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rne 'Alcarràs' presenta el tràiler de la 

pel·lícula que s'estrenarà a la Llotja 
Lleida presenta festival d'estiu 

amb Raphael, Tanxugueiras, Justin 
Quiles i Nil Moliner, entre d'altres el 26 d'abril amb Aragonès i lceta 

35.000 vehicles de Lleida 
circulen sense assegurança 
obligatòria, 1'11% del total 
Sanci I Aquesta 
infracció de trànsit 
pot suposar una 
multa que va dels 601 
als 3.005 euros 

Vinaixa dissuadeix 
el trànsit pesant dels 
seus camins amb un 
'peatge' de 450 €/km 
El consistori aprova 
la taxa per evitar que 
provoquin danys a la seua 
xarxa viària, problema 
que té tota la comarca 
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Se s .... y I 
Dos-cents cotxes, 
motos o camions la 
tenen caducada des 
de fa més d'un mes 

Més de 35.000 vehicles ma- Aquesta infracció pot suposar 
tri culats a les comarques llei- una sanció que va dels 601 als 
da tanes, cotxes, motos, carni- 3.005 euros i implica la prohi
ons o camionetes, no compten bició de circulació i el precin
amb assegurança obligatòria, tament del vehicle, a banda de 
la qual cosa representa 1'11% tenir greus conseqüències en 
del parc de tota la província. cas d'accidents. 

Moment del 
rescat, ahir 

LLEIDA IlO 

a Aigüestortes. 

Alerta a la muntanya per 
l'arribada d'un front polar 
Rescat d'una excursionista amb un helicòpter a Aigües tortes 
Un helicòpter dels Bombers feia una travessia amb esquís i alerta de l'arribada d'un front 
amb els GRAE va evacuar va poder arribar al refugi Joan polar i una baixada sobtada de 
ahir al matí una excursionis- Ventosa i Calvell, a Aigües- les temperatures i de més neu 
ta que va caure dilluns quan tortes. El Servei Meteorològic al Pirineu. 

COMARQUESI14 

GARANTIA I LERDENT 
CLÍNICA DE REFERÈNCIA DE LES 

COMARQUES LLEIDATANES, 
DES FA MÉS DE 30 ANYS 

ET GARANTIM EXPERIÈNCIA I PROXIMITAT, 
AIXÍ COM PREFERÈNCIA EN ELS SERVEIS 
D'URGENCIA I TELEASSISTÈNCIA MÈDICA 
GRATUÏTA, PER A TU I LA TEVA FAMfLIA 

DIMECRES30 
DE MARÇ DEL 2022 
Número 14.444 · Any XLI 

1,70€ 

www.segre.com 

Pardinyes, 
Balàfia, Secà i 
Ciutat Jardí, fora 
deia Zona de 
Baixes Emissions 
A part de la Bordeta i 
Magraners, el2023 

L'escenari en què està treballant 
la Paeria per implantar la Zo
na de Baixes Emissions (ZBE) 
l'any que ve exclou els barris de 
la Bordeta, Pardinyes, Balàfia, 
Secà, Ciutat Jardí i Magraners. 
La resta, amb un major tràn
sit, comptaran amb restriccions 
per als vehicles que siguin més 
contaminants. 

LLEIDA IS 

Aragó tensa la 
corda i es nega 
a firmar l'acord 
del COE 
La Generalitat no 
modificarà l'acord 
tècnic assolit 

La portaveu del Govern català, 
Patrícia Plaja, va rebutjar ahir 
modificar l'acord de distribució 
de les disciplines dels Jocs Olím
pics per "un nou estirabot" del 
president del Govern d'Aragó, 
Javier Lamban, que es nega a 
firmar el repartiment concretat 
pel COE .. 
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Uns 450 lleidatans amb 
seqüeles de la Covid i 32 
des de fa gairebé dos anys 

ÉS NOTICIA I 3 
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Rússia reduirà els seus 
atacs a Kíiv i Ucraïna 
renunciarà a l'OTAN 

PANORAMA 118 
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6 OPINIÓ 

TRIBUNA 

SEGRE 
Dimecres, 30 de març del2022 

El mirador de Roca Regina, una gran 
oportunitat per a la ciutat de Lleida 

CONSULTORIA RESTNEIGE 

LA DIPUTACIÓ 'de Lleida, amb la col·laboració del 
Patronat de Turisme, ens va encarregar un projecte 
que consistia en la creació de producte turístic per a 
les comarques del Pirineu de la província, tot plegat 
gràcies als ajuts europeus (PEcn. El mirador de 
Roca Regina va ser una de les 22 propostes que vam 
presentar uns mesos més tard i una de les 4 
proposades per a la comarca del Pallars Jussà. 
Aquest projecte estava enquadrat en el tercer nivell 
dels cinc de creació de producte que vam establir. 

En primer lloc, i com a intro
ducció, érem conscients que 
aquesta proposta podria aixe
car polseguera, especialment 
en el collectiu dels escaladors, 
però també sabíem quina era 
la problemàtica que estava i 
segueix patint aquesta comar
ca, així com la majoria de co
marques del nostre Pirineu, és 
a dir, població envellida, des
poblament, desplaçament dels 
seus habitants - en el millor 
dels casos- cap als pobles de 
la comarca on es concentren 
els serveis, estacionalitat tu
rística i un llarg etc. Aquí li cal 
afegir les millorables comuni
cacions, ser una comarca de 
pas i la distància amb els grans 
pols logístics, incrementant els 
costos per a una gran majoria 
d'indústries en el cas que s'hi 
volguessin establir. 

En segon lloc, el recurs tu
rístic més important de la co
marca és el congost de Mont
rebei, el qual està situat a l'eix 
de la Noguera Ribagorçana, 
amb un retorn escàs per a l'eix 
principal i on viu gran part de 
la seva gent, és a dir, el de la 

; 

COL· LABORACIO 

Noguera Pallaresa. Aquí li cal 
sumar unes vies de comunica
ció precàries que dificulten el 
desplaçament entre aquests 
dos eixos, fent que el retorn 
econòmic es quedi principal
ment a la zona aragonesa. 
Aquest indret per l'entrada 
nord rep prop de 100.000 
visitants l'any i significa el 
60% de les visites del Jussà. 
El segon punt més visitat, el 
telefèric d'Estany Gento, ja es 
troba a molta distància i no
més funciona durant poc més 
de 2 mesos l'any, és a dir, crea 
ocupació temporal. 

En tercer lloc, la Roca Re
gina està situada en un punt 
clau per minimitzar o fins i tot 
solucionar aquest problema, 
creant llocs de feina estables ja 
que el mirador es podrà visitar 
els 12 mesos de l'any i pot sig
nificar una destinació turística 
primària, és a dir, representa 
la motivació principal per a 
realitzar un desplaçament i, 
per tant, la creació de nego
cis complementaris per donar 
resposta a la demanda, a més 
de poder donar a conèixer el 

territori, provocant una taca 
que afectarà tota la comarca, 
començant pels Castells de 
Frontera i acabant al mateix 
Epicentre de Tremp. Aquest 
mirador, a diferència de la ma
joria, està situat en una paret 
vertical de 300 m de desni
vell, no només amb vistes a 
la zona del Montsec sinó que 
també ofereix un espectacle 
visual si mirem cap al nord, 
amb l'embassament de Terra
dets als nostres peus i els Pi
rineus al fons. A més, estem 
convençuts que es crearà el 
que s'anomenarà l'escalada 
conspícua. 

En quart lloc, aquesta pro
posta té la virtut que s'hi pot 
arribar en tren des de Lleida. 
L'estació de Cellers, amb un 
projecte en marxa per po
der oferir en un futur servei 
d'allotjament i restauració, es 
troba a la sortida d'una pista 
forestal d'uns 3 km que arri
ba fins ben a prop del cim. La 
nostra proposta, amb la col·la
boració de l'arquitecte lleidatà 
Albert Reig, es basava a tancar 
aquesta pista als vehicles pri
vats i amb vehicles llançadora 
apropar els visitants al mira
dor, tal com es fa en nombrosos 
indrets. A la vegada, l'arran
jament del camí que dona la 
volta pel Barranc del Bosc pot 
significar un atractiu més per a 
tots aquells que es decideixen a 
fer una excursió circular de 10 
km sortint i acabant a l'estació 
de tren, passant pel mateix peu 
de la paret. En definitiva, una 
destinació que es podrà visi
tar des de qualsevol punt de la 
nostra geografia amb transport 
públic. 

Ara bé, això vol dir que la 
comarca ha de rebre milers de 
persones cada dia que voldran 
accedir al mirador? La nostra 

opinió és que no. Al nostre 
entendre, la capacitat de càr
rega hauria de determinar el 
nombre màxim de persones 
que hi podran accedir, com ja 
fan en altres llocs. Al final serà 
el mateix territori qui podrà 
posar els límits de fins a on es 
vol arribar. Estem convençuts 
que les administracions locals 
i comarcals faran lo correcte. 
Són gent molt preparada, tenen 
clar que el paisatge és un dels 
seus patrimonis més valuosos i 
tenen obsessió pel territori, per 
la seva gent, el seu benestar i 
pel seu futur. 

Lleida 
La ciutat de Lleida faria bé 

d'aprofitar aquesta actuació 
precisament gràcies al tren. 
Cellers es troba a una hora 
escassa i el mirador pot re
presentar un argument turís
tic molt potent per a la gent 
que la visita. Fins i tot faria 

van a Port Aventura o a la ciu
tat de Girona i a l'hivern cada 
cop en són més que aprofiten 
les estacions d'esquí de la Cer
danya o el Ripollès per fer un 
puja baixa, ja amb propostes 
estructurades des de la matei
xa ciutat. Ara bé, per fer més 
robusta aquesta proposta, la 
ciutat s'hauria de plantejar una 
sèrie d'actuacions a l 'estació 
de tren que corresponguessin 
amb aquesta finalitat, com po
dria ser un punt de dipòsit i 
lloguer de bicicletes per a tot 
aquell que volgués pujar fin s 
a la Pobla de Segur i baixar 
fins a Cellers seguint la qua
si finalitzada via verda entre 

· aquestes dues poblacions i tor
nar amb el tren unes hores més 
tard. Fins i tot, augmentaria 
el desplaçament de gent que 
viu en pobles i que es despla
ça cada dia a Lleida en tren o 
en autobús per treballar, po-

Roca Regina està situada en un punt clau i 
crearia llocs de feina estables, ja que el mirador 
es podrà visitar els 12 mesos de l'any 

incrementar l'estada mitjana 
del turista i, per tant, la seva 
despesa, se~pre que es creïn 
o complementin amb altres 
propostes situades al mateix 
Segrià o comarques veïnes, 
on encara hi ha molta feina 
a fer. La complementarietat 
amb aquestes és necessària, 
articulada d'una manera per 
fer fàcil i còmoda l'arribada de 
turistes i visitants i amb una 
mirada transversal on tothom 
guanyi. Segons els darrers es
tudis, l'àrea d'influència dels 
turistes que dormen a Barce
lona s'ha eixamplat fins als 70 
km i en són l'llolts que un dia 

dent agafar o llogar en aquest 
punt la seva bicicleta per anar 
al lloc de feina. Si aquí li su
mem una xarxa estructurada 
de recorreguts aprofitant un 
recurs tan important i simbòlic 
per a la ciutat com són les sé
quies i canals, la ciutat podria 
optar a jugar la Champions 
de destinacions orientades al 
cicloturisme, tot plegat amb 
poca despesa i amb una lògica 
estratègica que hauria d'afec
tar la mateixa població. Hi ha 
exemples de ciutats on han de
senvolupat aquests projectes 
amb molt d'èxit i Lleida podria 
ser una d'elles. 

Totes les llars d'infants, gratuïtes ja! 
RESPONSABLE DE lA UGT-SERVEIS PúBliCS 
-PRIVADA I CONCERTADA- DE lES TERRES DE LLEIDA 

DES D'UGT-SERVEIS Públics 
Educació Terres de Lleida cre
iem que és molt bona notícia 
que el Govern de la Genera
litat de Catalunya es plantegi 
que el pròxim curs 2022-23 si
gui gratuït per als infants de 2 
anys a les llars d'infants i que 
en els cursos vinents es vagi 
implantant la gratuïtat per als 
infants de O i 1 any. Aquesta 
va ser una de les promeses del 
president de la Generalitat, el 
molt honorable Sr. Pere Arago-

nès, en el seu primer debat de 
política general al Parlament 
durant el mes de setembre 
d'enguany. 

Ja comença a ser hora que es 
dignifiqui el treball de les tre
balladores i treballadors de les 
llars d'infants. Cal sortir d'una 
vegada dels estereotips i evitar 
pensar que el seu treball no
més es limita a ser assistencial, 
i valorar tot el treball educatiu 
que estan fent. Evidentment, hi 
ha una feina de cobrir les ne-

cessi tats bàsiques com menjar, 
d'higiene ... però també es tre
ballen hàbits, experimentació 
sensorial, el ritme a través de 
la música, tallers d'estimulació, 
sortides a la natura, festes tra
dicionals ... D'aquí que quan un 
alumne arriba a P3, i ha passat 
per una llar d'infants, es nota 
que hi ha hagut un treball que 
facilita els nous aprenentatges. 

Des d'UGT-SP Educació Ter
res de Lleida apostem perquè 
aquesta gratuïtat també servei
xi per millorar les condicions 
laborals de les treballadores 
d'aquest sector, on predominen 
jornades de treball llargues, 
sous precaris de mileurista i 
contractes temporals. 

La gratuïtat és una mesura 
que pot afavorir també l'aug
ment de la natalitat. Els índexs 
de naixements són molt baixos, 
per no dir dramàtics. Les famí
lies, moltes d'elles amb sous 
mileuristes i havent de pagar 
uns 300 euros per portar el fill 
a una llar d'infants, s'ho pen
sen dues vegades abans de te
nir-ne un. I sort n'hi ha dels 
padrins que fan la funció de 
llars d'infants quan les penú
ries econòmiques dels fills no 
permeten portar-los-hi. 

Aquesta mesura també pot 
suposar una millora de la qua
litat educativa de les nostres 
filles i fills. La incorporació 
més aviat a les aules i de més 

quantitat d'alumnes (pel fet de 
ser gratuït) permetria assolir 
uns objectius comuns (caldria 
que el Departament d'Educa
ció els definís com ho ha fet en 
les altres etapes educatives). I 
al mateix temps, diagnosticar 
i fer un treball amb les nenes i 
nens que presènten necessitats 
educatives especials. 

Per últim, cal afegir que des 
d'UGT-SP Educació Terres de 
Lleida apostem perquè es fa
ci realitat aquesta promesa el 
curs vinent i que la gratuïtat 
sigui per a totes les llars d'in
fants: les públiques, les munici
pals, les privades i les integra
ges dins d'un col·legi concertat. 
Es a dir, totes! 
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ENERGIA RENOVABLES 

SEGRE I 
Dimecres, 30 de març del 2022 

Municipis de Lleida s'avancen al Govern 
al limitar panells solars i molins de vent 
La capital del Segrià i almenys quatre pobles ja impulsen les seues pròpies normes per decidir on 
instal·lar-los li Fi en des de distancies m1nimes fins a límits de potència i soterrar línies elèctriques 

R.RAMfREZ 
I LLEIDA I AJuntaments lleidatans 
limitaran les centrals solars 
i eòliques als seus municipis 
mitjançant canvis en els plans 
urbanístics. S'avancen així a la 
planificació que la Generalitat 
va anunciar a finals de l'any 
passat per distribuir de forma 
ordenada i equitativa les grans 
instaHacions de panells solars i 
molins de vent a tot el territori 
català. Mentre que l'Executiu 
català no ha iniciat encara la 
tramitació pública de la nova 
normativa, la Paeria de Lleida 
i els consistoris d'Ossó de Sió, 
la Granadella i Talarn ja han 
fet passos per dotar-se d'una de 
pròpia. A aquests s'hauran de 
sumar en els propers mesos al
menys una desena de localitats 
més, que actualment apliquen 
moratòries a noves instaHacions 
d'energies renovables (vegeu el 
desglossament). 

Aquestes normes municipals 
són diferents entre si i es troben 
en diferents etapes del seu pro
cés d'autorització. La que està 
més avançada és la de la ciutat 
de Lleida, només pendent de 
l'aprovació definitiva per part 
d'Urbanisme. Tanmateix, la 
Paeria ja l'aplica, atès que la 
moratòria vigent a la capital del 
Segrià permet rebutjar projec
tes que contravinguin la futura 
planificació. Això ha permès a 
l'ajuntament emetre un informe 
desfavorable sobre la polèmica 
línia que ha d'evacuar energia 
de centrals fotovoltaiques a 
Alcarràs, segons va explicar el 
tinent d'alcalde i edil d'Urba
nisme, Toni Postius. 

També la planificació d'Ossó 
de Sió, que estableix distànci
es mínimes entre instaHacions 
d'energies renovables i nuclis 
habitats, està en tramitació da
vant d'Urbanisme. Talarn i la 

-al Ajuntament de ~ ~ 

~.Tàrrega 

EDICTE RELATIU A LA 
CADUCITAT DE DRETS 

FUNERARIS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE TÀRREGA, 

BLOC C (EXP. 001/2021/6752/R143) 

Informació: 
Decret d'Alcaldia núm. 2022/209 
de 17.3.2022 
Informació pública i audiència: 1 
fins al 31.5.2022 
lloc: Departament de Secretaria, 
plaça Major, 1. 25300 Tàrrega 
Horari: Dilluns a divendres, en 
horari de 8 a 15 h., sol-l icitar cita 
prèvia al telèfon 973 311 608 
(Ester Novo). 

https://www.tarrega.cat/fitxers/ 
edicte-drets-funeraris 

Imatge recent de les obres del parc eòlic de Solans. 

Granadella, per la seua part, 
han fet els primers passos de la 
tramitació ambiental de les se
ues normes municipals. 

La normativa que prepara 
Talarn veta els parcs eòlics i 
limita les centrals solars a una 
superfície de 269 hectàrees del 
terme municipal. Per la seua 
part, la Granadella planteja una 
regulació més complexa, que 
inclou tant panells solars com 
molins de vent. La delimitació 
inclou tant distàncies mínimes 
respecte al poble com entre les 
diferents instaHacions de reno
vables, en limita la potència i 
reclama el soterrament de línies 
d'evacuació. 

Municipis amb moratòries a 
noves centrals eòliques i solars 
• Més d'una dotzena de mu
nicipis lleidatans es va aco
llir l'any passat a moratòries 
per impedir durant un any 
la instaHació de noves cen
trals eòliques i solars. Es trac
ta de suspensions temporals 
de llicències, una eina que la 
normativa urbanística atorga 
als ajuntaments per frenar 
projectes que interfereixin 
en la planificació. 

A banda de la ciutat de 
Lleida; Ossó, la Granadella 

i Talarn, també es van acollir 
a moratòries Algerri, Bella
guarda, Fulleda, Granyena 
de les Garrigues, els Ome
llons, la Pobla de Cérvoles, 
el Soleràs, els Torms i el Vilo
sell. Algunes d'aquestes loca
litats es plantegen prorrogar 
la suspensió t1e llicències un 
any més, a partir de l'apro
vació inicial de les seues nor
mes municipals. Altrament, 
poden anar expirant al llarg 
de l'any. 

MUNICIPIS PROJECTES 

LES CLAUS 

Tarrés/ municipi pioner 
I Tarrés és el municipi pioner 
a Lleida a regular la implanta
ció de centrals solars i eòliques 
mitjançant la seua planificació 
urbanística. Això es deu en bo
na mesura que el boom de les 
renovables va coincidir amb la 
redacció del pla d'ordenació 
urbanística (POUM) d'aquesta 
localitat de les Garrigues, un 
dels últims aprovats a Lleida 
i en vigor des de principis del 
2021. 

Cribratge de sòl disponible 
I Els criteris dels ajuntaments 
a l'hora de delimitar l'espai 
per a centrals eòliques i solars 
són dispars, però acostumen 
a fer-ho mitjançant un procés 
de cribratge: gairebé totes les 
normes en tràmit eliminen en 
primer lloc els espais protegits 
i el sòl agrícola més productiu. 
D'altres fixen, a més, distàncies 
respecte a nuclis habitats i al
guns suprimeixen també àre
es de forts pendents. Només 
uns quants regulen aspectes 
com la potència màxima de les 
instal-lacions, les seues línies 
d'evacuació i la distància entre 
centrals. 

Línia des d'Alcarràs 
I La línia elèctrica que ha 
d'evacuar l'energia de les cen
trals solars que Ignis i Solaria 
projecten a Alcarràs ha rebut 
un informe desfavorable de 
la Paeria de Lleida, que forma 
part en el procés perquè un 
tram del traçat travessa la capi
tal del Segrià. Aquest informe 
es basa en la normativa en pro
cés d'autorització que prepara 
l'ajuntament. 

Ciutadilla impulsa la 
restauració del castell 

L'última edició de la Trobada de Grups de Recreació Medieval. 

LAIA PEDRÓS 
I CIUTADILLA I Ciutadilla reprèn 
la restauració del seu castell 
per impulsar-lo turísticament. 
De moment, el consistori ha 
aprovat una primera fase dels 
treballs, en la qual segons va 
detallar l'alcalde, Òscar Mar
tínez, es preveu intervenir en 
diferents àmbits de l'edifici, tant 
per consolidar-lo com per reha
bilitar-lo i donar-li nous usos. 
El projecte d'aquesta primera 
fase té un pressupost total de 

537.329 euros i una part està 
finançada per la conselleria de 
Cultura. Segons Martínez, el 
projecte global, amb un pres
supost d'1,6 milions, preveu 
quatre fases en què s'actuarà a 
la fossa , a l'ala noble, a les ca
vallerisses, als accessos i a l'es
planada del pati. L'objectiu final 
és consolidar l'estructura del 
castell i recuperar zones com 
les cavallerisses, que es volen 
museïtzar amb una exposició 
permanent. 
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EMERGÈNCIES DISPOSITIU 

Troben a Sant Guim de la Plana 
un ancià de Guissona desaparegut 
La recerca es va iniciar dilluns a la nit, es va allargar gairebé 3 hores i el van trobar 
de matinada al costat d'un camí li Va patir una caiguda però sense lesions greus 

X.S./A.G.B. 
I SANT GUIM DE LA PLANA I Els Bom
bers de la Generalitat de Cata
lunya i els Mossos d'Esquadra 
van trobar ahir a la matinada 
a Sant Guim de la Plana un an
cià de Guissona de 86 anys que 
buscaven des de la nit de dilluns 
després de rebre la denúncia de 
la seua desaparició. L'octogena
ri va patir una caiguda i tenia 
una ferida en una cama que no 
era greu. 

El dispositiu de recerca es 
va activar a les 22.19 hores i 
hi van participar set dotacions 
dels Bombers, entre aquestes 
la unitat canina, diverses pa
trulles de la policia catalana i 
el Sistema d'Emergències Mè
diques (SEM). La recerca, que 
va començar a la zona on l'ancià 
va ser vist per última vegada, 
es va fer de manera intensiva i 
extensiva per camins i granges 
de Sant Guim de la Plana, Mas
soteres i Vicfred. Finalment, va 
ser localitzat a les 0.43 hores al 
marge d'un camí a Sant Guim 
de la Plana, en una zona prope
ra al Llor (Torrefeta i Florejacs). 
Els sanitaris li van fer una pri
mera atenció i va ser evacuat a 
un centre hospitalari. 

Segona vegada 
L'ancià, que té problemes 

de memòria, es va extraviar i 
amb la foscor va caure per un 
terraplè, quedant-se assegut al 
marge d'un camí sense ferides 
de risc. Fa uns mesos, aquest 
octogenari també es va perdre 
per la zona de Torà i va ser tro
bat sa i estalvi pels equips de 
rescat, segons ha pogut saber 
aquest diari. 

Els Bombers de la Generalitat 
van activar durant l'any pas
sat un total de 87 recerques de 
persones desaparegudes a les 
comarques de Lleida. 

Bombers i Mossos planificant la recerca dilluns a la nit. 

El98,8% de les desaparicions es resolen 
• El 98,8% de les desaparici
ons que es denuncien davant 
dels Mossos d'Esquadra es 
resolen. A Lleida, l'any pas
sat hi va haver un increment 
dels casos respecte de l'any 
2020, marcat pel confinament 
a causa de la pandèmia, i es 
van notificar un total de 255 
denúncies, la qual cosa suposa 
una mitjana de gairebé cinc 
casos a la setmana, com va 
avançar SEGRE dilluns pas
sat. Pràcticament la totalitat 
es van resoldre malgrat que 
almenys hi ha dos casos sen
se resoldre. El d'una veïna de 
Cervera de 75 anys que va 

desaparèixer al juny i el d'un 
jove de Barcelona que cuidava 
una plantació de marihuana a 
les Borges. Va ser a l'octubre i 
es tracta d'un cas de desapari
ció criminal. La investigació 
es va iniciar després que els 
responsables del cultiu acudis
sin a comissaria per explicar 

DOS CASOS OBERTS 

El d'una veïna de Cervera 
de 75 anys i el d'un jove 
a les Borges, que podria 
ser un crim 

TEMPS PREVISIÓ 

que algú l'havia assassinat. 
Els Mossos van acudir a la 
masia però no van trobar el 
cadàver, que de moment no 
ha estat trobat. Les denúncies 
de l'any passat van augmentar 
un 49% respecte del2020 i un 
23% respecte del 2019. Prop 
de la meitat van ser de menors 
d'edat, majoritàriament ado
lescents d'entre 13 i 17 anys. 
El2021, es van comptabilitzar 
120 denúncies de menors a les 
regions policials de Ponent i 
el Pirineu, un 78% més que 
les d'un any abans, quan van 
ser 69. Totes es van resoldre 
satisfactòriament. 

SEGRE 
Dimecres, 30 de març del2022 

SENTÈNCIA 

Absolt un jove 
de la Seu 
acusat d'agredir 
mossos 
I LA SEU I El jutjat Penal 2 de . 
Lleida ha absolt un jove de la 
Seu d'Urgell que estava acu
sat d'agredir dos agents dels 
Mossos d'Esquadra durant 
un tall de la carretera N-260 
per la vaga general que es va 
dur a terme el 21 de febrer 
de l'any 2019. Segons expli
quen des d'Alerta Solidària, 
el magistrat afirma que de 
les declaracions dels policies 
que van actuar en el desallot
jament de l'acció "no es pot 
deduir la identificació" del 
jove. L'entitat afegeix que la 
Fiscalia no ha presentat re
curs, per la qual cosa la sen
tència és ferma. S'enfrontava 
a una petició d'un any i mig 
de presó. 

TRÀNSIT 

Ferit en una sortida 
de via a Torrefeta 
I TORREFETA I Una persona va re
sultar ferida lleu ahir al matí 
en un accident a la carretera 
L-311 a Torrefeta i Florejacs. 
El sinistre es va produir a les 
10.33 hores quan un vehi
cle va patir una sortida de 
via, segons van informar els 
Bombers. 

INCENDIS 

Crema controlada 
a Abella de la Conca 
I ABELLA DE LA CONCA I El Grup 
Especial de Prevenció d'In
cendis Forestals (GEPIF) i els 
Agents Rurals van fer ahir 
una crema controlada d'al
ta muntanya a Abella de la 
Conca, al Jussà, per regene
rar·pastures i per prevenir 
focs forestals. 

Alerta per una sobtada baixada de les 
temperatures amb nevades al Pirineu 

Moment del rescat ahir al matí de la senderista ferida. 

I LLEIDA I El Servei Meteorològic 
de Catalunya va alertar ahir de 
l'arribada d'una massa d'aire 
d'origen polar que provocarà 
un notable descens de la tem
peratura, especialment entre 
divendres i dimarts dia S. Es 
preveuen nevades a la zona del 
Pirineu entre divendres i dissab
te a totes les cotes, per la qual 
cosa les autoritats demanen pre
caució en les activitats de mun
tanya. A més d'això, es podran 
produir xàfecs acompanyats de 

neu granulada en altres punts 
de Catalunya i hi haurà gelades 
en molts punts de l'interior com 
Ponent. Així, les temperatures 
mínimes poden situar-se per so
ta dels zero graus durant els prò
xims 10 dies. L'episodi de fred 
podrà allargar-se almenys fins 
dimarts, quan les temperatures 
començaran a recuperar-se fins 
a assolir els valors propis per a 
l'època de l'any en què ens tro
bem, segons el Servei Meteoro
lògic de Catalu.nya. 

Per una altra banda, un he
licòpter dels Bombers amb els 
GRAE va evacuar ahir al matí 
una excursionista que va caure 
dilluns quan feia una travessia 
amb esquís i va poder arribar al 
refugi Joan Ventosa i Calvell, a 
Aigüestortes. A primera hora 
del matí va acudir l'helicòpter 
i l'excursionista va ser traslla
dada fins a l'heliport de Vielha, 
on s'esperava l'ambulància dels 
Pompièrs d'Aran per portar-la 
fins a l'hospital. 
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ESPORTS 2,..,- . 
Motociclisme. Marc Marquez millora però 
no disputarà el Gran Premi de l'Argentina. 

2 I ., ociclisme. L'MC Segre trenca amb la 
Catalana i no n'organitzarà les competicions. 

w gre com/esports I 
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OLIMPISME JOCS OLfMPICS D'HIVERN 2030 

El Govern no modificarà l'acord 
sobre la distribució de les proves 
Lamban ho rebutja i la Generalitat qualifica d"' estirabot" la reacció del president d'Aragó 

AGÈNCIES 
I BARCELONA/SARAGOSSA I La porta
veu del Govern de la Genera
litat, Patrícia Plaja, va rebutjar 
ahir modificar l'acord de distri
bució de les disciplines del pro
jecte de candidatura dels Jocs 
Olímpics d'Hivern del2030 per 
"un nou estirabot" del presi
dent del Govern d'Aragó, Javier 
Lamban, com va qualificar el 
rebuig d'aquest a la proposta 
que el COE va anunciar dilluns 
i que confirmava Baqueira com 
a seu olímpica, amb moltes op
cions que també ho sigui Boí 
Taüll 

A1xí ho va afirmar després 
que Lamban digués que no fir
marà l'acord oficialitzat dilluns 
pel Comitè Olímpic Espanyol 
(COE) i anunciés que presenta
rà la seua pròpia proposta, cosa 
que la Generalitat ha rebut amb 

"MOLT BONA PROPOSTA" 

La Generalitat defensa la 
proposta de distribució de 
proves i Lamban diu que 
"afavoreix" Catalunya 

candidatura als Jocs, Plaja va 
respondre que Catalunya no 
renunciarà a aquest projecte 
"perquè és una bona oportu
nitat " i perquè considera que 
s'està avançant, però no va vo
ler aclarir si Aragó és impres
cindible per presentar la candi
datura. "Catalunya aposta per 
aquesta candidatura, fa temps 
que hi treballa i farem el pos
sible perquè doni el màxim de 
resultats possibles." 

Patrícia Pla ja, portaveu del Govern de la Generalitat. 

Preguntada per si el nom de 
la candidatura i la ubicació de 
les cerimònies d'inauguració i 
clausura poden ser les claus del 
rebuig de Lamban, va respon
dre que aquestes qüestions no 
s'han parlat encara i va assegu
rar que de moment s'ha avançat 
en l'acord tècnic i que ja es ne
gociaran aquests aspectes més 
endavant. Va afegir que en els 
"propers dies" Pere Aragonès 
firmarà el decret d'impuls de 
la consulta sobre els Jocs en la 
qual es concretarà si la vota
ció es fa només a l'Alt Pirineu i 
Aran, com va plantejar el Go
vern en un principi, o si s'am
plia a les comarques del Ripo
llès, Solsonès i Berguedà. 

sorpresa i "estupefacció". 
Plaja va defensar que la pro

posta de distribució de proves 
entre Catalunya i Aragó està 
acordada per la comissió tècni
ca en la qual participen el COE, 
el Govern central, el d'Aragó i 
el de la Generalitat, per la qual 
cosa va acusar Lamban de re-

butjar l'acord per interessos 
electorals propis. 

"No té cap sentit. L'única 
explicació és que respongui 
a interessos electorals propis 
del president d'Aragó", va dir, 
i va defensar deixar de banda 
les polèmiques sobre aquest 
assumpte quan la comissió 

Aragonès, Colau i Grant Dalton, de I'Emirates Team New Zealand. 

tècnica avança en l'elaboració 
de la candidatura. Va recalcar 
que la proposta de distribució 
de les proves entre Catalunya 
i Aragó està "tancada, no es pot 
reobrir per un nou estirabot" 
deLamban. 

Per a ella, es tracta d'una 
"molt bona proposta" per a Ca-

VELA INTERNACIONAL 

talunya i per al Pirineu perquè, 
segons el seu parer, les proves 
més importants d'esquí i d'ho
quei sobre gel es.faran en terri
tori català, i va garantir que les 
converses amb el COE i amb el 
Govern d'Aragó són fluides. So
bre si la Generalitat es planteja 
tirar endavant sense Aragó la 

Lamban va dir ahir que el 
repartiment de proves propo
sat "no és equilibrat", perquè 
malgrat que els Jocs arriben a 
totes les comarques pirinenques 
catalanes no passa el mateix 
amb les aragoneses, i a més 
!'"envergadura esportiva" de 
les modalitats "afavoreix clara
ment" Catalunya. 

Pere Aragonès: ''Organitzarem la 
millor Copa Amèrica de la història'' 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I El president de la 
Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès, va expressar ahir el 
seu desig que Barcelona orga
nitzi, el 2024, "la millor Copa 
de l'Amèrica de la història, com 
ho van ser els Jocs Olímpics de 
Barcelona'92". Va afirmar que 
"és un dia ge celebració per a 
Barcelona. Es un esdeveniment 
esportiu, el tercer més seguit 
d'esport mundial, que generarà 
un llegat econòmic i esportiu 

per a la ciutat", va subratllar 
Aragonès en un acte que es va 
celebrar al World Trade Center, 
amb referència als 1.000 milions 
d'euros d'impacte econòmic que 
es calculen. 

Juntament amb el president, 
van ser-hi l'alcaldessa de Barce
lona, Ada Colau; el president del 
Port de Barcelona, Damià Cal
vet; la presidenta de Global Bar
celona, Aurora Catà; i el direc
tor general de l'Emirates Team 
New Zealand, Grant Dalton. A 

més, es va exposar el trofeu de 
la Copa de l'Amèrica, la mítica 
Copa de les Cent Guinees amb 
què es reconeix el guanyador. 

Aragonès va agrair " l'afany 
de les administracions catala
nes, el suport del Govern espa
nyol i de la societat civil, per 
mitjà de Barcelona Global i el 
seu gran treball, així com a 
Grant Dalton per la confiança", 
per allotjar l'esdeveniment. Les 
institucions i la iniciativa priva
da aportaran 70 milions d'eures. 
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..... oft,"'n"' tècn1cs canalitzen l'ajuda per a 
la rehabilitació energètica d'habitatges 
El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Lleida ha posat 
en marxa una oficina per assessorar els propietaris i les 
comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació 
energètica finançats pels Next Generation. 

sociETAT Gent SEGRE 
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El repartiment de la pel·lícula, d illuns en l'inici de l'enregistrament a Salàs de Pallars. 

'LEscanyapobres: del Pallars Jussà al Segrià 

Refrig ció Miquel Gard renova 
la seua col·laboració amb l'I leida 
L'empresa lleidatana Refrigeració Miquel Garcia va re
novar la coHaboració amb l'Institut de Recerca Biomè
dica de Lleida (IRB Lleida) per promoure, desenvolupar, 
gestionar i difondre la investigació biomèdica a Lleida. 

El director Ibai Abad va comen
çar a rodar dilluns escenes de 
la seua nova pel·lícula L'Esca
nyapobres a Salàs de Pallars. 
Es tracta d'un western basat en 
la novel-la homònima de Narcís 

Oller i protagonitzat per Àlex 
Brendemühl i Mireia Vilapuig. 
La producció, ambientada a fi
nals del segle XIX, es rodarà 
fins al12 d'abril en diferents en
clavaments de Catalunya i el Pa-

ís Valencià com Salàs de Pallars, 
Mutxamel i Crevillent, Calaf i 
Móra la Nova. Avui, l'equip es 
trasllada al Segrià, concreta
ment a la granja escola La Saira 
d'Almacelles. 

La Fed r e·, e ases Regionals e leida 
inaugura el cicle 'Xerrades quaresmals' L'escola Leandre Cristòfol organitza divendres la primera festa del dibuix 

La Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida va 
inaugurar el seu cicle Xerrades quaresmals amb una 
ponència a càrrec d'Esmeralda Oliva i una exposició fo
togràfica de Manola Zamora. 

L'Escola d'Art Municipal Lean
dre Cristòfol de Lleida acollirà 
divendres la primera edició de 
la festa del dibuix, el PIC Di
buix Fest. L'esdeveniment es 

desenvoluparà des de les 10 
fins a les 22 hores i inclourà ta
llers impartits per estudiants 
i professors de l'escola, xarra
des, música i altres activitats. 

Els artistes convidats són Baf!, 
Bronca, Marc Charles, Joan Co
dina, Lara Costafreda, Judith 
Farr, MRK, Promethea, Lorena 
Rivega i Matias Tolsà. 

' HOROSCOP 
ÀRIES 21 -111 I 19-IV. 
Digueu el que penseu i superviseu qual-_ 
sevol cosa que vulgueu que els altres 

facin correctament. Rebreu molta ajuda, però no 
tota serà adequada. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Mireu endins i feu ajustaments que us 
donin pau mental. Poseu fi al que us fa 

infeliços i feu-vos càrrec de la vostra vida. Preneu 
decisions que atenguin la superació personal. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Poseu el cor en el que sigui que trieu fer 
i no permeteu que ningú us desvil. Pre-

neu la iniciativa, penseu-ho bé i feu el que sigui 
correcte i millor per a vosaltres. 

cANCER 21 -VI I 22-VII. 
Que les accions parlin per vosaltres. 
Bolqueu-vos en el que us és important 

i vencereu qualsevol barrera que trobeu. Expan
diu habilitats i qualificacions. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Preneu distància de qualsevol que faci 
apostes no rea listes. No arrisqueu la 

posició o la reputació, ni assumiu la responsabi
litat per l'error d'algú. 

VERGE 23-VIII I 22-lX. 
Estigueu orgullosos del que feu i com
partiu el que descobriu amb la gent que 

treballa per aconseguir resultats similars. Bus
queu oportunitats educatives. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Estigueu al dia del que sigui que vul
gueu. Depèn de vosaltres revisar horaris 

perquè us ajudi a assolir les metes. No podeu 
dependre dels altres per ser feliços. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Temptegeu el terreny i dirigiu-vos en 
una direcció que flueixi pacíficament 

cap al que us faci sentir bé amb vosaltres i amb 
el que podeu conrribuir. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Exploreu les possibilitats, però np cre
gueu tot el que sentiu. Si alguna cosa 

sona massa bona per ser veritat, feu preguntes. 
Eviteu la temptació i ser permissius. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Comprendreu el que és possible. Con
sidereu com ajustar les vostres habilitats 

per adaptar-les a les tendències. S'encoratja un 
canvi a la llar. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
No mireu al voltant quan_ necessiteu 
enfocar-vos en el que està davant vos-

tre. Considereu què us agrada fer i com podeu 
augmentar les vostres qualificacions. 

PEIXOS 19-11 /20-111. 
Deixeu que us guiïn l'emoció i la intuïció 
i descobrireu com incorporar els somnis 

a la rutina. Deixar alguna cosa per demà no us 
atansarà al vostre lloc feliç. 
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