
I pàg. 25 
Catorze dels quinze municipis del 
Sobirà firmen a favor dels Jocs, mentre 
segueix la polèmica per qui els lidera 

I pàg. 31 
El Parlament rescabala les dones 
acusades de bruixeria i cinc municipis 
de Lleida acolliran actes de desgreuge 

Els propietaris del Lleida 
accepten marxar i el gallec 
Pereira agafarà ara el timó 
Germa 'I El mateix 
club va anunciar ahir a la 
tarda l'acord per cedir la gestió 

"" I Entraran 
cinc directius del nou grup 
i dimitiran els actuals 

I Ahir ja es va pagar 
a jugadors i es demanarà 
seguir al Camp d'Esports 

Un de cada 3 veïns 
de Tremp, sense 
aigua de boca al 
trencar-se una 
canonada 
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El PSC no obté 
suports per 
presentar una 
moció de censura 
aPueyo 
El termini no acaba 
fins aquesta mitjanit 

Aquesta mitjanit acaba el ter
mini per presentar la moció de 
censura contra l'alcalde, Miquel 
Pueyo, que tot apunta que ni es 
formalitzarà perquè el PSC no 
ha aconseguit els 14 suports ne
cessaris per fer-ho, que de forma 
automàtica comportarà l'apro
vació inicial dels Pressupostos 
de la Paeria. 

LLEIDA IS 

Front comú perquè 
Renfe doti Lleida 
demés Avant 
i abaixi preus 
Institucions, usuaris i CCOO 
exigeixen a. Renfe més Avant a 
Lleida i més barats. Renfe diu 
que aquest semestre recuperarà 
els anuHats per la pandèmia. 

111111111111111111111111111111111 
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llEIDAI6 

La Generalitat elimina 
el passaport Covid a 
l'hostaleria i gimnasos 

111111111111111111111111111111111 
1 

llEIDAI 7 

La Fiscalia investiga 
l'alcalde de la Portella per 
fer fora un veí d'un pis 

COMARQUES 112 

ORTODÒNCIA 

INVISIBLE 

1990.€ L'ajuntament contracta cisternes 
per proveir els afectats i omplir 
el dipòsit de Palau de Nogue
ra. L'avaria en una conducció 
principal es va detectar aquest 
dimarts i no es va resoldre fins 
ahir a la tarda. 

1 a Visita i Estudi GRATIS 
LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 

COMARQUES IlO 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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Co ADQ jUES · Investiguen l'alcalde de la Portella A judici cinc agents de la Guàrdia 
~ per expulsar l'habitant d'un pis. Civil per les càrregues 1'1-0 a Ponts. 
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MUNICIPIS SUBMINISTRAMENTS 

Una canonada trencada deixa sense aigua de 
l'aixeta més d'un dia 1 de cada 3 veïns de Tremp 
L'ajuntament contracta cisternes per proveir els afectats i omplir el dipòsit de Palau de Noguera li L'avaria 
en una con ucc1o p ·¡ncipal s va de <.;e a a ues dimarts · no es va resoldre fins ahir a la tarda 

Una veïna recollint ahir aigua de la cisterna que va arribar a Tremp. 

X. RODRrGUEZ 
I TREMP I Una rebentada en una 
canonada va deixar un de cada 
tres veïns de Tremp, entre 1.500 
i 2.000 persones, sense aigua 
de l'aixeta durant més de vint
i-quatre hores. L'avaria, que va 
afectar una de les conduccions 
principals del municipi, es va 
detectar dimarts a la zona de la 
rotonda de la plaça Països Cata
lans al voltant de les 15.00 hores 
i no va poder resoldre's fins ahir 
a les 19.30. Aquesta situació va 
obligar l'ajuntament a submi
nistrar aigua amb cisternes als 
veïns afectats per la incidència. 
L'alcaldessa, Pilar Cases (ERC), 

va explicar que també van om
plir amb cisternes el dipòsit del 
nucli de Palau de Noguera, ja 
que la canonada danyada és la 
que proveeix també aquesta 
població. 

Fonts de Gestió Integral d'Ai
gües de Catalunya (Giacsa), que 
s'encarrega del servei d'aigua a 
la capital del Pallars Jussà, van 
indicar que la conducció avari
ada és vella i recorre tot el mu
nicipi. Van assenyalar que ahir a 
primera hora de la tarda la gran 
majoria dels veïns van recupe
rar el servei, una vegada es van 
portar a terme "actuacions per 
delimitar l'abast" de l'afectació. 

Visita del subdelegat a l'explotació ecològica de porcs. 

Tanmateix, Cases va afirmar 
que va caldre tomar a tallar l'ai
gua a causa que hi continuava 
havent fugues. 

La primera edil va explicar 
que preveien vigilar la conduc
ció durant tota la nit. A més, va 
avançar que durant el dia d'avui 
hi podria haver nous talls en el 
subministrament d'aigua per 
acabar de tapar la rasa que es va 
obrir per poder reparar l'avaria. 
Tremp és una de les localitats de 
Lleida que va recuperar la ges
tió municipal de l'aigua. De la 
mateixa manera que Bellpuig, la 
va cedir a Giacsa, una empresa 
pública a la qual estan adherits 

RAMADERIA INNOVACIÓ 

Els operaris treballant ahir per reparar l'avaria. 

ajuntaments de Catalunya en
cara que Agbar manté un pols 
judicial contra el consorci públic 
que capitaneja aquesta gestió. 

Altres in<idències a Ueida 
D'altra banda, al Pont de Su

ert es tallarà avui l'aigua a un 
tram d'uns cent metres de l'avin
guda de VictOT'iano Muñoz. L'al
calde, Josep Antoni Troguet (Jx
Cat), va explicar que això per
metrà reparar una fuita d'aigua 

que es va detectar en aquesta 
zona i que no ha deixat sense 
aigua cap veí. En les últimes set
manes, les baixes temperatures 
(vegeu la pàgina 11) també han 
provocat incidències en el sub
ministrament d'alguns nuclis del 
Pirineu a causa de la presència 
de gel a les canonades. Aquest 
va ser el cas, per exemple, de 
Collmorter, a Castell de Mur; 
Pera mea, a Baix Pallars; o Cas
tilló de Tor, al Pont de Suert. 

Impulsen el cultiu de soja ecològica a 
Lleida per a l'alimentació d'animals 
I L'ALBI I L'empresa Ramaderies 
Miqueló posarà en marxa un 
projecte pioner per impulsar a 
Lleida el cultiu de soja ecològica 
i estudiar la millor manera de 
fer-la servir per a l'alimentació 
animal. Aquesta firma ha rebut 
per fer-ho un crèdit de 473.632 
euros del Centre per al Desen
volupament Tecnològic i Indus
trial, adscrit al ministeri de Ci
ència i Innovació, per a projec
tes innovadors. El tortó de soja 
es fa servir com a font de pro-

teïna per al bestiar. Tanmateix, 
el seu cultiu ecològic, subjecte a 
les condicions exigides per pro
veir la ramaderia ecològica, és 
gairebé inexistent a Catalunya 
i a tot Espanya. 

Ramaderies Miqueló pretén 
conrear-la per autoproveir de 
proteïna vegetal la seua granja 
porcina a l'aire lliure al municipi 
de l'Albi. Es tracta d'una explo
tació ecològica també pionera, 
que va obrir fa dos anys amb 65 
hectàrees de terrenys agríco-

les abandonats per a només 240 
mares, la qual cosa dona a cada 
animal un espai molt superior 
al que dicta la normativa. En 
coHaboració amb la U dL, l'em
presa estudiarà la manera més 
eficient d'alimentar el bestiar 
amb aquesta soja. 

El subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespín, va visitar 
ahir les instaHacions de la gran
ja i va valorar que "dona res
posta a una creixent demanda 
de producció ecològica". 
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TRIBUNALS 

Investigades per 
aldarulls a les 
festes de la Seu 
1 LA SEU 1 Dos joves investiga
des per la seua presumpta 
participació en els aldarulls 
que hi va haver durant la 
passada festa major dé la 
Seu d'Urgell es van negar 
ahir a declarar al jutjat d'ins
trucció 2 de la capital de l'Alt 
Urgell. Són investigades pels 
delictes de desordres públics 
i atemptat a l'autoritat. 

Alerta Solidària i Arran 
van portar a terme un ac
te de protesta al davant del 
jutjat i de suport a les dos 
joves per denunciar que "el 
procediment és una farsa". 
Per tot plegat, demanen que 
s'arxivi la causa contra les 
tres persones investigades 
en aquesta causa. 

TRÀNSIT 

Accidents a 
Mollerussa 
i Tremp 
I LLEIDA I Dos persones van re
sultar ferides de caràcter lleu 
en sengles accidents de tràn
sit que es van registrar ahir 
a Mollerussa i Tremp, segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat. El primer si
nistre es va produir a les 7.28 
hores a la carretera LV-2001 
quan van xocar dos turismes. 
Hi van acudir Mossos, Bom
bers i SEM. Una conductora 
va resultar ferida. Posterior
ment, a les 11.30 hores, hi va 
haver una coHisió a l'interior 
de Tremp, a la travessia de la 
carretera C-13. Una perso
na va resultar ferida lleu, pel 
que sembla, per una fuetada 
cervical. 

TRIBUNALS 

Vaga de 
lletrats de 
Justícia 
I BARCELONA I La vaga de lletrats 
de l'administració de justícia 
d'ahir va tenir un seguiment 
del36% a Catalunya, segons 
dades del ministeri de Justi
cia. En canvi, segons la Unió 
Progressista de l'Adminis
tració de Justícia, el segui
ment va ser més elevat amb 
un 43% a la província de 
Barcelona, un 66 per cent a 
Tarragona, un 38 per cent a 
Lleida i un 74 per cent a Gi
rona. Amb aquesta vaga re
clamen que les associacions 
i sindicats del sector puguin 
participar en les taules de ne
gociació on ara estan repre
sentats a través de sindicats 
generalistes. 

COMARQUES I 13 I 

TRIBUNALS REFERÈNDUM 

A judici S agents de la Guàrdia Civil 
per les càrregues de 1'1-0 a Ponts 
Acusats de delictes lleus de lesions després de la demanda de més d'una quinzena 
de votants I a J de d a u. ; u nent 
A. GUERRERO 
I PONTS I Cinc agents de la Guàr
dia Civil seran jutjats acusats 
de delictes lleus de lesions 
després que fossin denunciats 
per ciutadans que van resultar 
ferits durant la càrrega polici
al que hi va haver pel referè:p.
dum de 1'1 d'octubre de 2017 
a Ponts, segons ha pogut saber 
aquest diari. Una trentena de 
veïns van haver de ser atesos 
al CAP per forts cops de porra 
i al voltant d'una vintena van 
presentar denúncies, encara 
que alguns d'ells l'han acabat 
retirant o han renunciat davant 
la impossibilitat d'identificar 
els autors. 

El cas l'ha investigat un jutjat 
de Solsona i el judici havia de 
celebrar-se fa uns mesos però 
es va suspendre. Finalment ha 
estat assenyalat i està previst 
que se celebri en una de les no
ves sales dels jutjats de Llei
da. Una decisió que s'ha pres a 
causa de les restriccions impo
sades per la pandèmia, que im
possibilitaven que se celebrés 
a Solsona. Pel que sembla, dos 
dels agents podrien acabar sent 
jutjats per la via penal. 

Imatge de la Guàrdia Civil l'l-O a Ponts, on hi va haver una càrrega amb una trentena de ferits. 

Un d'ells per un delicte de 
furt perquè s'hauria apropiat 
d'un telèfon mòbil i un altre, 
per un delicte de lesions. Tan
mateix, els afectats temen que 
els agents jutjats acabin sent 
absolts com ha passat fins ara. 

ANIMALS MASCOTES 

I és que les sentències cone
gudes de moment a Lleida per 
1'1-0 han absolt els agents, 
en la majoria dels casos per 
no poder conèixer-se la seua 
identitat o per considerar el jut
ge que la força utilitzada era 
proporcionada. 

Les càrregues policials de la 
Policia Nacional i de la Guàrdia 
Civil van causar 123 ferits 1'1-0 

Imatge del gos, rescatat pels agents municipals. 

Localitzen el propietari 
d'un gos perdut a Aitona 
REDACCIÓ 
I AITONA I L'ajuntament d'Aitona 
ha tornat al propietari un gos 
que va ser rescatat pels agents 
municipals després que el ve
iessin vagant perdut pel poble. 
El consistori 'La fer una crida 
per les xarxes socials per tro-

bar el propietari de l'animal. 
Ahir van anunciar que s'havia 
localitzat i que el recolliria a 
la tarda. 

A més a més, van voler agrair 
la coHaboració dels veïns que 
van permetre trobar el propie
tari del gos. 

a Lleida. A Catalunya van ser 
un miler. Hi va haver incidents 
en almenys una dotzena de col
legis de Ponent. 

A la capital del Segrià van 
ser Cappont, EOI, Benestar, 
Caparrella, Mariola i Ronda. 
També hi va haver a Ponts, Al
carràs, Puigverd i Artesa de 
Lleida, Soses i Menàrguens. En 
el cas d'Alcarràs, per exemple, 

MOSSOS MVESTIGACIÓ 

ha estat condemnat a tres me
sos d'inhabilitació l'exalcalde 
Miquel Serra per als càrrecs 
d'alcalde, tinent d'alcalde, re
gidor o qualsevol altre de na
turalesa electiva en una admi
nistració local per un delicte 
de desobediència per facilitar 
la celebració del referèndum en 
el municipi. També ha de pagar 
una multa de 450 euros. 

Imatge del dispositiu dels Mossos. 

Acusats de robatoris en un bar 
i un magatzem de les Borges 
REDACCIÓ 
I LES BORGES I Els Mossos d'Esqua
dra acusen els quatre detinguts 
dimarts a les Borges Blanques 
(vegeu SEGRE d'ahir) de roba
toris en un bar i un magatzem 
d'un pintor professional que es 
van produir entre 1'1 i el 2 de 

gener. De l'establiment en van 
sostreure diners i la màquina 
de canvi automàtic. De la nau, 
eines elèctriques valorades en 
uns 7.000 euros. Els investi
gadors no descarten que es
tiguin relacionats amb altres 
robatoris. 
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CORONA VIRUS 

Aforaments del75% 
en espais oberts i 
dei500!Ó en tancats 
I MADRID I La ministra de Sa
nitat, Carolina Darias, va 
anunciar ahir que es pror
rogarà l'aforament dels es
deveniments esportius i es 
mantindrà així els mateixos 
percentatg~s que ja estaven 
establerts. Es a dir, es manté 
la limitació màxima del 75% 
per a actes en recintes oberts 
i del SO% en tancats. Darias 
ho va comunicar després de 
la reunió del Consell luter
territorial de Salut. 

HANDBOL 

Dinamarca, rival 
d'Espanya en 

. semifinals 
1 BUDAPEST I Dinamarca serà el 
rival d'Espanya en una de 
les semifinals de l'Europeu 
d'Hongria i Eslovàquia de
mà divendres a Budapest. El 
partit es disputarà a les 18.00 
hores. A la segona, França 
s'enfrontarà a Suècia a les 
20.30 hores. La final tindrà 
lloc diumenge a les 18.00 i la 
lluita pel bronze, a les 15.30 
hores. 

COPA ÀFRICA 

Canvis d'estadi 
després de 
l'allau mortal 
I YAOUNDÉ I El Comitè Orga
nitzador de la Copa d'Àfrica 
de Nacions va anunciar ahir 
que ha requerit garanties de 
seguretat que no es repetirà 
"un incident similar" a l'allau 
que va causar vuit morts di
lluns a l'estadi Olembe, i va 
traslladar tres partits, dos 
de quarts de final i l'altra se
mifinal, a l'estadi Ahmadou 
Ahidjo de Yaoundé. 

TEN IS 

Bruguera i Anabel 
Medina segueixen 
de capitans 
1 MADRID I Sergi Bruguera i 
Anabel Medina continua
ran com a capitans de les se
leccions espanyoles de Copa 
Da vis i Billie Jean King Cup 
(BJKC), l'antiga Copa Fede
ració. Espanya disputa el 4 i 
5 de març l'eliminatòria de 
Copa Davis davant Romania 
a Marbella a l'homenatge a 
Manolo Santana, recentment 
mort. Les espanyoles viatgen 
als Països Baixos ellS i 16 
d'abril per obrir la Billie Jean 
King Cup. 

ESPORTS I 25 I 

OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030 

Sí als Jocs de catorze dels 
quinze pobles del Sobirà 
Catalunya insisteix a liderar-los, mentre Aragó i el COE els volen conjunts 

REDACCIÓ/AGÈNCIES 
1 LLEIDA/BARCELONA 1 Catorze dels 
quinze ajuntaments del Pallars 
Sobirà, juntament amb el con
sell comarcal, han firmat un 
manifest conjunt a favor de la 
candidatura dels Jocs Olímpics 
d'Hivern del 2030 al Pirineu. 
L'escrit s'enviarà al Comitè 
Olímpic Espanyol (COE) i als 
departaments de la Presidència i 
la Vicepresidència de la Genera
litat, tal com va avançar Pallars 
Digital i va confirmar a aquest 
diari el president del consell co
marcal del Pallars Sobirà, Car
les Isús. L'únic consistori que no 
s'ha adherit al manifest ha estat 
el del Baix Pallars, les pobla
cions més importants del qual 
són Gerri de la Sal, Peramea, 
Montcortès, Bretui i Baén. 

D'altra banda, segueix la po
lèmica sobre qui ha de liderar la 
candidatura. En aquest sentit, la 
consellera de Presidència de la 
Generalitat, Laura Vilagrà, es 
va reunir ahir amb el president 
del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), Alejandro Blanco, i li va 
traslladar la seua voluntat que 
Catalunya la lideri. 

Fonts de la conselleria van 
explicar que la reunió es va pro
duir a Barcelona i van recalcar 
que el partit estava programat 
des de feia tres setmanes, és a 
dir, abans de la polèmica sobre 
si la candidatura ha de ser con
junta amb Aragó, com defensa 
el COE, el Govern central i el 
d'Aragó. 

La reunió, que segons aques
tes fonts va ser tècnica i "fugint 
de polèmiques", es va produir 
després que Vilagrà rebutgés 
fer la candidatura conjunta amb 
Aragó i digués que havia de ser 
catalana i celebrar-se majorità
riament al Pirineu català, cosa 
que va provocar les crítiques del 
president d'Aragó, Javier Lam
ban, que precisament es va reu
nir dimarts passat amb Blanco. 

Per la seua part, el president 
del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), Alejandro Blanco, va 
voler deixar clar que es tracta 
d'una candidatura d'Espanya en 
la qual Catalunya i Aragó van 
de la mà i que "ningú predomi
na sobre ningú" en el projecte. 
"El respecte, l'entesa i el diàleg 
són les claus", va dir. Blanco va 
afegir que continua sense inter
ferències el "treball tècnic" de 

REUNIONS 

La consellera Vilagrà es va 
reunir amb el president del 
COE i demà ho faran 
Aragonès i Lamban 

la comissió formada per repre
sentants de les tres institucions, 
el govern d'Espanya, el català i 
l'aragonès. 

Per la seua part, des del go
vern espanyol, com ja ha rei
terat en diverses ocasions el 
president Pedro Sanchez, la vi
cepresidenta primera i minis
tra d'Afers Econòmics, Nadia 
Calviño, va afirmar ahir que
si Espanya pretén tenir èxit en 
la seua aspiració d'organitzar 
els Jocs d'Hivern al Pirineu es 
requereix "la coHaboració" de 
tots els implicats, incloent-hi les 
autonomies. 

El president de la Generali
tat, Pere Aragonès, va assegurar 
per la seua part que no hi haurà 
candidatura Pirineus-Barcelona 

2030 si les comarques pirinen
ques catalanes que participaran 
en la consulta ciutadana sobre 
aquesta qüestió mostren el seu 
rebuig del projecte. 

Sessió de (Ontrol 
En la sessió de control al ple 

del Parlament, Aragonès va 
haver d'enfrontar-se a dures 
crítiques dels comuns i de la 
CUP, contràries a la celebració 
d'aquests Jocs, però també a 
les de Ciutadans, que malgrat 
ser favorable, considera que la 
candidatura s'ha de fer de la mà 
d'Aragó. 

Precisament demà divendres, 
a Balaguer, Aragonès té pre
vist reunir-se amb el president 
d'Aragó, Javier Lamban. 

Pere Aragonès ahir al Parlament responent a una pregunta de l'oposició. 

APUNT 

Intents fallits de Barcelona, Jaca i Granada, amb Lleida a l'expectativa 
• El projecte, de l'embrió del 
qual es parla des de fa més 
d'una dècada quan el llavors 
alcalde de Barcelona Jordi 
Hereu va llançar una primera 
proposta l'any 2010, afronta 
l'hora de la veritat. 

Els governs català, aragonès 
i espanyol ja van formalitzar 
el seu interès l'any passat en 
una carta dirigida al Comitè 
Olímpic Internacional (COI) i 
avalada pel COE, però hi con
tinua havent dissensions sobre 

el lideratge. En aquest sentit, 
mai ha arribat a bon port una 
candidatura olímpica espanyo
la a uns Jocs d'Hivern. Grana
da havia estat ciutat candidata 
per acollir els del1976, Jaca 
també va entrar en la carre
ra per als de les edicions del 
1998, 2002, 2010 i 2014 i en 
alguna de les edicions després 
d'una disputa prèvia amb la 
ciutat andalusa. 

També ho ha intentat Llei
da. El2009, el llavors alcalde, 

Àngel Ros, va contactar amb 
representants del govern ara
gonès i d'Andorra perquè el 
territori lleidatà s'inclogués en 
una candidatura a tres bandes 
per demanar els Jocs de l'any 
2022. 

El2010, Barcelona anuncia 
la seua intenció que la capital 
catalana acollís els Jocs d'Hi
vern del2022. Lleida torna a 
intentar que se la inclogui en 
el projecte i protesta, sobretot 
la Val d'Aran, perquè la capital 

catalana només té en compte 
com a seus al Pirineu les esta
cions de la Cerdanya. 

L'any 2013l'alcalde de Bar
celona Xavier Trias retira la 
candidatura. Després d'un in
tent fallit l'any 2016, amb el 
poc entusiasme de l'alcaldessa 
de la capital catalana Ada Co
lau, el2018 el llavors secreta
ri general de l'Esport Gerard 
Figueras rellança el projecte, 
però donant més protagonisme 
al territori. 
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Holocaust. Cinc instituts lleidatans 
participen en un homenatge als deportats. 

Art. El fotògraf lleidatà Jordi Bernadó 
exposarà a la sala oval del MNAC. 

, r co /guia I 
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HISTÒRIA MEMÒRIA 

1111111111111111111111111111111111111 

Rescabalar les acusades de bruixeria 
Cinc municipis lleidatans acolliran actes de reparació a dones jutjades i condemnades sota l'acusació 
de bruixes li La primera llei a Europa d'aquesta cacera es va firmar a Aneu el 1424 

REDACCIÓ/AGÈNCIES 
1 LLEIDA I El Parlament va donar 
llum verda ahir a una resolu
ció inèdita a l'instar el Govern 
a reparar la memòria històrica 
de les dones assassinades per 
bruixeria a Catalunya, en un ac
te de reconeixement a les "víc
times d'una persecució misò
gina". El fenomen de la caça de 
bruixes dels segles XV i XVII 
és àmpliament conegut en gran 
part d'Europa i el Pirineu llei
datà va ser-ne un dels orígens. 
La primera llei europea docu
mentada contra la bruixeria es 
va redactar a les Valls d'Àneu el 
1424. Com a acte de reparació, 
la diputació de Lleida i Sàpi
ens organitzen aquest any cinc 
actes de desgreuge a les dones 
que van patir la repressió per 
bruixeria. 

L'eix d'aquestes accions 
serà la projecció del documen
tal Bruixes, la gran mentida, 
que TV3 va emetre dimarts i 
en el qual ha col·laborat l'àrea 
d'Igualtat de la Diputació. La di
putada d'Igualtat, Helena Martí
nez, va remarcar que la voluntat 
és "contribuir a un exercici de 
reparació de justícia històrica" 
i va assenyalar que aquesta re
pressió "és origen de molt~s 

ACTES DE MEMÒRIA 

A Cervera, Bossòst, la Seu 
d'Urgell, Bellcaire d'Urgell i 
Torrefarrera, llocs on hi va 
haver judicis per bruixeria 

de les actituds masclistes que 
encara perduren" a la societat. 
Al març, Cervera acollirà un 
d'aquests actes de reparació, en 
coHaboració amb l'ajuntament. 
A la capital de la Segarra cons
ten cinc dones jutjades pel tri
bunal de la batllia de Cervera. 
A Bossòst, a la Val d'Aran, es 
farà a la primavera, reivindicant 
el Pla de Bruishes, un lloc en el 
qual estava estesa la creença 
que se celebraven aquelarres. A 
la Seu d'Urgell, on estan acre
ditades dotze dones jutjades, 
tindrà lloc al juny. A l'octubre, 
Bellcaire d'Urgell retrà home
natge a Joana Rosella, jutjada 
i executada el 154 7, així com 
a onze dones més jutjades a la 
Noguera. El cicle es tancarà a 
Torrefarrera, on es recordarà 
Antònia Balaguera, condem
nada a assots i desterrament, 
i dotze dones més jutjades per 
bruixeria al Segrià. 

ANY DE LA PRIMERA LLEI 

A les Valls d'Àneu, a la comarca del 
Pallars Sobirà, es va aprovar la llei 
contra el crim de la bruixeria més 
antiga d'Europa. 

DADES 

ASSASSINADES 

És el nombre de jutjades i assas
sinades que han pogut ser docu
mentades per Sàpiens, però s'esti
ma que van ser més de mil. 

DONES 

Encara que també es jutjaven ho
mes, la majoria eren dones, mol
tes vegades vinculades a pràcti
ques medicinals o llevadores. 

La subdirectora de 'Bruixes', Magdalena Oliver, amb Helena Martínez i la directora, Joan na Pardos. 

PROCESSOS 

Segons la investigació de l'histori
ador Pau Castell, judicis per brui
xeria al Pirineu lleidatà entre els 
segles XV i XVI. 

Catalunya, lloc 
de pas i amb un 
poder absolut de 
senyors feudals 
• Una investigació de 
l'historiador de Tremp 
Pau Castell i la revista 
Sàpiens ha pogut do
cumentar els judicis a 
set-centes dones que van 
ser assassinades acusades 
per bruixeria a Catalu
nya, desenes d'elles a les 
comarques lleidatanes. 
Al documental Bruixes 
es recrea el judici a J erò
nima Hugueta, la Cara
bassera, a la Seu d'Urgell, 
i es connecta la repressió 
dels segles XV i XVII amb 
la violència de gènere ac
tual. Els historiadors as
senyalen que a Catalunya 
es va facilitar el fenomen 
pel tràfec de persones fo
ranes i per ser un territo
ri feudal on els alcaldes 
tenien poder absolut. La 
majoria eren dones que 
feien pràctiques medici
nals o eren llevadores. 

El Parlament insta a posar noms 
de dones acusades als carrers 

Votació per 'reparar' la memòria de les acusades per bruixeria. 

• El Parlament va aprovar 
ahir una proposta de resolució, 
presentada conjuntament pels 
grups d'ERC, Junts, la CUP i els 
comuns, en la qual s'insta el Go
vern a "reparar la memòria his
tòrica, dignificar i revindicar" 
les dones acusades de bruixeria. 
La proposta es va aprovar al ple 
amb els vots favorables de tots 
els grups parlamentaris, el no 
de Vox i el PP i l'abstenció de 
Ciutadans. Al text de la pro
posta s'insta els ajuntaments 
catalans a revisar el nomen
clàtor dels carrers i a incloure 

noms de dones del municipi que 
hagin estat condemnades per 
bruixeria. 

També es demana impulsar 
estudis acadèmics amb pers
pectiva de gènere sobre la per
secució de dones "injustament 
condemnades, executades i re
primides al llarg de la història". 
Així mateix, la proposta mostra 
el compromís de la cambra cata
lana amb la campanya No eren 
bruixes, eren dones, impulsada 
per la revista Sàpiens, en la lí
nia d'altres països com Escòcia, 
Noruega o Suïssa. 
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LA PÀGINA DE LA FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA 

Cervera obre l'agenda dels concursos 
individuals de sardana revessa 
El certamen recupera l'auditori com a seu de l'esdeveniment 

El Campionat Individual 
de Sardana Revessa té la 
seva primera cita el prò

xim diumenge 6 de febrer a 
la vila de Cervera. El concurs 
se celebrarà a partir de 2/4 de 
12 del migdia a l'auditori de la 
capital de Ja Segarra, situat en 
el carrer Major de la població. 

A les 11 del matí s'obriran 
les inscripcions per a totes les 
persones interessades aparti
cipar en el concurs, que comp
tarà amb la direcció musical 
del revessaire i dansaire Joan 
Manuel Paños i amb la Cobla 
Tàrrega en la interpretació de 
les sardanes. 

Els participants, dividits en 
les categories alevina, juve
nil, veterana i gran, hauran 
d'esbrinar el tiratge de les vuit 
sardanes revesses interpre
tades per la cobla. Un cop fi
nalitzat el concurs, i després 
d'una breu pausa, la Cobla 
Tàrrega amenitzarà la matinal 
amb un petit concert de sar
danes. Posteriorment, es do
naran a conèixer els resultats 
del concurs en cadascuna de 
les categories i es procedirà al 
lliurament de premis i records. 

Recordem que l'any 2021, 
per les normes sanitàries im
perants en el mes de febrer, el 

La colla sardanista Jovencells de Cervera. 

concurs de Cervera se celebrà 
el primer dissabte del mes de 
juliol. Aquest 2022 Cervera 
recupera les dates habituals 
del concurs, però no durà a 

terme el curs d'iniciació a la 
revessa que impartia Joan Ma
nuel Paños abans del concurs. 
L'organització espera poder-lo 
recuperar en futures edicions. 

REPRENDRE ~ENSENYAMENT DE LA SARDANA 

Campanya del Saltem i Ballem a les 
comarques dels Pallars i l'Alt Pirineu 
El Saltem i Ballem, sector de 
la Federació Sardanista de les 
Comarques de Lleida que pro
mou i s'encarrega dels cursos 
d'ensenyament de sardanes a 
les escoles i per a adults, ulti
ma els detalls d'una campanya 
de promoció dels cursos i ta
llers que ofereix a les comar
ques del Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà i l'Alt Urgell. 

L'objectiu principal és re
prendre els cursos d'ensenya
ment de la dansa catalana en 
aquestes comarques i poder-hi 
celebrar en un futur alguna de 
les trobades intercomarcals 
escolars. 

Des de secretaria de la Fe
deració s'enviaran cartes a 
tots els ajuntaments que con
formen aquesta zona de la 
demarcació amb informació 

actualitzada del Saltem i Ba
llem i la predisposició d'esta
blir contactes presencials o en 
línia per explicar en detall les 
noves normatives del curs. 

Des del Saltem i Ballem fan 
incís en el fet que en aques
tes comarques no es parteix 
de zero en la implantació dels 
cursos en temes sardanistes. 
Recorden que monitors i mo
nitores de les diferents comar
ques havien realitzat cursos 
d'ensenyament de sardanes 
a diferents escoles. La Seu 
d 'Urgell va acollir la troba
da escolar el curs 2005-2006, 
Organyà el2011-2012 i a Sort 
l'any 2013-2014. 

En la nota que es trame
trà als ajuntaments també 
es fan ressò de la importàn
cia d'aquest any pel fet que la 

ciutat lleidatana de Balaguer 
serà Capital de la Sardana, fet 
que pot contribuir a rellançar 
tot el programa sardanista en 
l'àmbit de la província. 

Aquesta acció és un primer 
pas per fer arribar a totes les 
comarques lleidatanes l'en
senyament de la dansa cata
lana i recuperar zones on en 
aquest moment s'ha perdut la 
seva pràctica. Malgrat que són 
temps difícils per la crisi sani
tària que afecta tots els àmbits, 

OBJECTIUS 

Donar a conèixer i valorar 
la dansa i la música de la 
sardana com a expressió 
de cultura popular catalana 

L'organització té previst 
aplicar totes les normes sa
nitàries en vigor per garantir 
la seguretat de totes i tots els 
participants. 

la direcció del Saliem i Ballem 
recorda que se segueixen tots 
els protocols establerts en cada 
moment, respectant la norma
tiva marcada pel departament 
d'Educació i adaptant el proto
col de cada escola participant. 
L'any 2021 es van celebrar, 
seguint tota la normativa, els 
cursos sense registrar cap pro
blema en la seva celebració. 

Els principals objectius dels 
cursos i tallers del Saltem i 
Ballem són donar a conèixer 
i valorar la dansa i la música 
de la sardana com una de les 
expressions de la cultura po
pular catalana, aprendre el 
punteig de la sardana i el galop 
i conèixer la cobla i els instru
ments que la formen, fomen
tat la participació en diferents 
manifestacions sardanistes i 
participar en activitats lúdi
ques al voltant de la sardana i 
la cultura popular que tinguin 
lloc a l'escola, a la mateixa po
blació o comarques per tal de 
dinamitzar la cultura catalana, 
entre altres. 
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Concurs individual de 
sardana revessa 

2/4 de 12 del migdia. 
Auditori. Carrer Major. 
Cervera. 
Cobla Tàrrega. 

Consulteu dates i horaris a la 
pàgina web de la federació: 
www.sardalleida.cat. 

La sardana revessa és bà
sicament un tipus d'enigma 
musical que consisteix a in
tentar esbrinar el nombre de 
compassos de dos temes mu
sicals que s'interpreten de for
ma encadenada. S'anomenen 
d'aquesta manera perquè l'au
tor ha compost la música amb 
l'expressa intenció de desori
entar la persona que intenti 
comptar-les. 

El concurs està organitzat 
per la colla sardanista Joven
cells i el cerverí Joan Castellà, 
amb el suport de la Paeria de 
Cervera, la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya i 
l'Agrupació de Colles Sarda
nistes de les Terres Lleidata
nes (Acstell) i el pn>jecte re
vesses.cat. 

La re s ta de l'agenda 
d'aquesta modalitat sarda
nista la completen els concur
sos d'Olot el dia 6 de març; 
Mollerussa, el 9; Terrassa, el 
16 d'octubre, i Girona, 1'1 de 
novembre. 

L'oferta del Saltem i Ballem 
es basa en dues opcions; un 
curs de dotze hores de classe 
a l'escola i dues ballades, una a 
la mateixa escola i l'altra amb 
la participació en la trobada in
tercomarcal. La segona opció 
és un taller de sis hores lectives 
i també les dues ballades. 

Des de l'organització es re
comana realitzar els cursos o 
tallers al llarg del segon tx:i
mestre i la ballada a l'escola o 
en la població el mes d'abril. 
Malgrat tot, s'intenta coordi
nar amb tots els agents impli
cats possibles canvis de dates 
i horaris. En aquesta edició 
2022, els monitors estan pre
parats per ensenyar també una 
dansa catalana o ball tradici
onal. El Saltem i Ballem, al 
llarg dels més de trenta anys 
d'experiència, en col·labora
ció amb altres entitats, grups 
o persones, disposa de recur
sos que estan a la disposició de 
monitors/es, mestres, escoles 
i agrupacions sardanistes, per 
tal de donar-los a conèixer. 
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