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El monestir de les Avellanes instal·la
una quarta campana, elaborada a Os,
de 750 quilos i que repicarà a l'estiu

Calafell i Liceo, primers rivals del Llista,
i Vila-sana a la Copa del Rei i la Reina
que acollirà Lleida al maig

-

Tretze cines ara tancats
de Lleida reobren per uns
dies per veure Aicarràs'
1

rena li La pel·lícula de Carla Simón, que es projecta a la Llotja dimarts,
arribarà a més de vint sales de Ponent i vint més de Tarragona i Osca el dia 29
GUIA I 42

e

Número 14.465 ·Any XLI

1,70€
www.segre.com

Organyà tindrà
la primera
granja de bolets
comestibles
del Pirineu
Quatre hivernacles per
conrear 400 kg al mes
Una família amb arrels a Organyà obrirà aquest any una granja
de bolets comestibles en aquest
poble de l'Alt Urgell, la primera
al Pirineu de Lleida. Posar-la en
marxa requerirà la construcció
de quatre hivernacles i produiran 400 kg al mes de gírgoles el
primer exercici. Preveuen ampliar la collita any a any.
COMARQUES I 11

Mor el ciclista de
Lleida de 64 anys que
va ser envestit per
un camió dimarts
El ciclist a que va resultar ferit
crític dimarts al ser envestit per
un camió entre Lleida i Albatàrrec va morir hores després a
l'hospital Arnau .
LLEIDA I l O
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Històrica campanya
d'esquí amb 1,5 milions
de foñets venuts
COMARQUES 112
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Aragonès amenaça
Sanchez de retirar-li
el suport al Congrés
~S NOTICIA I 3-4

Safari fotogràfic
pel Pirineu en
un llibre per als
ledors de SEGRE
per Sant Jordi
SEGRE va presentar ahir a l'Institut d'Estudis Ilerdencs el volum Pirineu bestial, que el diari
regalarà a tots els seus lectors
per Sant Jordi, amb més de 150
fotos de fauna salvatge captades
pel pallarès Jaume Elies.
El llibre de SEGRE es va presentar ahir a I'IEI, a la foto.
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LLEIDA

BALAGUER

973 28 99 99

973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

AlMACELLES
973 98 81 77
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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicia ls. SEGRE no tornarà els originals I si la seua
extensió passa de 20 lfnies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

Símbol, signe i
significant

LA CARTA DEL DIA

Sr. Director:
Tots sabem la importància
simbòlica, ja que els grups socials ens movem per símbols, i,
consegüentment, s'han de tenir
presents per al seu ús i interpretació positiva o negativa, o
per manipular-los en un sentit
o en un altre. Salvant les immenses distàncies, la referència
de Pere Aragonès respecte a la
declaració de Francesc Macià,
proclamant la República (1931),
evidentment va ser una manipulació, ja que no deixa de ser
un brindis al sol que mai no anirà acompanyat de fets; aquest
és l'objectiu de molts independentistes rendits. Igualment,
l'abandonament del Camp Nou
per part dels socis i aficionats
no deixa de ser una altra mostra que, quan un espai simbòlic s'abandona, immediatament
és ocupat pel rival (Eintracht
de Frankfurt). A menor escala, si no som conscients de la
importància de l'espai simbòlic de la Meridiana, com vam
veure el dia 14, ràpidament és
usurpat com si fossin uns vasos comunicants. No valen res
les declaracions i les intencions
estratègiques; el que compten
són els resultats dels fets. No
cal dirres més.

Manifest per la creació de l'eix transversal de Ponent
SR. DIRECTOR:
La comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric quant a comunicacions viàries, principalment
pel que fa a la vertebració nord-sud
de la comarca.
L'eix que hauria de vertebrar les
Garrigues és la carretera C-233. Fa
anys que està encallat el tram Soleràs-la Granadella, que per la seva orografia té un cost molt elevat
d'execució i no ens consta que hi hagi
plans per fer-ho. Aquesta carretera
es caracteritza per ser estreta, amb
pendents forts i un zigzagueig continu
i accentuat, característiques que fan
que ni la població ni els transports de
serveis la utilitzin.
Per aquest motiu, actualment les
vies que de facto exerceixen d'eix
vertebrador de la comarca són les
carreteres:
- Eix transversal de Ponent: Castelldans-Cogul-Granyena-Torrebesses.
-Eix de les Garrigues Altes:
Albagès-Torms-Bellaguarda
Aquestes dues vies són de titularitat municipal, però en realitat se'n
fa un ús comarcal, cosa que provoca
que, amb motiu del trànsit, estiguin

en molt mal estat. Fins al moment
s'estan fent càrrec del seu manteniment els municipis per on passa la via.
Els municipis de les Garrigues Altes demanem la creació de l'Eix transversal de Ponent, ja que aquesta via es
troba recollida com a via estructurant
primària al Pla Territorial Parcial de
Ponent del 2007 i permetria connectar la plana d'Urgell amb les Terres
de l'Ebre, des de l'A-2 a Bellpuig, seguint el traçat de la C-233, passant
per l'AP-2 a les Borges Blanques, seguint per la C-233 i per una carretera
local fins a Torrebesses, on enllaçaria
amb la C-12 fins a Maials.
L'Eix transversal de Ponent permetria també la vertebració nord-sud
de la comarca, des de la capital fins
a les Garrigues Altes i el Segrià Sec.
L'alliberament de peatge de l'AP-2
i el nou accés previst a Castelldans
representen un canvi en la mobilitat
a Ponent, i és per aquest motiu que
cal aprofitar aquesta nova via d'alta
capacitat gratuïta per vertebrar les
comunicacions a la plana de Lleida
amb la finalitat de millorar la mobilitat, l'activitat econòmica i revertir
el despoblament.
Actualment, el tram amb pitjor

estat d'aquest eix és el que va de la
C-12, Torrebesses, Granyena, Cogul
fins a la C-233, ja que, a banda de l'ús
que se'n fa per al transport escolar,
d'escombraries, etc. d'àmbit comarcal, i de vehicles particulars i agrícoles, també és utilitzat pels camions
procedents de les Terres de l'Ebre
que subministren matèries primeres
a les indústries del nord de les Garrigues: Termosolar, General d'Olis i
Derivats, etc.
Per aquests motius demanem el
següent:
1. Cedir la titularitat de la via a la
Diputació de Lleida o a la Generalitat
de Catalunya per a la creació de l'Eix
transversal de Ponent.
2. Mentre no es formalitzi aquesta
cessió establir, de manera urgent, un
pla de manteniment i millora anual
finançat amb aportacions d'ens supramunicipals com la Diputació de
Lleida i/o Generalitat.
3. Crear una taula de treball entre
la Generalitat, la Diputació de Lleida,
el consell comarcal i els municipis
afectats per establir un calendari de
reunions i afrontar el dèficit històric
en carreteres a les Garrigues Altes.
A les Garrigues volem vies dignes ja!

MUNICIPIS DE LES GARRIGUES ALTES

AMADEU PALLIS ER CIFUENTES
EnVIeu la vostra carta a cercle@segre.com Podeu !robar-ne una selecctó més àmplia aSEGRE.com
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Per què no s'ha de fer el mirador
plataforma de Roca Regina?
BIÒLEG I PROFESSOR DE SECUNDÀRIA JUBILAT.
INSTRUCTOR D'ALPINISME A l'ECAM

L'ESTIU DE l'any 2019 es va
obrir una petició de recollida
de signatures al portal d'internet change.org per demanar
que no es construís un mirador plataforma al cim de
la paret de Roca Regina, al
Congost de Terradets. Han
passat gairebé tres anys i, segons sembla, ara, novament,
el projecte s'està revifant a la
Diputació de Lleida i la petició
de signatures en contra del
projecte segueix oberta.
Tanmateix, els motius en
contra d'aquest mirador plataforma continuen sent tan
vàlids com ho eren fa tres
anys. Així, un primer motiu,
que, per altra banda, és una
obvietat, és que el mirador
natural ja existeix i no calen
bigues de ferro, ciment, metacrilats, roques trencades i
runes abocades daltabaix de

la paret en un espai natural
tan singular. Ho saben els centenars d'escaladors que han
arribat a dalt de la paret de
Roca Regina seguint alguna
de les rutes o vies d'escalada
que des de l'any 1971 s'h an
obert en aquell indret. I ho
saben també tots els caminadors i excursionistes que
ressegueixen l'exceHent ruta
circular del Barranc del Bosc i
que ens permet l'accés al cim
de la Roca Regina.
Hi ha un segon motiu de
tipus administratiu: el futur
Parc Natural del Montsec.
Fa molts anys que se'n parla, d'aquest projecte de país,
i som molts els catalans que
no entenem per què avui el
projecte de PN del Montsec
encara està aparcat en-els
diferents calaixos de les administracions locals i depar-

taments de Ja Generalitat. A
més, totes les persones que
coneixen els procediments de
gestió i de conservació de la
natura que comporta un parc
natural saben que el projecte
del mirador plataforma de Roca Regina no seria possible en
el marc jurídic i tècnic del PN
del Montsec.
Un tercer motiu és de tipus
socioeconòmic: com que es
tracta d'un projecte que es vol
finançar amb subvencions de

te estan esbia}xades: és evident que hi hauria un benefici
immediat per a les empreses
constructores del mirador plataforma i el condicionament
de la pista carretera de muntanya que hi haurà d'arribar, i
del qual en parlen ben poc els
promotors del projecte, però,
a més a més, els polítics i promotors ens venen al públic en
general, i als ciutadans de les
comarques afectades, a través
dels mitjans de comunicació

El mirador natural ja existeix i no calen bigues
de ferro, ciment, metacrilats, roques trencades
i runes en un espai natural tan singular
la Unió Europea, i com que la
comarca i el territori afectats,
el Pallars Jussà i la Conca de
Tremp, no han d'invertir ni un
euro dels seus recursos i pressupostos, les anàlisis de cost i
utilitat i d'impacte econòmic
que fan els promotors i els
polítics favorables al projec-

tota una cadena d'èxits econòmics i socials (vaja, el conte de
la lletera de tota la vida) com
a grans beneficis del projecte: "El mirador comportarà
nous visitants tot l'any, llavors hi haurà més trens de la
línia Lleida-Balaguer-la Pobla
i molta gent que baixarà a l'es-

tació de Cellers (Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya)." "El servei de vehicles
elèctrics i públics de l'estació
mirador generarà llocs de feina fixos, els visitants baixaran a dinar a l'Hotel Terradets
o algun altre restaurant que
es farà nou, o a Tremp, i a la
tarda, gràcies als FGC, aniran
de compres a les botigues de
Tremp, de Balaguer o fins i tot
de Lleida, i al final el mirador
revertirà· l'envelliment de la
població i el despoblament
dels Pallars i el Prepirineu."
Qualsevol persona coneixedora de la realitat social i
humana del Pallars Jussà, o
la Noguera, o el Montsec, o
els Prepirineus, i de la història d'aquestes comarques sap
que els problemes econòmics
d'aquesta part del nostre país són complexos, profunds,
que venen de lluny, que requereixen plantejaments que
van molt més enllà de les propostes dels diferents consells
comarcals o de la Diputació
de Lleida, que requereixen
intervencions de la Generalitat, de l'administració estatal
i l'europea, i que mai, mai, es
podran resoldre el despoblament i l'envelliment desnaturalitzant fent malbé un indret
amb un extraordinari interès
paisatgístic, ecològic i ambiental com la Roca Regina.
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POL[TICA PARTITS

OBRES

El PSC planteja a alcaldes del PDeCAT
llistes conjuntes a les municipals

Més de quatre
milions per
als camins
del Pirineu

Aliances locals en què els candidats de cada partit mantinguin la seua militància
R. R.
I LLEIDA I El PSC h a iniciat contactes amb alcaldes, alcaldesses
i altres electes locals del POeCAT a les comarques de Lleida
per temptejar la possibilitat de
formar llistes conjuntes a les
eleccions municipals del2023.
Així ho van corroborar fonts de
la formació socialista, que plantegen aliances electorals per
constituir governs municipals
"sòlids", en què els candidats
de cada formació m antinguin
la seua militància.
Els socialistes plantegen una
cooperació a nivell municipal
que equiparen amb la que te-

Tallers,
xerrades i
demostracions
omplen Net
ontgai reprèn la nor malitat convocant de
nou el darrer diumenge d'abril Net, la Fira del Sabó.
La plaça Prat d e la Riba i el
carrer Pare Mirats acolliran
unes 15 par ades de sabons i

LES CLAUS

PDeCAT. Sense representació al Parlament, però té a Lleida més
de 40 alcaldies, la presidència dels consells del Segrià, el Pla i la
Ribagorça, 6 dels 9 membres de JxCat a la Diputació i una diputada al Congrés, Concepció Cañadell.

Junts. El partit de Carles Puigdemont pretén incorporar a les
seues files independents dels grups de Junts i atreure membres
del PDeCAT. Membres d'aquest últim partit a Lleida, per la seua
banda, impulsen una nova formació territorial.

nen al Parlament amb Units per
Avançar, creat per militants
d' Unió Democràtica després
de la dissolució de la formació.

Tal com va passar amb aquesta
formació democristiana, l'atansament dels socialistes al POeCAT arriba quan aquest s'ha

cosmètica natural, així com
uns 30 expositors artesans de
productes de proximitat.
Com de costum, no hi mancaran les saboneres, que oferiran al voltant de l'obrador diverses activitats com demostracions, xerrades o tallers.
Qui en prengui part, a banda
d'ampliar coneixements, optarà a endur-se una panera de
productes artesans.
A més a més del sorteig, el
públic també gaudirà amb l'exhibició de sabó tradicional de

caldera elaborat per les saboneres de Montgai, que torna
a escena.
Espectacles de bombolles
gegants i animació musical
arrodoniran el certamen, que
preveu inaugurar el secretari
d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, Xavier
Fornells.

quedat sense representació a la
Cambra catalana. Tanmateix,
la manté a les institucions, i en
especial als ens locals.
Està pendent de determinar quantes llistes presentaran PDeCAT i Junts el2023 :
les de JxCat es van presentar
als comicis del2019, abans que
Junts es constituís com a partit,
i molts edils encara no s'han
posicionat. El partit de Carles
Puigdemont pretén incorporar com a afiliats independents
d'aquests grups municipals,
mentre que alcaldes del POeCAT de Lleida impulsen un nou
partit territorial.

• La jornada engegarà motors · podran observar indrets com
amb la Marxa del Baix Sió, el Pont de les Lloses a Montgai,
en què els participants poden el Bosc de la Perellonga i el
escollir entre dos circuits, un Castell de la Torre de Fluvià.
de 22,18 (Sisó) i un de 12,62 Tot això amb uns paisatges de
quilòmetres (Xoriguer). S'hi plena primavera.

Fi ro del so bó
i lo cosmèlko nolurol
MONTGAI- 24 D'ABRIL DEL2022
Progrorna VI Marxa Popul•r del Ba1x S10 I e laboraciÓde sa bo
artesaNI en dorect•l ••pectlcle dc bombolle• I
parades de sabons 1de cosmèt1c1

1
Inici de Net, la Fira del
Sabó i la Cosmètica Natural.

r Demostració de
sabó de la padrina. A la plaça
Prat de la Riba.

Taller Aromes,
emocions i benestar, amb
l'artesana Jovita Ponce.
Inauguració de la fira.
Activitat
interactiva: Primavera, Flors,

1 LLEIDA I La

Generalitat destinarà 4,3 milions d'euros a
subvencions per a reparacions i millores a la xarxa de
camins municipals del Pirineu lleidatà. La convocatòria, que el Govern va fer
pública ahir, atorga a Aran i
les comarques de muntanya
lleidatanes la major part de
la dotació d'aquestes sub vencions, que ascendeix a
sis milions . Cada territori
tindrà una assignació màxima, calculada en funció de
la longitud de la seua xarxa
de camins. La partida més
abundant serà per a l'Alt
Urgell, amb 866.400 euros.
El segueix el Solsonès, amb
767.040 euros, i el Pallars
Jussà, amb 759.480 euros.
EI Pallars Sobirà rebrà un
màxim de 648.600 euros,
l'Alta Ribagorça, 399.840
euros, i Aran, 383.280. La
Cerdanya, amb municipis
a la província de Lleida i de
Girona, rebrà un màxim de
489.120 euros.

1 LLEIDA I L'ajuntament

La Marxa del Baix Sió explora
el territori amb dos itineraris

Sortida de la VI
marxa popular del Baix Sió.
Des de la plaça Prat de la Riba.

Convocatòria d'ajuts
de la Generalitat

Ivars de Noguera, sense
la fira Tast del Prèssic

nb un
po tor
qu t dtum n

DIUMENGE 24

¡

Plantes i Olors: Juguem
i endevinem, amb les
artesanes Montserrat Prades
d'Aimadeflor i Livia Cano de
Prana Cosmètica.

- Sorteig d'una panera
de productes de sabons i
cosmètica natural cedits per
les artesanes de l'Obrador de
Montgai.
1 , -'
Activitat
interactiva: Primavera, Flors,
Plantes i Olors: Juguem i
endevinem, amb les artesanes
Montserrat Pradas i Livia Cano.
Clausura de la fira .

d'Ivars
de Noguera ha cancel·lat
aquest any la Fira Tast del
Prèssic, arran de les gelades
a començaments d'aquest
mes, que han representat
" una afectació del 90% al
100% del municipi", segons
el consistori.

Més acompanyament a
gent gran a Balaguer
I BALAGUER I La Paeria de Ba-

laguer ha ampliat amb més
hores i toms el servei d'acompanyament a la tercera edat,
que du a terme mitjançant el
projecte de Treball als Barris del Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC).

Tallers d'innovació per
a firmes de Tàrrega
I TARR EGA I Tàrrega organit-

za tres sessions de formació
sobre innovació i creativitat
per a empreses i establiments
comercials a Cal Trepat fins
al mes de juny.

Nova FP sobre xarxes
d'aigua a Tàrrega
I TARREGA I L'institut Alfons

Costafreda de Tàrrega acollirà el curs vinent un cicle
d'FP dual sobre xarxes d'aigua i estacions de tractament
amb suport d'Agbar.
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INFRAESTRUCTURES EMERGÈNCIES

Alta al jove
apallissat a
Almacelles 18
dies després

Primer vol nocturn a
l'heliport de Tremp

La víctima pateix
greus seqüeles

El SEM el va fer dilluns i permet reduir el temps del trasllat
intrahospitalari li Ben aviat s'habilitarà a la Seu d'Urgell

A.G.B.

I ALMACELLES I El jove de 28

anys que va resultar greument ferit el 2 d'abril a Almacelles després de rebre
una brutal pallissa, tal com
va avançar SEGRE, va sortir
ahir de l'hospital Arnau de
Vilanova després de 18 dies
ingressat, dotze dels quals
a l'UCI, segons van informar ahir els seus familiars
a aquest diari. Per l'agressió, els Mossos van detenir
tres homes, dos de menors,
per un delicte de lesions. Els
arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs. Malgrat
sortir de l'hospital, el jove
té greus seqüeles cognitives
i de mobilitat, la qual cosa
ha impedit que els Mossos li
hagin pogut prendre declaració. L'agressió es va produir al carrer Major quan
diversos individus van començar a agredir el germà
de la víctima. A l'intercedir
aquesta, el van llençar a terra i el van colpejar.

coffee experts

Imatge de la gossa.

A.GUERRERO

I TREM P I El Sistema d'Emergèn-

Rescats d'un
cabirol i un
gos en canals
1 TÀRREGA 1 Els

Bombers de
la Generalitat i els Agents
Rurals van rescatar ahir al
matí un cabirol ferit que
es trobava al canal Segarra-Garrigues al seu pas per
Tàrrega. Van ser alertats a
les 8.25 hores. D'altra banda, un veí de Vilanova de
Segrià va rescatar una gossa que va caure al canal de
Pinyana entre aquesta localitat i Alguaire. L'ajuntament de Vilanova es va
fer càrrec de l'animal. Per
un altre costat, la protectora Animals de Seròs va
denunciar ahir l'abandó
de deu cadells al mig d'un
camp d'Alcarràs.

cies Mèdiques (SEM) va fer
dilluns el primer vol nocturn
a l'heliport de Tremp per fer
un trasllat intrahospitalari.
D'aquesta forma, la infraestructura ja pot estar operativa
les 24 hores del dia i durant tot
l'any, especialment per efectuar trasllats intrahospitalaris.
Fins ara a Lleida només hi havia habilitats de nit l'heliport
del parc de Bombers de Lleida,
que utilitza l'hospital Arnau
de Vilanova - que va entrar en
funcionament el mes de gener
de l'any 2019-, i el de Vielha.
També està previst que en els Foto d'arxiu d'un vol nocturn d'un helicòpter del SEM.
propers mesos entri en fu1lcionament el de l'aeroport de la lles zones més allunyades dels bron -tots a Barcelona- , Parc
hospitals que atenen els casos Taulí de Sabadell, Reus, GerSeu d'Urgell.
L'objectiu del SEM amb la més complexos.
mans Trias i Pujol de Badalona,
creació d'un pla d'helisuperfíTremp d 'aquesta manera Josep Trueta de Girona, Joan
cies operatives les vint-i-qua- s'afegeix a les altres quinze XXIII de Tarragona, Igualada,
tre hores és garantir l'equitat helisuperfícies 24 hores ja Verge de la Cinta de Tortosa i
a l'accés al sistema sanitari disponibles com són les dels hospital de la Cerdanya, a més
públic de tota la població, es- hospitals Sant Joan de Déu, dels heliports de Vielha i del
pecialment pel que fa a aque- . Bellvitge, Sant Pau, Vall d'He- parc de Bombers de Lleida.
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PANORAMA

Macron i Le Pen xoquen sobre Rússia
i Europa en el seu debat final.

www.segre.com/panorama
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Rússia amplia els atacs i dona un nou
ultimàtum a l'assetjada Mariúpol.
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POLfTICA CATALANA

Aragonès amenaça sanchez de retirar-li el
suport d'ERC si no s'explica per l'espionatge
Exigeix una "assumpció de responsabilitats" i apunta al CNI com el responsable de l'entramat
Dite ·e n s partits firmen una petició perquè el Congrés creï una comissió d'investigació
AG~NCIES

REACCIONS

I BARCELONA I El president de la

Generalitat, Pere Aragonès, va
amenaçar ahir el sêu homòleg
espanyol, Pedo Sanchez, de retirar-li el suport parlamentari
d'ERC si no dona explicacions
per l'espionatge a líders independentistes i no hi ha una assumpció de responsabilitats per
aquest fet. Els missatges llançats
per l'Executiu central que no hi
ha tingut "res a veure" i no té
"res a ocultar" en aquest ciberesplOnatge pel sistema Pegasu s no van ser suficients per a
Aragonès, que va insistir en la
necessitat de veure's cara a cara
amb Sanchez.
"Nosaltres podem tenir molta
paciència, però si no hi ha una
assumpció de responsabilitats,
serà molt difícil que aquesta estabilitat parlamentària pugui
continuar. Com i en quina forma, haurem de veure quins són
els passos que va fent el Govern
central", va advertir en una enEl cap de l'Executiu, durant la compareixença que va fer dimarts al Palau de la Generalitat.
trevista a RACl.
El president, que va posar
a l'advertir a l'Executiu central demanar ahir la dimissió de
el focus en el Centre Nacional PARTITS ESPIATS
que ERC "difícilment" podrà Sanchez i dels ministres d'Inted'InteHigència (CNI) al consicontinuar donant-li suport si rior i Defensa, Fernando Granderar una "evidència palmà- . El president viatja avui
no s'aclareix l'espionatge a sei- de-Marlaska i Margarita Robles,
ria" que és el responsable de a Madrid per reunir-se
l'entramat, va anunciar que
xanta-cinc líders independen- respectivament. D'altra banda,
tistes, ja que la "confiança està Borràs es va mostrar taxativa a
viatjarà avui à Madrid per re- amb representants d'ERC,
deterioradíssima", i va urgir l'assegurar que el moviment inunir-se amb representants dels Junts, Bildu i la CUP
Sanchez a donar explicacions dependentista no pot tenir "una
partits que han estat espiats,
relació normalitzada" amb qui
corn a "responsable polític".
entre els quals ERC, Junts, EH
Davant de l'espionatge, el els "espia", per la qual cosa va
Bildu i la CUP. Tots van firmar Compromís i BNG, i fins i tot
una petició perquè el Congrés el soci del PSOE a l'Executiu, síndic de greuges en funcions, indicar que hi ha d'haver "concreï una comissió d'investigació Unides Podem.
Rafael Ribó, ha decidit obrir seqüències polítiques" més enllà
Per la seua banda, el conseller una actuació d'ofici, i per la de "congelar relacions" amb el
parlamentària, sol·licitud a la
qual s'han afegit altres aliats del d'Interior, Joan Ignasi Elena, va seua banda la presidenta del Govern central, tal com AragoGovern com el PNB, Més País, reforçar les paraules d'Aragonès Parlament, Laura Borràs, va nès va anunciar dimarts.

Podem no descarta
haver estat espiat
• El portaveu d'Unides Podem
al Congrés, Pablo Echenique, va
admetre ahir que "podria ser"
que també s'espiés algun líder
del seu partit. "Ja hem estat objectiu de les clavegueres de l'Estat", va dir.

Mas denuncia un "atac
a l'estat de dret"
• L'expresident de la Generalitat Artur Mas considera que
l'espionatge a líders independentistes "és un atac en tota regla a l'estat de dret", i va urgir
a la unitat dels partits davant
d'aquestes revelacions.

lila: "El Govern d'Espanya
no espia, dialoga"
• "El Govern no espia, dialoga",
va dir el líder del PSC, Salvador
lila, que va titllar d"'intolerable"
l"'espionatge polític".

Els Jocs d'Hivern,
endavant tot i la brega
• Pere Aragonès va assenyalar
ahir que les reunions tècniques
i sectorials, entre les quals les
negociacions per a la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern,
s'han de mantenir "per posar
al davant els interessos de la
ciutàdania".

REACCIONS

Robles defensa que el CNI"sempre respecta la llei"
• La ministra de Defensa,
Margarita Robles, va reivindicar ahir la tasca del Centre Nacional d'InteHigència
(CNI) davant del suposat cas
d'espionatge a líders independentistes i va garantir que totes les seues actuacions estan
sempre subjectes a la legalitat
vigent, alhora que va retreure
a Aragonès que acusés el cos
"sense proves", aprofitant que
totes les seues actuacions són
secretes i el centre "no es pot
defensar". Va evitar donar
detalls sobre les actuacions
del CNI i tampoc va aclarir
si compta amb el programa

li

Pegasus, aHegant que tot el
que està relacionat amb la InteHigència "està subjecte a
secret per llei".
L'únic mecanisme capaç
d'indagar en aquests temes és
la Comissió de Secrets Oficials, que porta dos anys sense constituir-se per suposats
CASPEGASUS

Revifa el debat sobre
la Comissió de Secrets
Oficials, que porta dos
anys sense constituir-se

vetos creuats entre partits de
la dreta i de l'esquerra i que
els partits independentistes
demanen obrir ara perquè ministres i dirigents del CNI puguin donar explicacions sobre
l'escàndol. Precisament l'exdirector del CNI Félix Sanz
Roldan va assegurar ahir que
no pot "confirmar ni desconfirm~ar" l'ús de Pegasus perquè "hi ha una llei clara que
diu que el CNI no pot parlar
ni dels seus mitjans, ni dels
seus procediments ni de les
relacions amb tercers". "Per
tant", va dir, "si parlés d'això
conculcaria la llei".

La ministra de Defe nsa, en una fotografia d'arxiu.
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LONCE renova el Cupó Diari
amb 500.000 € cada dia

Ajuts per a
cooperació
i igualtat

Llança una nova campanya per ajudar més persones amb baixa visió
L.GARCfA

I LLEIDA I La delegació de l'ON-

CE a Lleida va presentar ahir
la renovació del Cupó Diari, el
vaixell insígnia de l'entitat, amb
el qual a partir del2 de maig es
repartiran 500.000 euros cada dia i més premis. El director
de l'ONCE a Lleida, Marcelino
Cid, va destacar que aquesta reforma és una "apòsta de futur"
i té com a objectiu consolidar
l'organització com el prestador
de serveis socials més gran per
a persones cegues i amb baixa
visió, a més de donar suport a
diferents entitats que atenen
persones amb discapacitat. Una
de les venedores que de l'ONCE a les comarques lleidatanes
(n'hi ha cent a Lleida i al maig
se n'incorporaran cinc), Cristina
Chacón, va ser l'encarregada
de presentar les novetats del
Cupó Diari, que també renova
la imatge. Tindrà un preu de 2
euros i s'emmarca en el concepte de "Pels dos costats pots ser
guanyador".
D'aquesta manera, cada dia
es repartiran 49 premis de
35.000 euros a les cinc xifres del
número premi, i 500.000 euros
al número més la sèrie. A més,
-~ls premis tocaran "del dret i
del revés", ja qu~ hi haurà 450
premis de 250 euros a les quatre
primeres xifres i 450 premis més
a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en cas de tres

I LLEIDA I La comissió per a les

polítiques de gestió dels drets
de les persones de la Paeria
va proposar ahir tres convocatòries d'ajuts en favor
de la cooperació, l'educació
en dretS humans i la igualtat
de gènere, amb subvencions
per un total de 125.000 euros. Per la seua banda, l'àrea
de Feminismes va proposar
l'aprovació ·d e tres Plaques
a la Solidaritat per a Adima,
l'Àrea de la Dona de Cappont
i Minerva Dona. També es
va informar de l'entrega de
més de 57.000 euros en ajuts
a famílies.

SANT JORDI

Concerts de les
Corals de Sant
Josep de Tàrrega
1TÀRREGA I Les Corals de Sant
El director de l'ONCE a Lleida, Marcelino Cid, i la venedora Cristina Chacón, ahir a la presentació.

últimes o tres primeres xifres,
i 6 euros per a les dos primeres
i últimes xifres, i el reintegrament serà de 2 euros per a la
primera o última xifra.

Nova campanya
Així mateix, l'ONCE ha posat en marxa una campanya per
arribar a més persones amb baixa visió (igual o menys d'un 10
per cent) que desconeixen els
serveis i programes de l'entitat.

Sobre aquesta qüestió, Cid va
assenyalar que dels 550 afiliats de l'ONCE a la província de
Lleida, 475 són persones amb
baixa visió, el 86 per cent del
total. "Hi ha persones que per
desconeixement o altres causes
no acudeixen a nosaltres i l'entitat els pot oferir eines perquè
puguin recuperar la seua vida
al més pròxima possible al que
era. Poden recuperar la lectura
o l'hàbit de cosir, nosaltres els

acompanyarem i els donarem
suport", va assenyalar Cid. En
aquest sentit, va recordar que
els serveis que ofereix l'organització són en bona part gràcies al
"Cupó Diari, el primer sorteig
del qual va ser el 8 de maig del
1939, i va voler posar en relleu
la feina dels venedors". "Són els
sentinelles de la il·lusió, riuen
i ploren amb els ciutadans i la
seua alegria és repartir sort",
va destacar.

Josep de Tàrrega oferiran
tres concerts en el marc de
la celebració de Sant Jordi.
El primer serà aquest dissabte al Talladell; diumenge, a
l'Escola Vedruna de Tàrrega, i el dia 30, a la plaça de
la Font d'Os de Balaguer. Les
tres Corals de Sant Josep
compten amb més de 120
cantants d'entre sis i setanta-tres anys i el repertori
repassarà temes de música
moderna actual i rock del
segle XX versionada a càrrec
del director, Carles Fortuny.

JOVENTUT ACTIVITATS

INICIATIVES MÚSICA

Lleida tindrà aquest estiu vint
camps de treball i 336 places

Més de 500 ballarins actuaran als
carrers de Lleida amb motiu del
Dia Internacional de la Dansa

REDACCIÓ

PAULA PÉREZ
LL EIDA I Més

I LLEIDA I La direcció general

de Joventut de la Generalitat
va obrir ahir les preinscripcions per als camps de treball
d'aquest estiu per ajoves d'entre catorze i vint-i-nou anys,
amb vint activitats en municipis lleidatans i un total de 336
places. Aquest iiny el programa
incorpora quatre novetats a les
comarques lleidatanes.
A Sant Ramon, es portarà
a terme el camp de treball El
Domo del bosquet, un projecte
de bioconstrucció i al Talladell
es farà una activitat d'arqueologia inclusiva a la vall d'Ondara. Altres de les novetats són la
recuperació de l'entorn natural
del pont de Vall-llonga, a Sant
Llorenç de Morunys, i els camins de la vall de Siarb, a Llavaners, a Soriguera, que serà
una prova pilot per al primer

I

Imatge d'arxiu d'un camp de treball a Llorís.

camp internacional per a menors d'edat. Hi haurà un camp
dirigit a nens i joves d'altres
comunitats autònomes i quatre per a intercanvi amb joves

procedents d'altres països. Els
interessats poden fer la inscripció a https:llwww.xanascat.
cat/PortalPreinscripcions/ fins
al pròxim dia 2 ae maig.

de cinc-cents
ballarins de catorze escoles
privades de dansa de Lleida
actuaran els dies 22, 25, 27 i
29 d'abril en diferents punts
de la ciutat amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa, que
se celebrarà el29 d'abril. El
primer acte, que es farà demà,
consistirà en una performance
de diversos artistes als aparadors de més d'una vintena de
comerços de l'Eix Comercial.
El25, les activitats es traslladen a partir de les 19 h a la
plaça Blas Infante i el27, a la
mateixa hora, a l'Espai So brevies a Prat de la Riba amb
balls de diferents estils creats
expressament per a l'ocasió.
El programa arribarà a la fi
el 29 amb un acte a la plaça
Sant Joan, en el qual actuaran totes les escoles de ball

i es llegirà un manifest, que
aquest any ser à a càrrec de
Marta Castañé, que va ser la
que va començar a promoure
els actes del Dia Internacional de la Dansa. El programa,
organitzat per l'Associació de
QUATRE PUNTS CLAU

El programa se celebrarà
a l'Eix Comercial, Prat
de la Riba i les places
Blas Infante i Sant Joan
Centres Privats de Dansa de
les Terres de Ponent, s'obre als
barris de la ciutat per "promocionar la dansa". Per la seua
banda, la Seu d 'Urgell celebrarà el30 d'abril prop d'una
desena d'activitats relacionades amb la diada.

