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CARRETERES 

Millores a la C-26 
al ~eu pas 
per Castelló 
I CASTELLÓ DE FARFANYA I El de
partament de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya 
està duent a terme la millo
ra del ferm de la C-26 al seu 
pas pel municipi de Castelló 
de Farfanya, per guanyar en 
seguretat en el tram urbà. 
Aquests treballs de millora 
consisteixen a podar l'arbrat
ge en direcció a Balaguer que 
dificulta la visió i canviar el 
ferm del revolt de l'entrada 
del poble, per millorar l'ad
herència dels vehicles en 
aquest punt períllós, on en 
els últims anys s'han registrat 
diversos accidents. 

TURISME 

Més transport 
públic per a 
Aigüestortes 
I LA VALL DE BO[ I La Vall de Boí 
reforçarà el transport públic 
per accedir al Parc Nacional 
d'Aigüestortes, en el marc 
del projecte de sostenibili
tat turística que rebrà dos 
milions d'euros del progra
ma Next Generation de la 
Unió Europea. Actualment 
els visitants del parc poden 
agafar taxis a Espot i la Vall 
de Boí. El projecte, que ahir 
es va presentar de forma ofi
cial, inclou accions per fer el 
conjunt romànic accessible a 
persones amb tota mena de 
discapacitats. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Talarn exigeix al Parlament ajuda 
per a la xarxa de carreteres de Lleida 
Demana una implicació més gran de la Generalitat en aquestes infraestructures li 
La Diputac1o portara davant de l'Estat el projecte per obrir nous accessos a l'AP-2 

X. RODRIGUEZ 
I LLEIDA I El president de la Dipu
tació, Joan Talarn (ERC), va de: 
manar ahir al Parlament ajuda 
per a la xarxa de carreteres de 
Lleida. Allà va reivindicar una 
implicació més gran de Ja Ge
neralitat en la millora d'aques
tes infraestructures. "Tenim 
la sensació que els alcaldes de 
l'entorn rural estem sols, que 
massa sovint la Generalitat ha 
fet recaure en el món munici
palla principal responsabilitat 
de dotar els nostres veïns de les 
infraestructures més bàsiques 
de mobilitat", va dir. 

Durant la seua comparei
xença a la Cambra catalana, va 
apuntar que "el dèficit inversor" 
de l'Estat i la Generalitat "en 
les comunicacions terrestres, 
sumat al problema del desple
gament de l'autopista de les co
municacions del segle XXI, la 
fibra òptica, són dos dels factors 
que incideixen directament en 
la inquietant corba de pèrdua 
de població a les nostres comar
ques". Per això, va defensar po
lítiques.transversals que ajudin 
a fixar habitants al territori. Ta.: 
larn va destacar que la densitat 
de població de Lleida és de 36 
veïns per quilòmetre quadrat, 
quatre vegades menor que la 
de Tarragona i Girona, d'unes 
130 persones. 

Talarn va presentar també 
el projecte impulsat des de la 

L LESFRASES - --· 

«Atendre les 
necessitats de 
mobilitat a Lleida, el 
Pirineu i Aran és una 
qüestió de país» 

«Estem compromesos 
amb les polít iques 
que promoguin 
l'arrelament de les 
persones en els 
nostres municipis» 

Talarn i Ramon Tremosa, president de la comissió de Territori. 

JOAN TALARN 
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 

Diputació perquè l'Estat cons
trueixi quatre nous accessos a 
l'AP-2 a Seròs, Sudanell, Artesa 
de Lleida i Castelldans, així com 
la remodelació del de Soses per 
millorar la connectivitat de l'au
topista amb altres vies. Va avan
çar que la setmana que ve ne-. 
gociaran aquest projecte amb el 
ministeri de Transports. També 
va parlar sobre el futur Eix de 
les Garrigues, que partirà de la 
C-12 a Torrebesses per enllaçar 
amb la C-233 a Castelldans. El 
seu impuls està pendent d'una 
comissió tècnica entre la Dipu
tació i la Generalitat. 

"Rodalies són les 41ínies de tren 
que formen la xarxa de Lleida" 
• El president de la Diputa
ció, Joan Talarn, va assegu
rar ahir durant la seua com
pareixença en la comissió de 
Polítiques Digitals i Territori 
del Parlament que els trens 
de Rodalies "són les 4 línies 
de la xarxa de les Terres de 
Lleida": la de Manresa, que 
Ferrocarrils de la Generali
tat assumirà el 2024, i les de 
les Borges Blanques, la Po-

bla de Segur i Montsó. Ta
larn va recordar que la po
sada en marxa de Rodalies a 
Lleida es va acordar el2013 
(de la mateixa manera que 
a Tarragona i Girona, on es 
va implantar el2014), i "ha 
quedat postergada fins a l'ac
tualitat, amb la promesa que 
serà una realitat el 2024, deu 
anys més tard que a les altres 
dos demarcacions". 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES INVESTIGACIÓ SUBVENCIONS 

Un dels trams d'aquesta carretera de 7 quilòmetres. 

Queixes pel mal estat de la 
carretera entre Bellvís i Térmens 
I BELL VIS I Veïns i empreses de Bell
vís han denunciat el mal estat de 
la carretera que uneix aquesta 
població amb Térmens i Vila
nova de la Barca. Alerten dels 
grans clots i de la degradació del 
ferm pel pas de vehicles pesants 
i demanen millores. La titula-

ritat d'aquesta via és d'ambdós 
ajuntaments i en diverses oca
sions han sol·licitat que la seua 
titularitat sigui traspassada a la 
Generalitat o la Diputació. El 
consistori de Térmens va inver
tir en el seu tram 40.000 eures 
a finals del2021. 

Ajuts 
científics 
amb el nom 
de Joan Oró 
Dos convocatòries 
per a la investigació 
REDACCIÓ 
I AGER I El departament d'Inves
tigació i Universitats batejarà 
dos convocatòries d'investiga
ció amb el nom del bioquímic 
lleidatà Joan Oró, amb motiu 
de la commemoració aquest 
any del centenari del seu naixe
ment. Així ho va avançar ahir· 
la consellera d'Investigació, 
Gemma Geis, durant una vi
sita a l'Observatori del Montsec 
a Àger. Allà va -apuntar que la 
primera d'aquestes convoca
tòries d'ajuts serà la destinada 
a la contractació de personal 
investigad9r predoctoral en 
formació. Es anual i afavori
rà totes les universitats públi
ques i privade~, centres d'in-

Salvador Ribas (PAM), Gemma Geis i el delegat Bernat Solé. 

vestigació i infraestructures 
cientificotècniques singulars 
(ICTS) amb el finançament de 
260 contractes per un import 
d'uns 18 milions d'eures. La 
segona convocatòria serà la 
de subvencions per al foment 
de la cultura -científica, que 
estarà dotada amb un total de 
200.000 eures per fomentar la 

cultura científica en llengua ca
talana. La consellera d'Investi
gació es va reunir també amb 
l'alcalde de Lladorre, Salvador 
Tomàs, i va visitar la central 
hidroelèctrica de Tavascan." El 

. seu periple per Lleida seguirà 
durant el dia d'avui i preveu 
visitar la Val d 'Aran i també 
el Pont de Suert. 
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SALUT DIA MUNDIAL 

El 53% de la població té 
problemes de .sobrepès 
Quatre de cada deu espanyols són totalmènt sedentaris li Experts 
demanen una conscienciació més profunda contra la malaltia 
AGÈNCIES 

Protragonista del Lleida Ocasió • Un Ford Mustang GTSOO 
Shelby-Cobra serà un dels vehicles estrella de Lleida Ocasió 
que obrirà les portes des de demà fins diumenge. 

I LLEIDA/MADRID! Més de la mei
tat de la població espanyola 
té excés de pes i gairebé una 
cinquena part obesitat, una 
malaltia crònica en la qual in
tervenen multitud de factors, 
un dels quals la falta d'exercici. 
Quatre de cada deu ciutadans 
són totalment sedentaris i no 
hi dediquen ni una hora a la 
setmana. Es tracta d'una de les 
conclusions de l'estudi presen
tat ahir per la Societat Espa
nyola d'Obesitat (Seedo) en el 
Dia Mundial contra l'Obesitat 
que se celebra demà i que con
firmen les "alarmants" taxes 
d'excés de pes a Espanya i que 
la pandèmia de la Covid-19 no 
ha fet més que empitjorar. 

ACTIVITATS 

Ponències, debats i 
exposicions pei8-M 
a l'Alt Urgell 
I LA SEU D'URGELL I L'Alt Urgell 
ha programat diferents ac
tivitats per al Dia Interna
cional de la Dona. La Seu 
d'Urgell obrirà la jornada 
demà divendres amb la 
inauguració de l'exposició 
Valentes a la sala La Cuina. 
Oliana tindrà un debat so
bre dones del Pirineu i una 
ponència de Marta Pallarès, 
que també serà a Coll de 
Nargó. 

INICIATIVES 

Tres Cadires busca 
16.000 eu ros per 
impulsar projectes 
1 ARBECA I La cooperativa Tres 
Cadires s'ha posat un termi
ni de 40 dies per aconseguir 
16.000 euros en una cam
panya de finançament col
lectiu per millorar l'obrador 
i crear una oficina. Com a 
recompensa per les donaci
ons, la cooperativa donarà 
als que la recolzin els seus 
licors i vermuts, productes 
locals i, fins i tot, un gravat 
de Josep Guinovart. 

Segons l'estudi, presentat 
per Albert Lecube, cap del Ser
vei d'Endocrinologia i Nutrició 
de l'Hospital Universitari Ar
nau de Vilanova de Lleida i vi
cepresident de Seedo, el53,8% 
dels enquestats declara tenir 
problemes de pes, un 36,6% 

Final de festa a Ivars d'Urgell• Veïns d'Ivars d'Urgell van participar dimarts en un esmorzar 
popular per donar per finalitzades les festes de Carnaval abans de celebrar els actes del di
mecres de cendra que marca l'inici de la Quaresma i el compte enrere per a la Setmana Santa. 

El Carnaval 
arriba a la fi amb 
una jornada de 
festa a Solsona 
I SOLSONA I L'últim 
dia de Carnaval a 
Solsona va comen
çar amb la inaugu
ració del tanatori. 
A la tarda es va 
despenjar el Ruc 
infantil i de mati~ 
nada estava previst 
que el Xim pum 
conclogués la festa. 

LES CLAUS 

Enquesta 
I El 53,8% dels espanyols de
clara tenir problemes de pes. 
un 36,6% amb sobrepès i un 
17,2% amb obesitat. ~s més 
freqüent en home i augmenta 
amb l'edat, arribant al66% en 
majors de 65 anys. 

Més sedentarisme 
I Experts assenyalen que la 
pandèmia ha agreujat el se
dentarisme i critiquen que 
només er 44% dels pacients 
reben un diagnòstic d'obesitat 
pel seu metge malgrat ser una 
malaltia crònica. 

amb sobrepès i un 17,2% amb 
obesitat; és més freqüent en 
homes i va incrementant amb 
l'edat, arribant al66% en ma
jors 65 anys. Es tracta a més 
d'una malaltia crònica: fa més 
de 25 anys que sis de cada deu 

lluiten contra aquest problema, 
malgrat que només la meitat ha 
rebut consells per reduir el seu 
excés de pes. 

Ara, la implantació del te
letreball, passar més hores as
seguts davant de l'ordinador, 
l'estrès o les limitacions per 
acudir a centres esportius han 
consolidat aquesta tendència, 
va necessitar Lecube. 

Per la seua part, la Societat 
Espanyola d'Endocrinologia i 
Nutrició va demanar una cons
cienciació més profunda contra 
aquesta malaltia que suposa un 
factor de risc per a múltiples 
malalties com la cardiovascu
lar, la diabetis i almenys tretze 
tipus de càncer. 

En aquest sentit, va criticar 
que, malgrat que el 93% dels 
professionals de la salut con
sideren l'obesitat una malaltia 
crònica, només el44% dels pa
cients reben el diagnòstic pel 
seu metge i amb prou feines 
un 24% són citats a visites de 
seguiment. 

Sardinada popular a Tremp • La plaça Catalunya de Tremp va 
ser l'escenari de la sardinada popular amb què veïns i veïnes de 
la localitat van acomiadar aquesta edició del Carnaval. 

Els estudiants 
de Montgai 
acomiaden el 
Carnestoltes 
I MONTGAI I L'Ampa 
del collegi La Co
lomina de Montgai 
va organitzar l'en
terrament de la sar
dina amb un segui
ci que va començar 
a les 17 i va acabar 
a les 18 amb l'en
trega del poema La 
Vella Quaresma. 
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Terra de frontera 
ignificativa curiositat etimològica: les nacions convertit en concert de vent, 
Ucraïna en rus significa frontera limitant-se a xiular. Crua geoestratègia. 
i en ucraïnès país. La diferència La brutal ofensiva del paranoic VIa-
deu obeir a les dues visions con- dímir ha sigut condemnada per tot ei· 

traposades d'aquella entitat nacional des ventall polític, amb l'excepció de l'ex-
d'un cantó i altre de la ratlla al mapa. trema dreta que n'admira l'autoritarisme 
Als ulls inexpressius de psicòpata de i una extrema esquerra despistada que 
Putin, una invenció leninista que aspira s'obstina a cantar l'havanera: "Tingue-
a anullar o dissoldre, incorporada per la ren la culpa els americans." Com si els 
força a la mare pàtria. Quin perill, això russos haguessin de ser els bons de la 
de confrontar amb uns veïns que no et pel·lícula només perquè fa un segle van 
reconeixen la personalitat pròpia, ni la protagonitzar una revolució, que per 
sobirania o capacitat per prendre decisi- Zelenski, en cert acabaria constituint una de les pà-
ous pel teu compte, imbuïts d'un caràcter d fug · gin es més fosques de la història. Alguns 
beHicós i agressiu, nostàlgics dtimperis comptes e zr, argüeixen que l'OTAN n'és igualment 
guanyats a foc i perduts causant-los un tot i ser conscient responsable, ignorant que si no fos per 
trauma encara no superat. Els catalans que li volen fer la la seva empara les tropes del sonat del 
prou que ho sabem. Per això sentim tan- Kremlin no s'aturarien fins a Berlín, 
ta empatia pels pobres ucraïnesos i ens pell, s'ha quedat París o Gibraltar. Ànimes de càntir o 
emociona la seva heroica resistència, a plantar cara rovellats simpatitzants d'un comunisme 
encapçalada per un president que, en dictatorial que han tingut la sort de no 
comptes de fugir, tot i ser conscient que li ............................ ....................... -.............. .. .... patir, es queixen que ens amoïnem per 
volen fer la pell, s'ha quedat a plantar cara. Algú dubta aquest conflicte armat quan n'hi ha d'altres arreu del 
que, si l'l-O haguéssim persistit en la nostra determi- planeta, sobretot a l'Àfrica . Però resulta que, tot i ser 
nació, les autoritats espanyoles haurien recorregut . molt lamentables, cap no fa témer que pugui desenca
als tancs com a últim remei per retenir-nos? De fet, denar un·a Tercera Guerr,a Mundial com el que assola 
ja en vam tenir un tastet, del que ens esperava. Amb una terra convertida ara mateix en frontera entre de
l'agreujant, al contrari d'aquests dies, d'un concert de mocràcia i tirania, entre civilització i barbàrie. 

privat 
La fermesa de 
Lluís Caelles 
Amb la serenitat 
del seu Pallars Jussà 
d'origen (Isona per 
ser més concrets) i la 
fermesa i la professi
onalitat que el carac
teritzen, Lluís Caelles, 
l'enviat especial 
de TV3 a la guerra 
d'Ucraïna, va afrontar 
ahir la demanda de 
les milícies armades 
ucraïneses perquè 
donés per acabada la 
connexió. No els va 
fer cas i va continuar 
parlant fins que li van 
tapar la càmera amb 
les mans. 

Tancs que 
creuen Lleida 
Alguns lleidatans 
que van observar 
ahir un comboi fer
roviari amb tancs 
creuant Lleida van 
pensar que es devia 
a l'enviament d'ar
mament d'Espanya 
a Ucraïna. No és així, 
es tracta de material 
militar que va arribar 
de Ceuta en vaixell i 
que es traslladava al 
camp d'ensinistra
ment de San Grego
rio a Saragossa. 

la imatge 
del dia 
Batuda antidroga 
al Pla d'Urgell 
Els Mossos van dur a 
terme ahir a la tarda una 
nova operació antidro
ga, en aquesta ocasió als 
Arcs, nucli agregat de 
Bellvís, al Pla. La policia 
va confiscar més de 600 
plantes de marihuana en 
un domicili i va detenir 
una persona. 

l'ascensor 

o 
D. Matiustxenko 
Ens afegim a l'aplau
diment que va rebre 
ahir al Congrés dels 
Diputats el minis
tre de Negocis de 
l'ambaixada d'Ucra
ïna a Espanya. 

o 
Marta Voitkovitx 
Aquesta ucraïnesa, 
la família de la qual 
resisteix al seu pa
ís, va agrair ahir 
als lleidatans el su
port de tota mena 
que estan rebent. 

·o 
Joan Talarn 
El president de la 
diputació de Lleida 
va reclamar ahir des 
del Parlament que 
Generalitat i Estat 
inverteixin més per 
evitar la despoblació. 

Vladímir Putin 
Al mal que causa 
als s.eus propis com
patriotes i al poble 
ucraïnès, hi afegeix 

. ara una amenaça nu
. clear mundial. Cal 
aturar la guerra. 
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