", va explicar. 

Pel que fa al partit dediumen
ge, Joan Oriol va admetre que 
"és un partit rnolt important. 
Hem deguanyar si volemjugnr 
el play-off. A partird'ara 101 s6n 

Per un allre costal, la Fede· 
ració Cata lana de Fuibol (FCF) 
va presentar ahir les difcrents 
equipncions de les seleccions ca· 
talnnes per aquesta temporada, 
que sernn de la firma Adidas. 
En 1 re aquestes, va mostrar 1 a 
que Huira Catalunya davanl de 
Jamaica, al partit que es jugara 
el proxim din 30 al Carnp d'Es· 
porls de Lleida. 

Grupde nousjutges d'atletlsme que van supe rare! curs el febrer passat. 

dra lloc a les 9.45 horcs. Les 
compel icions cstan prcvistes a 
part ir de les 10.05 i les últimcs 
fina ls, les de velocitnt, seran u 
les 15.10 hore •. 

Ln competició scrviril tarnbé 
d 'estrena a unA nova Cornada de 
jutges d'allet isme, jaque l'orgn· 

nització celebra unes setmanes 
abnns un curs d'Auxiliardc Jut
ges d'¡\tlctisme, que es va cele· 
brar el febrer pass al i del qual 
van sortir 17 nous jutges. 

Josep María Roy, tccnic d'Es· 
ports de l'njuntament de la Po· 
bla de Segur i un deis responsa· 

bies de l'organitzaci6, destaca va 
la importancia del volunturiat 
pcrquc la competició es dugui 
a terme. "Només de jutges n'hi 
ha u.ns cinqunnta i entre els ''0· 
luntoris de I'AM.PA del coHcgi 
Els Raicrs i els de la població, 
vuitanta rnés." 
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POLIESPORTIU COMPETICIÓ 

El president de la Volta 
• no tem que se suspengu1 

Rubén Peris diu que no han rebut cap avís pel coronavirus 

AG~NCIES 
1 BARCELONA 1 El presiden! de la 
Volta Ciclista a Catalunya, Ru
l>éu Peris, es va mostrar ah ir 
confin! que la carrera es dis
putara amb normalital entre 
el 23 i el 29 d'aquest mes. i va 
ossegurar que no han rebut cap 
avis de les autoritats sanitilries 
da van\ deis possibles cCcctes 
del corona virus. 

En la presentació deis ma
llots del centenari de la pro
va, elmil.xim responsable de 
la tercera carrera per etnpcs 
més longeva del circuit va ad
rnelre que, e n l'eventunl cas 
que se s uspengués la prova, 
no es podría :~jornar porque 
el calendari UCI World Tour 
"conlillua". 

"La posició de la Volta res
pecte al coronavirus és que 
s'eslan rcalitzant toles la com
pelicions de forma normal. Es
te m trebnllant de la m:~teixa 
manera, com si no hi hagués 
coronavirus. No hem rebut 
avis ni de la conselleria de Sa
lut de la Generalitat ni del mi
nisteri de Sanitnt del Govern 
espanyol. Cap equip no ens ha 
pregunta! sobre e l tema", va 
afegir. "En cap moment no es
tem pensant que no se cclebri 
la Volta, cslem convcn<;uts que 
es fara", va insistir. La Volta in· 
do u les etapes Ripoli-Port Ainé 
i la Pobla de Segur-Mam·csa. 

Rubén Perls, ahlr durant la present.acl6 d eis malloh de la Volta a Catalunya. 

La Serie A es jugara a porta tan cada fins a l'abril 

Recennnent s'ha suspes el 
Tour deis Emirats Arabs Units 
que es disputava des del passat 
din 23 de febrer i hnvia d'acn· 
bar el dissabte 29, pel positiu 
de coromwirus de medmics de 
l'equip UAE, i el Jumbo neer
landcs no ncudi rñ aquest cap 
de setmana a dos competicions 
a ltiília, la Strnde Bianche i el 
GP Lndustrin. 

• El Govern italia va apro
vnr ah ir un decret mitjan~ant 
el qual s'ordena que lotes les 
competicions s'haurnn de dis
puta"r a porta !ancada fins al 
3 d'abril. l..'esmentada mesura 
permel rñ seguir ambla cele
braci6 de In Sl!rie A de futbol, 
encara que els pnrt its Sl!ran a 
porta lancada, després que 
quatre duels de la jomada 25 
i sis de In 26 fossin ajornats 
¡Jer !'alerta pel coronavirus. 
També es va ajornar el Nil
pols-lnter de Copa que s'ha
via de jugar ovui. 

Correrem com mai 
La ~lamiGell a Lleida TV 
le enmpaUei~J drrttttlsme accoler !U a lmportarrt 
de Utlda en directa des de t.. PDb!. de Segur. 

A Espanya, les penyes del 
Valencta i del Getafe van cri
ticar ahi·r la decisi6 que els 
parlils entre el Valencia i 
!'Atalanta, de la Champions i 
el Gctafc-lnter de Milil, de la 
Lliga Europa esjuguin 11 por-

QUEIXES A ESPANYA 

Seguidors de Valencia i 
Getafe critiquen que als 
seus partits a m b equips 
italians no hi hagi públic 

la t:mcada i van defcnsal' que 
n'h i havia prou nmb impedir 
)'entrada de seguidors ilalians. 
Les autoritats han confirma! 
que els dos enconlrc s'han de 
jugnr a porta tancndn, igual 
que el Valencia-Mi la d'avui 
de l'Eurolliga. 

Aixl moteix, segucix el dc
goteig de suspensioos. La Fe
deració Europea de 'Bilsquet 
en Cadira de Rodes (IWBF 
Europa) va anunciar ahir lo 
cnnceHació de tots els partits 
de qunrts de la Lliga de Cnm
pions de In setmnna vinent. 

ESPORTS 31 1 

GIMNASTICA RITMICA 

El XIVTrofeu Ciutat 
de Balaguer, el 
diumenge dia 15 
JBALI\GUER 1 El pnvelló muni
cipal de la c<1pitnl de la No
guern acol lirll, diumenge 
vinent di a 15, el xrv Trofeu 
de Gimniística Ritnlicn Ciu
tal de Balagucr, en el q11nl 
participaran gimnastcs des 
deis 4 fins a ls 18 anys. Ln 
competició, en lo modolitnl 
de conjunts, comen~a r?t a 
partir de les 9.30 i !'entrada 
sera gratuí'tn. 

VOLEIBOL 

Arxivat 
l'expedient contra 
el Rodi Balafia 
1 MI\ORID J La jutge única del 
Comite de Competició de 
In Fcdernció Espanyoln de 
Voleibol ha nrxivat l'expe
dient obert contra el Rodi 
Balllfio, després que un paa·
tit de Lllga comencés amb 1 
hora i 25 mi nuts de rctal'd. 
La jutgc no sanciona el club 
havcnt ntes les aJ.Iegacions 
presenta des pel club, tot i que 
li demana previsió perque no 
es ropetcixi. 

FUTBOLSALA 

El Barcelona 
defensa el títol 
a la Copa del Rei 
1 MÁLAGA 1 El Bar~a defensar1t. 
el tito] de C3111pió a )a XXX[ 
Copo d'Espanya de futbol 
sala de Málaga. Davant del 
domini del Barc;a, vigent 
campió, i de l'lntel', actual 
1 ider de la Lliga, busquen la 
sorpresa Palmll, Jaén, V:~ l
depciias, Llevan!, Múrcia i 
Ososunn. El Bar~a debuta
ro dema COI111'8 I'Osasuna í 
avui juguen Movistar-Palmo 
i Ja6n-Valdcpeilas. 

-·!leida 
~ 

l@li:!lijlj 
8 partir dt tes 9.3m-
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SENDERISME 

Ampliació de la xarxa de 
senders pel Pirineu Lleidata 
Els membres del Centre Excursionista de Lleida dissenyen les 
noves etapes del sender de Gran Recorregut número 3 

JOAN RAMON SEGURA 
El GR·3 csdevindra el sendor 
de Gran Recorrcgut més llarg 
de Catnlunya amb c ls seus 
prop de 800 km de rut:1. Re· 
corre lotes les comarques de 
la Catalunya interior. 

llar en aquesl sentit, aprofitanl 
un ajut de lo FEEC. E l grup 
és obcrt a tothoru que vuJgui 
col· laborar en aquesta tasca. 
Poseu-vos en contacte arnb el 
Centre Excursionista de Llcido 
(cel~cel.cat). 

El projecte el presenhu-an al 

Comite de Senders de la PEEC, 
que haum d'aprovar el rccor· 
rogut i postcriormcnt infor
mareis diferents aju ntaments 
i fina lment passnr a l marcat· 
gc amb els tradiciona ls colors 
blancs i vem1ells deis senders 
de Gran Recorregul. 

Fxcu 'iiÓ del m ~:: 

Plnlant l~s marques en un pal. El sender comen<;a a la ciu
lal de Llcida, continuo cnp a 
Balagucr, passa per Agcr i ac
lu.alment es queda al peu de 
la serra de Sant G ervas. El re
cor•·egut no eslava disscnyal n 
les comarques pirinenques de 
1'AI1a Ribagor9a, Pallors Jussil, 
Pallars Sobiri'i. i A ll Urgell. Es· 
la previ.st que aquest itincro..i 
creui el Ponl de Sucrt, Sente
rada, Pe ro mea, Llnvorsí, Sort, 
Castcllbo i la Seu d' Urgell. 

Etapa 10 GR-3: d'Adons a Viu de Llevata 

A partir de la capital de I'Ait 
Urgell e l recorregut ja esHt se
nyalitzat i el podcu trobar a l 
web de la Fcdcraci6 d'Entitots 
Excursionistes de Catalunyn 
responsable deis sendcrs cota· 
lons (llttp:flsrmder:;.fecc.catl 
gr-3). Cal fer consta r que des
prés de revoltar· per les coma r
ques intcrio rs do Catalunya 
torna perTarrcga (Urgell), les 
Borges Blnnques (Garrigues) i 
acaba de nou a Lleida i csdc
vé un recorregut circularamb 
prop deS O jornades de sende
risme continua!. Estil previst 
fer a l'estiu uno inaugurnció 
oficial de tol aquest i mpor· 
ta nl recorreg ut a la nostra 
ciutat. Espcrem propernmcnl 
poder·vos informar d'aquest 
esdeveníment. 

Un grup de socis del CEL 
ha decidit emprondre el rep· 
te de cercar i posteriorment 
marcar oquesl lram que va des 
delllogarret d'Adons fins a la 
Seu d'Urgell (10 ctapcs). Dedi
caran els divendres per treba-

ESCALADA 

PanorAmica del coll de Sant Roe de Viu. 

Ttmpsaproximat:4 h 20min. 

Recorregut: 7 km. 

Desnivel!: 200 meues. 

Dificultat: Entre babea 1 mitjana. 

JOAN RAMO N SEGURA 

• Al pcu de la serra de Sanl 
Gervlls trobem e l bell llo
garrel d'Adons, on cornen~a 
aquesta etapa del GR. Agn
fcm un scndcr que surt cap 

al coll de Sant R oe. Un cop 
hem assolit aquest bell indret 
agalero un sender que baixa 
per un indret enigmat ic i des
concgul. Arribem a la masía 
de Trepadús, que resta aban· 
dona i enrunada. Ara el cam( 
s'enlila cap nmunl per assolir 
finalmenl el coll de Snot Roe 
- en aquesta ocasió- de Viu 
de llevata. El setlder, per una 
part, baixa cap al poble de 
Vi u de Llevata a la carretera 

Competició d'escalada 'open' 
JORDI MARMOL.EJO 
La Secci6 d ' Escaloda d 'Aita 
Munlanyn (SEAM) del Centre 
Excu rsionislo de Lle ida (CELL) 
organitza el propcr día 7 de 
mart; uno competici6 d'escala
dn a l scu rocOdrom deis Comps 
Elisis (carrer Santa Cecilia). 

La p rova comen-rara :ti matf 
de d issabte i les finals es faran 
a partir de les 19.00 horcs. Hi 
haura fina l mnsculina i feme-

ninn. Esdcvindra una festo de 
!'escalada oberta a tothom, si
gui o no soci de l'entital. 

Lo inscripció cal fe r-Ia a In 
secretaria del centre, a 1 correu 
electroniccef@cel.cat o per te
IHon, al973 242 329. L'aclivi· 
tat ós gratuita. 

Es munt::~ran les vies :~mb 
diferents graus d~ diiicult::~t i 
es podran nnar provant dumnt 
tota la jornada. Competlclons d 'anys •nteriors. 

N-260-Eix pirinene, perl'l si 
voleu a llargnr la caminado, 
podeu Ier la número 11, que 
ba ixa cap a Ponl de Suert í és 
d'uns més de 26 quilometres 
de recorrcgut. 

Aquestes etapes encara 
no cst a n marcades com a 
GR, pero h i ha nombrosos 
cartells que aj uden a resse
guir-la sense cap mena dedi
ficultat. Pera més informació 
consulteu QR. 

SEGRE 
Dt¡ou~ S de mar¡ del 2020 

Activitats 
OIVENDRES, 6 FORMACIO 

Tallen 1 xerrades formatlves del 
CEL Uoc 1 hora.: local del CH, a les 
18.30 h. 

DISSABT!. 1 EXCURSIONISME 

Autocar del CEL. Terra de frontera, 
Napa l . 

OIMARTS, 10 DIVULGACJO 

Clde d• projecclons de munt.anya 
1 vlatges'Jordl Gulvemau: A arree 
de Manel Conés. A les 20.15 h. 

DIMECRES, 11 EXCURSIONISME 

Camlnadimecres a l Mont· rolg. Ex
tret delllibre d'Antoni Satorra i Joan 
Ramon SC9ura. 

OISSABTE. 14/DIUMENGE, tS 
EXCURSIONISME 

Pujado al PI< de Quartlules. Ah 
Aneo, Pallats Soblr.l. Coordina: Ana 
ladrón. 

DIUMENGE, 15 ESQUI DE FDNS 

cap de Rec. (lles, Baixa ~rdanya). 

DIMAIITS, 17 OIVULGACIO 

Clde de projecclons de muntanya 
1 vlatges'Jordl Gulvemau: Plnrurd 
1 excurslonlsm~ (pro]eccló con fe· 
renda), a d rrec de Jesus tnsa, a les 
20.15 h. 

DIUMENGE, 2l ESQUI DE FONS 

Mana Pla d'Estan (Benac). Dala 
provisiOnal. 

OIMARTS, 24 DIVULGACIO 

Clch~ ~projecclons de muntanya 
1 vlatges 'Jordl Gulvemalt. Espols 
suboqudlfcsquts'hontJVOíi,adrrec 
de Bliil Montserr.n. A 1\'s 20.1 S hores. 

OIMlCRU, 25 EXCURSIONISME 

C..mlnadlme<res, Penya-1e<}<J!$ de 
Cienfuens (Guara). 

OIJOUS, l6 CONFElitNCIA 

'Catalunya lla primera Gue rra 
mundial'. A carrec del catedr~tic 
Ramon J-p Maria Sol~ 1 Sabat~. el 
di a 26 de mar~ a les 18.00 h. Local 
dei CEL 

OISSABTE, 28 ESPELEOLOGIA 

Avene del Cillilplanell. 

DIMARTS. J1 DIVULGACIÓ 

Clcle de pro]o<<loru de munt.anya 
1 vlatge• 'Jordi Gulvornau: Ami~· 
nla, munlonyes del Pelil Coucos, a 
drrrec de Gemma Es leve 1 uu·•sa Hu
gu~tAies20.15 h. 

Escalant a la crest a de l Ventalt. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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