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La consell~ra Capella, al centr~. a mb a lguns deis asslstents a l'homenatge a Gene rosa Cortina. 

Cent persones homenatgen 
Generosa Cortina a Son 
Un cartell narra la seua historia en la resistencia contra els nazis 
X.R. 
1 ALTANEU 1 Un centenar de pel'
sones van participar en l'home
nalge a Generosa Cortina que 
es va celebrar ah ir a Son, el seu 
poble natal. Coo·tina és una de 
les sis lleidatnnes deportndcs 
al camp de concentració na
zi de Ravcnsbrück. També va 
ser una resisten! ant ileixist::t, 
que va participnr en una xar
xa d'evasió d'aviadors a lia1s 
en zona nazi (vegeu SEGRE 
d'ahir). L'alcaldc d'Alt Aneu, 
Xavier Llena, va expl icar que 
Cortina era de Casa Moreu de 
Son i el seu mnrit era de casa 
Marquetó de Escart (la Guin-

gueta d'Aneu). En l'acte d'ho· 
menatge es va descobrir un 
piafó inlormatiu del Memorial 
Dcmocratic en el qual s'explica 
la vida i la historia d'aquesta 
ve'lna del Pallars Sobirii. La 
consellera de Justícia, Ester 
Capella, va presidir l'homenat· 
ge i va parlar sobre memoria 

GENERALITAT 

La consellera Es ter Ca pella 
va presidir l'acte i va posar 
de relleu la igualtat i la 
memoria histórica 

historica i igualtat. La jornada 
va comptar ambla participa ció 
de lamiliars i a mies de Cortina, 
la delegada de la Generalitat 
a l Pirincu, Rosa Amorós, i la 
historiadora Nocmí Riudor i es 
va emmarcar en els actes del 
8-M. Cort ina va formar part 
d'unn xnrxa d'in lormació bel
ga i la seun tasca consistia afer 
de bústia d'informació que ar
ribava a casa seu:.l d'una altra 
agenl de la qua] desconeixia el 
nom.L'arrcst d'una ngent belga 
el1944 va propiciar la calguda 
de la xarxa i la delcnci6 de Ge
nerosa, que va ser deportada a 
Ravensbn ick. 
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MUNICIPIS INICIATIVES 

El Pallars Jussa i el 
Valles analitzen els 
reptes deis comerciants 
REOACCIÓ 
1 TREMPI Una desena de comer
c;os del J ussa i responsables 
polítics i tccnics de Trcmp 
van participa r dimarts en 
una ¡ornada de dinamitza
ció comercia l a la Gar riga 
(Valles Oriental). La inicia
tiva va servir per coneixer 
les accions que es port en. a 
terme en aqucst municipi 
de Barcelona per ajudar a la 
promoció economica, on el 
comer~ i el turismo tenen un 
papcr importnnt. 

L'associaci6 Som la Garri
ga va presentar el seu mocl.el 
de dinamització comercial 
i va compartir ambla dele· 
gació del Pallars reflexions 
sobre els reptes a que s'en
fronta el sector, f6nnules per 
promoure i mi llorar l'associ
acionisme i accions concretes 
que poden ser tmnsfcriblcs 
alJussa. 

Els comerciants tarnbé 
van visitar cstabliments bo
telers, on es pol disfrutar de 

les propictnts mcdicinals de 
les aigúes termals de la zona 
i que són el principal atractiu 
turístic. Aquesta jornada es 
va dur a termeen el marcdel 
po·ojecte Treball a les 7 Co
marques i esta coordinada 
per l'ajuntament de Trcmp, 
amb la coJ.Iaboració deis al
tres consistoris del Jussa. 

Tremp 'reobre' una botiga 
D'altra banda, a lina ls del 

mes de fcbrcr pass a t es va 
obrinm nou aparador d'una 
botiga tancada del centre de 
Trernp, en elmarcd'una inici
ativa de l'ajuntnment. Aques
ta és la segona intervenci6 
que es fa al nucli antic de la 
capital del Jussa. 

Els propietaris cedeixen 
temporalment !'aparador i 
els comerciants el decoren, 
amb l'objectiu de donar vi· 
sibilltat a aquests espais i fo
menlar que algú els compri 
o cls llogui per instnHar els 
seus negocis. 

INFRAESTRUCTURES SEGURETAT 

lmatg~ d 'arxlu d~ les anttgues cases deis f~rrovlarls. 

La Pobla de Segur demana mesures 
per reduir la velocitat a I'N-260 i la C-13 
REDACCIÓ 
1 LAPOILADESEGURI L'ajuntament 
de la Pobla de Segur demana 
mesures per o·edu i:r la velocitat 
a la qual circulen els vehicles 
e n el tram urba de I'Eix Pi
rinenc (N-260) i la C-13. L'al
calde, Marc Baró, va explicar 
ah ir que propasen als titulnrs 
de les dos carreteres (Estal i 
Generalitat) la instnl·lació de 
més semafors per mi llorar la 
segloretat en aquestes dos vies. 

A més a rnés, :Sa ró va apun-

tar que es reuniran ambles dos 
ndministracions pcr "vcurc 
si hi ha alguna ahra mesura 
possible". 

Els trams més conllictius 
són l'avinguda de I'Estació, 
on rnolts cotxes circu len a 
gran vclocitat, i l'avinguda de 
Verdaguer. 

Perla seua part, el ministre 
de Transport, José Luis Ábalos, 
ja es va comprometrc el mes 
passal a mi llorar les condicions 
de l'N-260 i va assenyalar que 

el Govern central ha reactiva! 
el projecte de la variant de la 
Pobla de Segur, com java avan
~arSEGRE. 

D'nltra banda, l'ajuntamenl 
esta pendent que la Sareb els 
doni una resposta sobre la mi
llora de la segurcwt a ls antics 
hnbita tges de is lcrrovinris. 
Aquestes es troben a peu de 
la C-13 a !'entrada de la loca
litat i fa tres mcsos que cstan 
envoltades de tanques per risc 
de despreniments. 
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ATLETISME ESPORT ESCOLAR 

Equlp d el M a ter Salvatorls, que va aconsegulr eloeu sloe trlomf con>ecutlu lel de•e en totala se u a historia. 

l 'atlela Manel Fern, ndez va encendre el p evete r. Una de les proves que es van celebrar ahlr. 

La testa de la Ramicell 
El Mater Salvatoris guanya a la Pobla de Segur per sisena vegada consecutiva i 
acumula deu triomfs 11 Gerard Latorre, del Lleida UA, bat un record historie 

REOACCIÓ 
1 LA POBLAOESEGURI El Pare Alcoldc 
Boixareu de la Pobla de Segur 
va ser ahir l'esccnari de la 38 
edició de !'olimpíada Flamicell, 
en la qual el coHegi M a ter Sal
valoris de Lleida es va adjudicar 
la victoria, la sisena consecutiva 
i la dcscna d'uqucsl centre en 
tota la historia d'aquesta compc
tició. La jornada també va vcure 
comes botia un record historie. 
El va aconseguir l':~tleta del Llei
da UA Gerard Lalorre que, en 
llan~ament de pesaleví masculí, 
va deixar com a m illar marca 
un llan~ament de 9'52metres. 

El Ma ter Salvatoris es va 
cmportnr el triomf pcr centres 
a l'aconsegui r un tota 1 de 558 
punts, ment re que el segon !loe 
va ser per al Lleida UA, amb 
240, i el tercer peral col· legi 
Santa Anna, amb 219. Quart 
va ser el CAP, amb 185 punls, 
seguit de I'JNS Pobla de Segur, 
amb 120 i la EscoJa Els Raiers, 
sise amb 79. 

El Mater Salvaloris encade
nava aix! el se u sisl! lriomf, jn 
que ha guanyal de forma con-

Un grup d'atletes, a bans de prendre la sortlda en una de les curses de la Flamlce ll. 

secutiva el 2015, 2016, 2017, dre part onze centres i clubs en 
2018, 2019 i 2020. Suma amb miniatlelisme í 16 en la com
e! d'ahir deu t riomfs a la Florni- petició d'atlet isme, en les cate
cell, jaque també es va imposar gories alevina, infantil i cadet. 
en les edicions del 2005, 2011, Quant al nombre d'atletes par-
2012 i 2013. El 2014la victorin t iciponts van ser 150 en infantil, 
va ser pera I' IES Pobla de Segur. 300 en miniatletisme i 300 en 

En la jornada d'ahir van pren- atletisme. 

L'organització d'aquest classic 
csdeveniment esporliu escolar 
correspon n l'ajuntament de 
la Pobla de Segur, I'Escola Els 
Raiers i I'Amp:~del centre, rtmb 
la col-la boració del Consell Es
portiu del Pallars J\1ssñ, consell 
comar·cal i Diputació. 

ESPORTS 39 1 

GOLF 

Carlos Pigem, a 
deu cops del líder 
aQatar 
1 OOHAI Ellleidotil Carlos Pi
gcm afrontara avui lo ronda 
fina l del Commercial Bonk 
Qatar Masters, del Circuit 
Europeu de Golf, que es dis
puta a Doha, al lloc 39 a deu 
cops del capdava nt. Pigem 
vo presentar abir uno targcta 
de 72 cops i esta amb -4 a la 
general. El líder és l'extre
meny Jorge CaJnpillo (-14), 
amb un cop de margc sobre 
!'escoces David Drysdale i el 
dan~s Jerf Winther. 

RUGBI 

Anglaterra guanya 
Gal•les i manté 
opció al títol 
1 LONORESI Anglaterra va acon
seg\lÍr a Twickcnham davant 
de Gal·les (33-30), !'última 
campiona, uno victoria im
prescindible perseguir as
pit·ant al títol del torneig Sis 
Nncions el 2020, encara que 
continua dcpenent de Fran
~a. única selccció q ue ha 
guanyat tots els partits fins 
ora i que avui jugo a Escocia. 
L'lrlanda-lta lia d'aquesta jor
nada va ser suspes. 

NBA 

Lebron lidera la 
vidoria de Lakers 
sobre els Bucks 
1 LOSANGELESI L'nJcr LeBron Ja
mes va viure una altra jorna
da de l'NBA plena de pmta
gonisme a l'aconseguir nova 
marca histórica i posar Los 
Angeles Lakers en els play
offs pcr primera vegada des 
de lo 2012-2013. James va 
anotar 37 punts i va assolir 
cls 34.000 en la scua carrera 
venccnt els Lakers rer 113-
103 a ls Bucks, en e duel de 
llders de conferencia. 

MOTOCICLISME 

Jaume Betriu, 
segon a I'Estatal 
d'enduro 
IANTASIEl pilot de Co!l de Nor
gó Jau me Betr iu va iniciar 
ahirel Campional d'Espanya 
d'enduro a Antas (Aimeria) 
ocupa nt la scgona posició 
a la classificació d'escratx, 
darrerc de Josep García. A 
més, Bet riu -millar rookie 
del Dak:u 2020- va guanyar 
en la categoria Enduro 3 en 
la primera jornada d'aqucst 
Estatal que avui continuara 
en terres d'Airneria. 
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