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Els ajuntaments de Lleida ja han empadronat els primers dos-cents refugiats procedents d’Ucraïna i han
començat a escolaritzar els menors d’edat, i es preparen per donar acollida a més desplaçats per la invasió
russa. S’avancen així a les normes europees que hauran de regular la seua acollida als països de la Unió.

➜

Europa de l’est la guerra des de lleida

Lleida ja empadrona dos-cents refugiats
d’Ucraïna i porta a classe els menors
Ajuntaments i voluntaris s’avancen a les normes europees per acollir-los
redacció/r. gasque

❘ lleida ❘ La realitat va molt al
davant de la regulació de l’acollida d’ucraïnesos que fuig de
la guerra i, si dimarts la Unió
Europea va publicar la normativa que permetrà donar protecció als refugiats, els ajuntaments han hagut d’avançar-se
i afrontar diàriament l’acollida i la integració de desenes de
traslladats.
A Lleida, els ajuntaments ja
han empadronat almenys doscents refugiats ucraïnesos. Amb
dades d’ahir, només a Guissona
eren noranta-quatre i a Lleida
ciutat, deu unitats familiars, a
més de trenta-sis empadronats
més a Tàrrega, per citar els
exemples més clars.
En paral·lel, les escoles ja
reben els pr imers alu m nes
traslladats arran del conflicte:
a Tremp, una nena va començar dilluns a anar a classes a
l’escola Maria Immaculada,

en primera persona
magdalena altisent

Zorena i els seus 4 fills amb
Núria Rocaspana, Jaume i
Pol Mas i Toni Cortés.

guissona

Posarà en marxa avui
activitats i serveis d’atenció
per als menors desplaçats
per la guerra
mentre que sis menors ho faran avui al col·legi de la Portella. Precisament, la conselleria
d’Educació va avançar ahir que
tots els nens en edat escolar
que han fugit del conflicte es
podran matricular encara que
“falti alguna documentació” i
tindran cobertura de servei de
menjador. També va anunciar
que estudiarà reforçar la dotació de professionals de suport
emocional, treballadors socials,
orientadors i tècnics d’integració social.
Malgrat tot, ajuntaments
consultats no havien rebut ahir
aquesta informació. A Guissona, on trenta-sis dels noranta-quatre refugiats fins ahir
són menors (tots estan acollits
en 46 unitats familiars), la matriculació és el principal problema que afronta l’ajuntament,
segons l’alcalde, Jaume Ars.
Almenys fins ahir, ni el consistori ni els serveis educatius no
havien estat informats que els
alumnes puguin ser preinscrits
i avui preveu posar en marxa
activitats i serveis d’atenció
per a nens i joves sota el nom
d’Espais d’Acollida: lectures a
la biblioteca; activitats a

«Necessitàvem ajudar d’alguna manera»
magdalena altisent

Núria Rocaspana
Veïna de Balaguer

n Una setmana després de
partir cap a la frontera de
Polònia amb Ucraïna, Núria
Rocaspana, Jaume Mas i Toni
Cortés van tornar ahir a Balaguer acompanyats d’una família ucraïnesa, formada per una
dona embarassada de 7 mesos
i els seus quatre fills de 12, 8,
6 i 4 anys. En tan sols tres dies
van arribar al camp de refugiats, fent parades a Lió i Berlín
per posar gasolina. Una vegada arribats a la frontera polonesa, van descarregar i van
separar el material que portaven a la furgoneta. “El viatge
ha estat dur, però una vegada
vam arribar al camp de refugiats ens vam adonar que havíem pres una gran decisió”, va
explicar a SEGRE Toni Cortés,
conductor de la furgoneta en la
qual van portar aliments, roba
i medicines. “Mai t’imagines

Zorena amb la seua filla Nastya a l’arribar a Balaguer.

una cosa així. Hi ha moltíssima gent arribant als camps de
refugiats constantment, estan
saturats”, afegeix Cortés.
Per la seua banda, Núria
Rocaspana i Jaume Mas, van
viatjar en una autocaravana
de sis places mb el seu fill de
14 anys, Pol. Ells tenien relació

amb Ucraïna, ja que a l’estiu
acullen una nena ucraïnesa.
“Quan va esclatar la guerra
vam decidir que hi havíem
d’anar a ajudar”, explica Rocaspana. “Sabíem que a la
família que coneixem no podíem ajudar-la, perquè estan
en territori ocupat i protegits

en un refugi, però sentíem la
necessitat de fer alguna cosa”,
afegeix. Mentre el seu marit
descarregava el material de
la furgoneta, Rocaspana i el
seu fill van trobar la Zorena al costat dels seus 4 fills.
“Quan la vam veure no tenia
bon aspecte i ens va explicar
que estava embarassada de 7
mesos i feia tres dies que caminava sense menjar per creuar la frontera. La meua dona
li va proposar que entrés a la
caravana i, després de menjar
i dutxar-se, li vam dir si volia venir a Espanya. Va parlar
amb el seu marit per telèfon
i van veure que era la millor
opció”, va explicar Mas.
Per ara, Zorena i els seus
quatre fills viuran amb la família Mas-Rocaspana, però
d’aquí a unes setmanes començaran a gestionar la matriculació dels nens en un col·legi i
buscaran una casa a Balaguer
perquè aquesta família ucraïnesa comenci una nova vida
de forma independent.
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Europa de l’est la guerra des de lleida
la Fundació Josep Santacreu; l’escola de música;
el Consell Local d’Esports
o l’Escola de Dansa Montse
Esteve. Són almenys vuit espais en els quals s’han organitzat tota mena d’activitats
per donar atenció als menors
refugiats.
La majoria dels ucraïnesos
que fugen del conflicte són
dones amb fills, ja que els homes adults han estat cridats
a files i han de quedar-se al
país. Gairebé tots els refugiats resideixen per ara en cases de familiars, amb alguna
notable excepció com la de
Torrefarrera, on l’ajuntament
sufraga l’hotel a quatre que
esperen una llar d’acollida.
A la Portella, més del 10%
de la població (80 d’uns 730)
són ucraïnesos, la qual cosa
genera un efecte crida. Ja hi
han arribat una desena de refugiats que resideixen amb
familiars i se n’espera cinc o
sis més demà. Segons l’alcalde, Carles Català, hi ha vuit
nens i avui alguns començaran el col·legi. Mollerussa
va registrar ahir tres refugiats i el Pont, vuit. A Tremp
han arribat dos famílies i
Solsona n’ha empadronat
tres: són set persones, de les
quals tres són nens que s’han
escolaritzat.
La Seu espera cinc famí-

amb familiars

La gran majoria s’allotja
amb familiars i amics
originaris d’Ucraïna
que ja vivien al país
lies, a les quals oferirà empadronar-se i matricular els
nens, i per la seua banda la
Torre de Capdella espera dilluns quatre dones i un nen
de quatre anys. Els acollirà
en un pis municipal i inscriuran el menor a l’escola
La Vall Fosca.
En el cas de Lleida ciutat,
la majoria de les deu famílies
ateses pel servei d’acollida
familiar estan formades per
mare i fills.
Els aju nta ment s esta n
rebent també nombroses
propostes d’allotjament i
ofereixen també espais municipals a la Generalitat. Per
exemple, a les Borges hi ha
dos famílies disposades a
acollir refugiats, i al seu torn
Alcarràs ha ofert els barracons construïts fa dos anys
per donar empara als temporers amb Covid, segons
l’alcalde, Jordi Janés.
El delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé, que
ahir va visitar Guissona, va
explicar que les conselleries
d’Exteriors; Igualtat, Drets
Socials; Salut i Educació treballen en l’acollida i atenció
als traslladats. “Quan arribin famílies sense referents
a Lleida o quan les que ja són
aquí hagin de buscar una llar
després de l’acollida, hauran
de gestionar-se tots recursos
habitacionals.”

■

Fins a tres anys de protecció per
als refugiats als països de la UE

Podran treballar i rebre prestacions, educació i atenció mèdica || Espanya l’amplia
als residents a Ucraïna sense nacionalitat que fugen de la guerra
efe

redacció

❘ lleida ❘ Els refugiats procedents
d’Ucraïna tindran fins a tres
anys de protecció als països de
la UE, en què podran viatjar
sense limitacions, treballar tant
per compte propi com aliè i rebre prestacions socials, atenció
mèdica i educació per als menors d’edat.
La norma comunitària, fruit
d’u n acord entre els estats
membres la setmana passada
i en vigor des d’ahir, estableix
un període inicial d’un any de
protecció prorrogable fins a
dos. Tanmateix, la Comissió
pot proposar prolongar-la un
tercer any si així ho requereix
l’evolució del conflicte, que ha
provocat la crisi més gran de
desplaçats des de la Segona
Guerra Mundial.
Aquesta protecció s’aplica en
principi de forma “automàtica”
als refugiats, si bé els governs
d’Espanya i de la resta de països de la UE hauran d’establir
mecanismes jurídics per fer-la
efectiva. Una vegada a la UE,
els desplaçats per la guerra
disposaran de noranta dies per
viatjar pel seu territori sense
limitacions. En aquest termini
hauran d’elegir a quin país s’estableixen, ja que els drets vinculats a la protecció se li aplicaran
dins de les seues fronteres.
La norma comunitària es
limita inicialment només a refugiats amb nacionalitat ucraïnesa, i deixa en mans de cada
estat membre la possibilitat
d’estendre la protecció a altres
col·lectius. És el que ha fet el
Govern espanyol: l’atorga també a persones de tercers països
i apàtrides que residissin legalment a Ucraïna, als seus familiars, i a ucraïnesos que viuen
en situació irregular a Espanya
i no poden tornar al seu país a
causa de la guerra.

Refugiats ucraïnesos en una estació de tren a Varsòvia.

generalitat

Dos mil places més per donar-los acollida a Catalunya
n La Generalitat preveu habilitar unes dos mil noves places
per acollir refugiats d’Ucraïna, segons va avançar ahir
la consellera d’Igualtat, Tània Verge. En declaracions a
Catalunya Ràdio, va explicar
que es repartiran per tot Catalunya en funció de les necessitats d’acollida i inclouran tant equipaments públics
municipals i del Govern com
immobles de propietat privada. Es calcula que unes 1.200
persones desplaçades per la
efe

invasió russa han arribat fins
ara a Catalunya, si bé Verge
va puntualitzar que gran part
d’ells no han requerit allotjament, ja que els han acollit
familiars i amics que ja vivien
al país.
Més enllà de donar resposta
a l’arribada de persones des
d’Ucraïna, la Generalitat espera conèixer com s’implementarà a Espanya la protecció a refugiats per planificar
la seua acollida a un termini
més llarg. Per la seua banda,

Els desplaçats per la
guerra ja són 2,15 milions
agències

Refugiats agafen un bus a Cracòvia per viatjar a Espanya.

la consellera de Drets Socials,
Violant Cervera, va detallar
que n’hi ha 194 en albergs de
la Generalitat i va apuntar que
s’ha accelerat el protocol per
acreditar famílies que volen
acollir menors.
En un altre ordre de coses,
el delegat de la Generalitat a
Lleida, Bernat Solé, va fer una
crida perquè l’ajuda solidària
a Ucraïna es faci mitjançant
donacions de diners, a fi d’evitar bloquejos en la recollida
de materials.

❘ bucarest ❘ Més de 2,15 milions
d’ucraïnesos ja han fugit de la
invasió russa al país, principalment cap a Polònia i Hongria, i
s’han obert corredors per facilitar l’evacuació de ciutats sota
atac.
“Arriben en estat de xoc i
molt impactats per la violència
i les llargues jornades que els
ha comportat arribar a un lloc
segur”, va afirmar en aquest
sentit en un comunicat el cap
de l’alt comissariat de l’ONU

per als refugiats (ACNUR), Filippo Grandi. Més de la meitat
dels desplaçats pel conflicte es
troben a Polònia, país que ja ha
rebut un total d’1,3 milions de
persones.
L’atac rus a Ucraïna ha provocat en tan sols dos setmanes
un èxode que ja s’atansa al que
van provocar als anys noranta del segle XX les diferents
guerres que van desmembrar
l’antiga Iugoslàvia, i que van
sumar prop de 2,4 milions de
desplaçats.
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Els ossos comencen a sortir de
la hibernació al Pirineu.
p.

www.segre.com/comarques
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Els jutjats tenen més de
25.000 causes pendents.
p.
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municipis normativa

La Seu també suspèn llicències per als pisos
turístics després de disparar-se els lloguers

La pressió turística, la falta d’habitatge i la proximitat amb Andorra tensen els preus de la ciutat || La
localitat compta amb 54 apartaments d’aquest tipus i tramitarà una regulació per posar-hi límit
c. sans

❘ la seu d’urgell ❘ La Seu d’Urgell
ha acordat suspendre les llicències per als habitatges d’ús
turístic (HUT) durant un any.
En aquest període, l’ajuntament
iniciarà els estudis per tramitar un pla especial que reguli
la implantació d’aquesta activitat. S’afegeix així a altres
municipis de Lleida que també han aprovat moratòries per
posar límit als HUT (vegeu el
desglossament).
L’objectiu del consistori és
“compatibilitzar” els diferents
usos “garantint el dret a l’habitatge”. L’edil de Turisme, Mireia Font, va defensar la voluntat de “trobar un equilibri de
l’activitat” per “evitar que la
pressió turística incideixi en el
preu del lloguer i la compra”.
També pretenen aconseguir un
“creixement controlat” i “oferta
de qualitat”.
El problema d’habitatge a la
capital de l’Alt Urgell no només
està motivat per la pressió turística, sinó també per l’increment
dels preus del lloguer i de compra a Andorra. La proximitat
amb la frontera provoca que
cada vegada sigui més difícil
trobar un habitatge assequible
a la Seu. Així ho va assegurar el
regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera, que va alertar que des de
fa mesos els preus “també s’han
vist incrementats” a la ciutat, un
fet que “crea tensions” al mercat
perquè els sous a banda i banda
de frontera també són diferents.
La Seu té comptabilitzats
uns 1.600 veïns que treballen

c. sans

al Principat. Al contrari, el trasllat de residents d’Andorra fins
a la capital de l’Alt Urgell per
trobar una opció d’habitatge
més econòmica és cada vegada
més gran i tensa cada cop més
els preus. El sector immobiliari
de la ciutat fixa el lloguer en a
partir de 350 euros per a habitatges d’una habitació i fins
650 euros en el cas dels pisos
de tres habitacions. També cal
tenir en compte, va assegurar
Gurrera, que la Seu és “una ciu-

n Vielha i Àger van ser
els primers municipis de
Lleida a aprovar la normativa per regular els pisos turístics. Aquest segon municipi va aprovar el
mes passat una moratòria
per a aquests habitatges
per dotar-se d’una nova
regulació.
A la dema rc ac ió de
Lleida, altres poblacions
com Bossòst, Cabó o Bellver de Cerdanya també
han suspès llicències per
preparar les seues pròpies
normatives.

andorrans

El trasllat d’andorrans
fins a la Seu per trobar
habitatge més econòmic
tensa els preus
tat de serveis” com els Mossos
d’Esquadra, l’Hospital o Bombers, a part d’haver-se convertit
ara també en ciutat universitària amb Inefc Pirineus. “Tota
aquesta població té un perfil que
necessita habitatge de lloguer i
no en tenim”, va apuntar.

les claus

La Seu d’Urgell

z Els preus del lloguer a la Seu
s’han disparat els últims mesos
a causa de la proximitat amb
Andorra, on també han pujat, i
els veïns del Principat opten per
anar a viure a la capital de l’Alt
Urgell.

Reforma de Cal Pensament
La proliferació d’HUT (la
Seu en té 54) al costat de la
falta d’habitatge i l’encariment
dels preus ha propiciat, segons
l’ajuntament, que diferents sectors sol·licitin una regulació.
L’ajuntament treballa també
per oferir habitatges socials. Un
dels projectes és la reforma de
Cal Pensament, on s’habilitaran
deu pisos.

Vielha i Àger,
pioners a aprovar
la norma

Objectius

Cal Pensament, on s’habilitaran pisos de lloguer social.

z L’ajuntament va suspendre
ahir durant un any les noves llicències de pisos turístics. L’objectiu és “compatibilitzar” els
usos “garantint el dret a l’habitatge”. Tramitaran un pla que
posi límit als HUT.

medi ambient precipitacions

Balaguer renova la xarxa d’aigua del barri del Firal
❘ balaguer ❘ La Paeria de Balaguer ha iniciat les obres de substitució de la xarxa d’aigua de diferents carrers del barri del
Firal. Els treballs consisteixen a canviar els tubs actuals de
fibrociment per propilè.

Problemes a la recepció de canals de TV a Aitona
❘ aitona ❘ L’ajuntament d’Aitona està fent gestions amb el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat per resoldre els problemes a la recepció de diversos
canals de televisió en algunes cases.

Pregunta al Senat pel mal estat de l’A-2
❘ lleida ❘ La portaveu adjunta del grup d’ERC-EH Bildu al Senat,
Sara Bailac, va registrar diverses preguntes al Govern espanyol
sobre el mal estat del ferm de l’autovia A-2 al seu pas per la
demarcació de Lleida.

Noguera i Pallars Jussà, amb la pitjor
afectació als boscos per la sequera
❘ lleida ❘ La Noguera i el Pallars
Jussà són les comarques amb la
pitjor afectació als boscos per
la sequera, amb més de 3.000
hectàrees cada una, malgrat
que el 2021 no es van registrar
noves zones afectades. Així ho
estableix l’informe anual de DeBosCat, la xarxa de monitoratge del decaïment dels boscos
catalans. Aquest conclou que
l’any passat es “va truncar la
lenta dinàmica de recuperació
que aquests havien iniciat fa dos

anys, després d’un 2016 amb
molta afectació”. L’estudi ha registrat gairebé 4.000 noves hectàrees afectades per la sequera a
tot Catalunya, mentre que més
de 15.000 van patir decaïment
el 2021 i només 1.440 es van
recuperar. Per la seua part, les
comarques de la Segarra i l’Alta
Ribagorça tenen menys de 500
hectàrees afectades per aquests
episodis d’escassetat d’aigua.
Mireia Banqué, tècnica del
CREAF i coordinadora del De-

BosCat, va explicar que “quan
un bosc queda debilitat per la
sequera, la pluja dels anys següents determina si els arbres
es recuperen o acaben morint”.
“És per això que revisitem cada
any les zones afectades prèviament i aquest hem vist un canvi
de tendència”, va assegurar, i
va afegir que “veníem de dos o
tres anys bons, en què es veia
una recuperació clara, però la
sequera del 2021 ha trencat la
dinàmica positiva”.
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activitats educació
jordi echevarria

Dos etapes lleidatanes
a la Volta a Catalunya
❘ barcelona ❘ La Volta Ciclista
a Catalunya va viure ahir la
presentació oficial de l’edició 2022, que es disputa del
21 al 27 de març, en un acte
a les instal·lacions de l’Inefc
de Barcelona on es va acabar de revelar el recorregut.
Dos de les set etapes seran
lleidatanes: la tercera entre
la Seu d’Urgell i Boí Taüll, de
166,5 km, i la quarta entre la
Pobla de Segur i Vilanova i
la Geltrú, la més llarga amb
206 km. El defensor de la
Volta, Adam Yates; el campió
olímpic, Richard Carapaz;
Alejandro Valverde, Nairo
Quintana o Richie Porte, que
també han guanyat la ronda
catalana, tenen prevista la
seua presència.

Les dones, en la seua gairebé totalitat alumnes, que van participar ahir en la performance i la lectura del manifest per la igualtat.

Per la igualtat en l’esport

Espanya s’uneix al boicot
als esportistes russos

L’Inefc Lleida s’afegeix als actes commemoratius del Dia Internacional de les
Dones amb una performance || Històries personals i danses dels alumnes
xavier madrona

❘ lleida ❘ “Al món de l’esport hi
ha molta discriminació cap a la
dona”, denuncia Carlota Torrents, que imparteix l’assignatura d’expressió corporal i
dansa i va organitzar ahir amb
la també professora de l’Inefc
Lleida, Silvia Garcías de Ves,
la performance Stop desigualtat sobre la discriminació de la
dona en l’esport, que van portar
a terme els alumnes del centre.
L’acte va incloure la lectura d’un
manifest per commemorar el
Dia Internacional de les Dones.
Torrents, autora del llibre A
mi musa la invento yo, va explicar que “avui [ahir per al
lector] a l’Inefc hem contrastat
el nombre d’homes i dones que

tenen càrrecs de responsabilitat
al món de l’esport i el panorama és desolador. Les històries personals que ha explicat i
ballat l’alumnat mostren com
el problema comença per a nosaltres des de petites. Llavors,
què fem?”, va reflexionar en
veu alta.
L’any passat les dos professores van organitzar la performance Anhels, que venia a expressar com els agradaria als
seus alumnes que fos el món
igualitari.
Avui tindrà lloc un acte similar a l’Inefc Pirineus amb la
lectura d’un manifest i la performance DES-ETIQUETA a
la plaça de les Monges de la Seu
d’Urgell.

❘ madrid ❘ Miquel Iceta, ministre espanyol de Cultura i
Esport, va firmar, juntament
amb els màxims responsables de l’esport de 36 països
més, entre els quals el Regne
Unit, els Estats Units, França
i Alemanya, una declaració
en què insten a aïllar l’esport
rus i bielorús per la invasió
que pateix Ucraïna des del
passat 24 de febrer.

jordi echevarria

Joel Moscatel, en el pla
Pro Spain Team de golf
❘ madrid ❘ El lleidatà Joel Moscatel ha estat inclòs al Programa Pro Spain Team 2022,
una iniciativa de l’RFEG i el
CSD, que persegueix la formació i l’ajuda als jugadors
de golf d’elit en els seus inicis
professionals.

Una de les expressions corporals de la performance.

atletisme carreres populars

tenis taula copa del rei

La Cursa de la
Dona torna a
Agramunt amb
800 inscrits

L’Asisa Borges fa fora
l’Alzira i jugarà avui les
semifinals contra l’Irun

Celebrarà la desena
edició diumenge
❘ agramunt ❘ Agramunt acollirà
aquest diumenge una nova edició de la Cursa de la Dona, que
aquest any celebra la desena
edició, i la previsió inicial feta
per l’organització de vuit-cents
corredors està a punt d’aconseguir-se. Després de l’aturada obligada per la pandèmia
l’any passat, la prova recupera
aquest any el format habitual
de la prova presencial, encara
que per evitar aglomeracions
a la sortida, n’hi haurà dos de
diferents.
A les 10.45 començarà la
carrera de vuit quilòmetres, i
entre les 11 i les 11.30 la cursa
caminada de sis quilòmetres,

redacció

Presentació del cartell de la prova, solidària i no competitiva.

que començarà de forma gradual per evitar que s’acumulin
moltes persones.
Després d’una dècada, la
prova continua sent no competitiva i oberta a tothom, sense importar el gènere. A més a
més, des de l’any 2014 compta
també amb un costat solidari que es manté per a l’edició

d’aquest any, amb un euro donat per cada inscripció a l’Associació Catalunya Contra el
Càncer, a la qual han aportat
més de 5.000 euros al llarg
d’aquests anys.
Aquesta prova és una iniciativa de les regidories d’Igualtat i Esports de l’ajuntament
d’Agramunt.

❘ santander ❘ L’Asisa Borges Vall
va eliminar ahir l’Hortitec Alzira per 3-0 en els quarts de final
de la Copa del Rei i avui s’enfrontarà en semifinals a l’Irun
Leka Enea, en la competició disputada al Palau d’Exposicions
i Congressos de Santander. El
conjunt lleidatà està format pels
jugadors Viktor Brodd, Marc
Duran, Alberto Lillo i Joan
Masip.
Abans de disputar els quarts,
l’equip de les Garrigues havia
quedat en primer lloc a la fase
de grups. Els dos primers partits, contra el CTM Múrcia i el
Leka Enea B, els va resoldre per
la via ràpida el Borges, ja que va
guanyar els dos per 3-0.
Tanmateix, davant de l’Universitat de Burgos, els lleida-

tans van haver d’anar a totes
per remuntar un 0-2 i acabar
imposant-se per 3-2 després de
patir molt.
Ja en el quadre final amb l’Alzira, el Borges va sumar el primer punt gràcies al suec Viktor
Brodd, que va derrotar Viatxeslav Krivoixeev per un ajustat
3-2. Joan Masip va proporcionar el 2-0 després de derrotar el
jove José Carlos Guillot per 3-0.
El punt definitiu que suposava
el 3-0 en l’enfrontament el va
aconseguir el jugador Marc Duran, que va vèncer Ángel Olaya
per 3-1.
L’Asisa Borges Vall es jugarà
avui una plaça a la final a l’enfrontar-se en semifinals a l’Irun
Leka Enea. El matx contra el
conjunt basc es disputarà aquest
matí a les 9.00 hores.

34

17033

guia

Segre
Dijous, 10 de març del 2022

societat
8 de març

imatges del dia

sara bobet

x. santesmasses

Arquitectura Tècnica. El col·legi va organitzar una jornada
sobre la presència femenina al sector.
ajuntament de bellpuig

Guissona. El mal temps va obligar l’associació de Dones Nèvia a traslladar l’acte del 8M al local del Centre Catòlic i Obrer de
Guissona, on es va llegir un manifest a favor dels drets de les dones.
ajuntament d’agramunt

Bellpuig. Els cantants Mireia Vives i Borja Penalba van iniciar
el programa d’activitats del Dia de la Dona.
@pallarsjove

Tremp. Alumnes de batxillerat de l’INS Tremp van pintar un
mural al pati amb l’ajuda de l’artista local Xavi el Petit.

Agramunt. Després de la lectura del manifest del 8M a la plaça de l’Església, a la tarda va tenir lloc la presentació del
projecte ‘Empremtes rurals’, que visibilitza la feina d’un conjunt de dones en un context rural.
Conselh Generau d’Aran

x. santesmasses

UGT. Treballadors de bonÀrea a Guissona van recaptar fons
per a la comunitat ucraïnesa.
consell comarcal pallars jussà

Vielha. Prop d’un centenar de persones es van congregar el 8M davant del Conselh Generau d’Aran per reivindicar una
societat igualitària. L’acte va comptar també amb una lectura de poemes escrits pels alumnes de l’institut d’Aran.

Talarn. Lectura d’un manifest i actuació musical davant de
l’ajuntament per commemorar el Dia de la Dona.

