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La biznieta de Granados pone 
música al cabaret que acoge 
mañana el Cafè del Teatre| PÁG.43

EL ESPANYOL SE ADELANTA. 
El conjunto blanquiazul gana 1-0  
al Barça en la ida de la Copa | PÁG.29

TREMP MULTARÁ A 240 CONDUCTORES 
POR EXCESO DE VELOCIDAD. Les captó el 
radar que el Ayuntamiento puso dentro del 
núcleo urbano el pasado diciembre | PÁG.18

“Con la voluntad de recuperar 
las instituciones catalanas”

FOTO: Quique García (EFE) / El flamante president del Parlament, Roger Torrent, pasó revista a los Mossos de gala al finalizar la sesión constitutiva

FOTO: / Maragall, presidente de Edad

Lazos amarillos 
para recordar a los 
presos y exiliados

Duro alegato de 
Ernest Maragall 
contra la represión 
del Estado Ochos lazos representaban a los 

electos que no pudieron asistir. 
En la imagen, Montse Fornells 
recuerda a Meritxell Serret en la 
foto de los diputados por Lleida.

Ernest Maragall, como pre-
sidente de la Mesa de Edad, 
abrió la sesión con un duro dis-
curso contra el Estado, “que no 
sabe ganar, sólo derrotar”, dijo. NOU PARLAMENT - PÁG. 3 - 8 Y EDITORIAL P. 9

Llamada a la 
conciliación 
del nuevo 
president del 
Parlament

Sijena y la 
juez envían 
al director 
de Patrimoni 
ante Fiscalía

Investir a 
Puigdemont, 
el reto de 
la mayoría 
soberanista

FOTO: @mfornells 
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me com ara l’enoturisme, “Motu-
risme Ara Lleida” i les Rutes Gas-
par de Portolà.

El president de la Diputació, 
Joan Reñé, va destacar ahir tant 
la diversitat com la identitat de 
la cuina de Lleida, fonamentada 
en els productes de qualitat, de 
proximitat i de temporada, en el 
decurs de la presentació del Pati 
Gastronòmic de l’estand de Cata-
lunya a Fitur 2018, que “perme-
trà donar a conèixer i promoure 
tot un seguit de productes autòc-
tons d’una gran qualitat. 

El president de la Diputació 
també es va referir a l’oferta eno-
turística de les comarques de Llei-
da “com un nou atractiu turístic” 
gràcies al maridatge de la gastro-
nomia i l’enologia, que permet al 
visitant fer un passeig per la gas-
tronomia, la cultura i la geografia 
lleidatanes i conèixer els princi-
pals atractius paisatgístics de ca-
da zona seguint el fil conductor 
dels cellers del territori”.

La gastronomia i els productes 
alimentaris del territori lleidatà, 
protagonistes enguany a Fitur
La Diputació de Lleida promociona també l’oferta vinculada   
a la cultura i patrimoni, a la neu i als esports d’aventura
Madrid 
REDACCIÓ
La gastronomia i els productes 
alimentaris de les comarques de 
Lleida tenen un paper protago-
nista a la 38a Fira Internacional 
de Turisme-Fitur 2018, que es va 
inaugurar ahir al recinte d’IFE-
MA de Madrid i romandrà ober-
ta al públic fins diumenge. El Pati 
Gastronòmic de l’estand de Cata-
lunya (pavelló 7) oferirà degus-
tacions de productes a càrrec de 
l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Lleida, en col·laboració amb la 
Federació d’Hostaleria de Lleida i 
el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida. 

Les noves propostes turísti-
ques de les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida tenen 
també un lloc destacat en aques-
ta nova edició de Fitur per tal de 
donar a conèixer tota l’oferta de 
turisme que proposa la demarca-
ció lleidatana (neu, turisme actiu 
i esports d’aventura, natura, pro-
ductes culturals i gastronòmics, 
etc.). 

L’oferta vinculada amb la cul-
tura i el patrimoni té enguany un 
protagonisme especial amb mo-
tiu de l’Any Europeu de Patrimo-
ni Cultural. Per aquest motiu, el 
Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida donarà a conèixer 
la guia “Lleida Cultura” que ha 
elaborat amb els principals re-
cursos turístics de la demarcació 
lleidatana vinculats amb la cultu-
ra i el patrimoni. També el turis-
me actiu presenta com a novetat 
l’increment de la navegabilitat 
del riu Noguera Pallaresa, que 
passarà a poder oferir aquest any 
2018 de 15 a 50 km de recorregut 
sense interrupcions en el tram 
comprès entre la zona d’Escaló 
(el Pallars Sobirà) fins al tram de 
la Figuereta de la Pobla de Segur 
(el Pallars Jussà). 

Altres propostes estan vincula-
des amb el Fruiturisme i la flora-
ció dels arbres a la zona del Baix 
Segre, a més d’altres productes 
impulsats pel Patronat de Turis-

FOTO: Diputació de Lleida / Els representants de la Diputació de Lleida, ahir a la inauguració de Fitur a Madrid

El tinent d’alcalde i regidor de 
Promoció de la Ciutat de Llei-
da, Rafael Peris, i el director 
general de Renfe Viajeros, Ra-
mon Azuara, van signar ahir a 
Fitur la renovació de l’acord 
de col·laboració entre la Pae-
ria i Renfe Viajeros per tal de 
seguir treballant conjunta-
ment per a la promoció de 
la ciutat de Lleida, tant com 
a destinació turística com en 
termes de destinació de tu-
risme de congressos, negocis 
i reunions. Peris també es va 
reunir amb els responsables 
de Paradores. Al de Lleida ja 
han pernoctat des de la se-
va obertura el passat mes 
d’agost 6.000 persones.

Renfe 
potenciarà 
Lleida com 
a destinació 
turística

FOTO: ACN / Fitur és una fira de referència en el món del turisme

Catalunya confia 
en què el turisme 
es recuperi   
aquest any

Catalunya va desembarcar 
ahir a Fitur, la principal fira 
del sector turístic que se ce-
lebra a Madrid, amb la con-
fiança que el mercat espan-
yol “no hi renunciarà” com a 
destí turístic. El director ge-
neral de Turisme, Octavi Bo-
no, va destacar en una aten-
ció als mitjans que s’ha iniciat 
un “procés de recuperació 
clar” aquest primer trimestre 
de 2018, després de la dava-
llada de l’últim trimestre de 
2017 com a conseqüència de 
la situació política. 
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Un radar fotografia un total de 
1.383 conductors en tan sols sis 
dies dins del nucli urbà de Tremp
L’Ajuntament sancionarà 240 vehicles que van 
ser enxampats a una velocitat superior a 70 km/h
L’Ajuntament de Tremp va 
enxampar 1.383 infraccions 
durant una campanya 
de control de velocitat a 
vehicles que es va dur a 
terme durant sis dies de 
desembre. 

Tremp
REDACCIÓ
El consistori va col·locar un radar 
mòbil a set punts del municipi 
on “es tenia la sensació que els 
conductors anaven a més veloci-
tat de la permesa”, explicava l’al-
calde de Tremp, Joan Ubach. Les 
tres principals sortides del poble 
-l’avinguda Pirineus, Alcalde Alti-
sent i Bisbe Iglesies- van ser tres 
dels indrets escollits. L’aparell, 
que fotografiava a aquells con-
ductors que circulaven a més de 
60km/h- tot i que el limit de velo-
citat establert és de 50km/h-, va 
estar operatiu durant 60 hores els 
dies 8,9,10,11,22 i 23 de desem-
bre. Els quatre primers coincidien 
amb el pont de la puríssima. 

De les 1.383 infraccions que es 

van detectar al llarg de la jornada  
només seran multats aquells con-
ductors que superaven per més 
de 20 km/h la velocitat permesa. 
Per tant, els que conduïen sobre-
passant els 70 km/h, que són 240 
conductors. D’aquests, 200 viat-
javen a una velocitat d’entre 70 i 
80 km/h, 30 conductors ho feien 

entre els 80 i 90 km/h i 10 entre 
els 90 i 100 km/h.

Aquells que viatjaven per so-
ta els 70 km/h i van ser fotogra-
fiats no rebran cap sanció. Des 
del consistori s’ha decidit envi-
ar-los-hi una carta on se’ls adver-
tirà dels riscos que generen per 
viatjar a una velocitat superior a 

la permesa i se’ls advertirà que 
el proper cop que siguin retratats 
també seran multats.

Ubach, explicava que “es va 
decidir iniciar aquesta campanya 
per fer pedagogia i conscienciar 
a la població que circula per la 
vil·la” i que “en cap cas ha estat 
per recaptar diners”, ja que “es va 
haver de contractar una empresa 
externa, i cada fotografia realit-
zada suposa un cost”. En cas que 
hi hagi guanys gràcies a les 240 
multes, Ubach apuntava que “es 
destinaran a reforçar la seguretat 
viària del municipi”. Per ara “s’ha 
decidit que, en cas d’obtenir be-
neficis, s’il·luminaran els passos 
de peatons” que “sovint no es ve-
uen per culpa de la boira”, segons 
l’alcalde Ubach. 

Des del l’Ajuntament es vol 
continuar fent controls de veloci-
tat. Ara bé, no ho faran amb una 
periodicitat establerta sinó “en 
cas que tinguem la percepció que 
el conductors continuen circulant 
a velocitats superiors a les esta-
blertes per dins del municipi”. 

Tàrrega 
promou l’ús 
de joguines 
no sexistes 
L’Ajuntament de Tàrrega ha fet 
un balanç molt positiu de la 
campanya de sensibilització en-
degada fa unes setmanes per a 
promoure l’ús de joguines no 
sexistes a les llars i a les escoles. 
Els protagonistes de la campa-
nya d’enguany han estat nens 
i nenes d’Infantil i Primària de 
les escoles Jacint Verdaguer i 
Sant Josep Vedruna de Tàrrega.
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Alcarràs 
prepara 
una vintena 
d’actes per la 
Festa Major
Alcarràs ja ho té tot a punt per 
celebra la seva Festa Major 
d’Hivern. Els dies 18, 19 , 20 i 
21 de gener, la localitat acollirà 
una vintena d’actes, que ompli-
ran d’activitat diversos punts 
de la vila. La programació que 
s’ha dissenyat per a l’ocasió és 
molt extensa i s’han inclòs pro-
postes per a tots els gustos i 
edats. La celebració arrencarà 
dijous amb la tradicional Festa 
del Porc, una tradició durant la 
qual s’esperen repartir més de 
4.500 entrepans de llonganis-
sa, elaborades amb el ja cone-
gut ‘mandongo’.

FOTO: ACN / La velocitat permesa dins del municipi és de 50 km/h

La campanya +Segrià – Malbara-
tament  mitjançant que organitza 
el Consell Comarcal del Segrià i 
amb la què es realitzen accions a 
diferents municipis de la comar-
ca, té l’objectiu de sensibilitzar 
sobre el malbaratament d’ali-
ments i donar a conèixer, de ma-
nera pràctica,  consells per evi-
tar-lo. La campanya es centra en  
productes típics del Segrià  i habi-
tuals en el consum diari,  com son 
la fruita dolça o l’oli d’oliva, acom-
panyats d’estands informatius.

Els propers tallers són el  20 
de gener als municipis de els Ala-
mús, al poliesportiu de 11 a 14 
h, i a Puigverd de Lleida, de 17 h 

a 19 h al recinte de les piscines. 
En les dos localitats  la temàti-
ca dels tallers serà l’elaboració 
d’esferificació d’oli.  Aquest taller 
d’esferificació neix amb l’objec-
tiu d’aprofitar l’oli que queda al 
fons de botes que no te actual-
ment  ús culinari, per convertir-lo 
en esferes.  Els participants tenen 

l’oportunitat de conèixer el pro-
cediment per elaborar  la mescla, 
i quines posteriorment preparar 
les esferificacions de l’oli que ens 
queden al cul dels setrills amb la 
finalitat d’evitar  evitar  llençar-lo 
i podem crear un nou comple-
ment, diferent i original als nos-
tres menús.

El Segrià 
promou tallers 
de prevenció del 
malbaratament 
alimentari

FOTO: C.C. Segrià / Durant un taller sobre el malbaratament alimentari

Artesa de Segre va acollir di-
marts una assemblea comarcal 
del Partit Demòcrata de la No-
guera, on es va agrair la tasca 
d’Antoni Balasch, l’alcalde d’Al-

besa que deixa el Parlament de 
Catalunya després de ser diputat 
de la Noguera des del 2010, pri-
mer per CiU i dels del 2015 amb 
Junts pel Sí. 

El PDeCAT reconeix la tasca 
del diputat Antoni Balasch

FOTO: PDeCAT Noguera / Jordi Turull també va assistir a l’assemblea
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