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Denuncien atacs de guineus a vedells 
a l’Alt Urgell
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L’església de la Granja recupera les 
misses després de 9 mesos tancada
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E. F. / SEGRE TÀRREGA / M.M.B.
❘ MONTGAI ❘ Les trinxeres repu-
blicanes de la Guerra Civil dels 
Tossals al municipi de Montgai 
han aparegut “greument” des-
trossades i amb “danys” consi-
derables. La destrucció de part 
d’aquest patrimoni històric es 
va detectar ahir quan el titular 
d’una casa rural del poble va 
portar de visita els inquilins i 
es van trobar amb un “pano-
rama desolador”. Així ho va 
explicar l’alcalde de Montgai, 
Jaume Gilabert, que va relatar 
que ahir mateix el consistori 
ja havia presentat una denún-
cia als Mossos d’Esquadra per 
aquests fets. Segons el primer 
edil, els actes vandàlics contra 
el patrimoni de la memòria his-
tòrica s’haurien produït l’últi-
ma setmana de desembre, en-
tre els dies 24 i 31. No obstant, 
es desconeix quantes persones 
haurien pogut participar-hi ni 
les edats dels malfactors. “En 
principi descarto que sigui una 
gamberrada juvenil perquè els 
danys són greus perquè sigui 
obra de nens”, va dir Gilabert. 
Destaca entre els desperfectes 
la teulada d’un refugi antiaeri, 
l’accés a un niu de metrallado-
res i als búnquers bloquejat per 
grans pedres que impedeixen 
fer tot el recorregut, senyals 
arrancats i els sacs de formigó 
dels pous de tirador destrossats 
i trencats. Uns danys que tot i 
que econòmicament pot ser que 
no siguin gaire elevats, l’afecta-
ció és greu perquè “ens portarà 
molta feina ja que no disposem 
dels mitjans necessaris per fer-
ho de forma immediata”, va dir 
Gilabert. Amb tot, el consistori 
preveu que aquest mateix mes 
el conjunt patrimonial estigui 
arreglat.

Conservació
Les trinxeres dels Tossals de 

Montgai les va construir el bàn-
dol republicà per defensar-se 
dels atacs de les tropes fran-
quistes durant la Guerra Civil. 
Aquest espai es pot visitar des 
de l’estiu del 2010 i compta amb 
les seues respectives informaci-
ons gràcies al Memorial Demo-
cràtic. Durant aquests anys, s’hi 
han portat a terme tasques de 
manteniment i conservació amb 
els camps de treball que cada 
estiu acull la localitat i en els 
quals han participat desenes de 
joves. Encara que no està quan-
tificat, el degoteig de visitants 
és constant durant l’any a l’estar 
molt ben conservades.

PATRIMONI MEMORIAL DEMOCRÀTIC

Montgai denuncia destrosses a l’espai de  
la Guerra Civil obert al públic des del 2010
Es tracta d’actes vandàlics que es van produir l’última setmana de desembre i el consistori els denuncia 
davant dels Mossos || Són patrimoni històric visitable gràcies al projecte del Memorial Democràtic

L’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, mostra els desperfectes en un dels refugis antiaeris.
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Montgai
z En aquesta població es van 
recuperar fortificacions defen-
sives amb les de Camarasa i 
Foradada. Fins ahir eren de les 
més ben conservades.

Almatret
z En aquesta població al costat 
de l’Ebre també hi ha trinxeres i 
búnquers que es poden visitar 
malgrat que ara es farà una ruta 
molt més ben definida.

Almatret s’afegeix als 22 
espais de memòria amb 
una ruta sobre la guerra
Senyalitzarà búnquers i trinxeres

Les pedres llançades a l’entrada d’un niu de metralladores.
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❘ ALMATRET ❘ L’ajuntament d’Al-
matret projecta posar en mar-
xa enguany una ruta turísti-
ca de memòria històrica que 
permeti als visitants conèixer 
el paper d’aquesta població 
del Segrià en la Guerra Civil. 
D’aquesta manera, se senya-
litzaran tots els punts com 
búnquers, nius de metralla-
dora i trinxeres, ja que ara 
només alguns estan indicats. 
D’aquest projecte es va infor-
mar a la presentació de l’estudi 
La Guerra Civil a Almatret, 
1936-1939, en el qual es posa 
en relleu la participació, amb 
noms i cognoms, dels veïns i 
de la localitat a la coneguda 
batalla de l’Ebre i al front del 
Segre. 

És obra d’Andreu Caralt, 
que destaca que el municipi 

va ser protagonista i va estar 
altament militaritzat durant 
tot l’any 1938 amb un cons-
tant pas de tropes, a més de 
patir diversos bombardejos. 
Almatret està en procés d’ad-
hesió a la Xarxa d’Espais per 
la Memòria Històrica. 

D’aquesta forma, Almatret 
se suma a la vintena d’espais 
de la memòria recuperats a 
Ponent al costat dels ja des-
tacats a Montellà i Martinet, 
Camarasa, Foradada, Mont-
gai, les Borges, Vallbona de les 
Monges, Agramunt, Cervera, 
Alfés, Llimiana, Isona, Sort, la 
Vall de Cardós, la Guingueta 
d’Àneu, Soriguera, Llavorsí, 
Rialp, Alt Àneu i Tírvia. En 
tots aquests hi ha fortifica-
cions i escenaris de batalles 
de la contesa.

2010
ANY DE RECUPERACIÓ

Des d’aquest any, el conjunt 
històric de guerra es pot visitar 
gràcies al Memorial Democràtic.
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Cerdanya, Noguera, Garrigues, 
Urgell, Segarra, Segrià, Jussà i 
Sobirà ofereixen rutes i espais.
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Doblet del club lleidatà Busseing Pallars en el submarinisme català
❘ TREMP ❘ El Club Busseing Pa-
llars de Tremp, que va aconse-
guir aquest any proclamar-se 
campió de Catalunya de vídeo 
submarí amb Pep Fillat i Marc 

Pedrals, van arredonir la tem-
porada el 28 de desembre amb 
la consecució del títol de la Co-
pa Catalana de l’especialitat. 
La Copa Catalana va comptar 

enguany amb tres proves (Ma-
taró, Platja d’Aro i Port de la 
Selva) i a més del triomf per 
equips, Pedrals va guanyar en 
individual i Fillat va ser tercer.

Promoció del rugbi al Cucalòcum
❘ LLEIDA ❘ El rugbi, a través de 
la CE Inef Lleida, és present 
per quart any consecutiu al 
Cucalòcum amb l’objectiu de 
promocionar aquest esport i 
despertar l’interès en els jo-
ves lleidatans.

L’activitat consisteix a 
afrontar un circuit d’habili-
tats, amb ziga-zagues i pla-
catges inclosos. Paral·lela-
ment també s’ofereix la pos-
sibilitat de jugar un partit de 
rugbi cinta.

Jaume Gaya, a l’Europeu amb el Suzuki Grau
❘ LLEIDA ❘ El pilot de l’Albi Jau-
me Gaya farà el salt a l’Eu-
ropeu de supermoto de la mà 
del Suzuki Grau Racing. El 
jove pilot lleidatà va destacar 
aquest últim any amb super-
moto i en dirt-track, disci-

plines en les quals prendrà 
part el 2018 en els Campi-
onats d’Espanya i d’Europa 
i en la Copa Rodi Michelin. 
“M’entrenaré dur per estar 
al més amunt possible”, va 
dir Gaya.

EFE

Bon paper dels  
tenistes del CT Urgell  
al RCT Polo

❘ LLEIDA ❘ Els representants del 
CT Urgell van tenir una bona 
actuació al Circuit Juvenil 
del RCT Polo de Barcelona. 
Ares Llobera va ser semifi-
nalista júnior; Álvaro Pérez, 
subcampió en infantil 3; Nil 
Rubio, subcampió benjamí, i 
Eloi Pericón, campió en ben-
jamí 2.

La secció de natació del 
CN Lleida va tancar l’any 
amb sèries de 100 m

❘ LLEIDA ❘ La secció de natació 
del CN Lleida va tancar l’any 
dissabte passat amb les ja tra-
dicionals cent sèries de cent 
metres. La jornada matinal 
va comptar amb la partici-
pació de mig centenar de na-
dadors en gairebé totes les 
categories, des d’alevina fins 
a nivell absolut.

Podis del CEN Balaguer ■ El club de la capital de la Noguera va aconseguir catorze podis a la ter-
cera jornada de la Lliga Catalana de natació en les categories infantil i júnior, que es va disputar 
a les instal·lacions de l’Inefc. Hi va haver quatre primers llocs dels nadadors Aurembiaix Pifarré, 
Àngel López i Núria Pallé, aquesta en dos ocasions.

Triple ‘estrany’ de Ginóbili ■ Al partit que els Spurs van 
guanyar als Knicks (91-100), va anotar un triple a l’intentar 
assistir un company. Els àrbitres van rectificar després de 
deixar seguir el joc i no concedir-lo en primera instància.
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Reis. Catorze carrosses, per segon any sense 
camions, a la cavalcada de Lleida
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Art. La Generalitat presentarà avui al Suprem 
recursos pels béns de Sixena

41
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S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ Els lleidatans no fallen 
en la compra de dècims per al 
sorteig del Nen, que se cele-
brarà dissabte. Després d’una 
campanya de Nadal més aviat 
fluixa per al sector –que els ve-
nedors de loteria atribueixen 
a un boicot a la loteria estatal 
per la situació política a Cata-
lunya–, amb una caiguda de 
vendes del 13,4% respecte a 
l’any passat, les vendes per al 
sorteig de Reis remunten. Se-
gons els venedors de loteria 
consultats per aquest diari, la 
previsió és tancar la campa-
nya amb unes xifres similars a 
les del 2017 o amb un lleuger 
descens. “Els dècims d’aquest 
sorteig solen comprar-se a últi-
ma hora, aquesta és una bona 
setmana per a les vendes”, va 

afirmar Jesús Colell, delegat a 
Lleida de la Societat Espanyola 
de Loteries i Apostes de l’Estat. 
En aquesta mateixa línia es va 
pronunciar David Masip, presi-
dent de l’Associació Provincial 
d’Administradors de Loteries 
de Lleida. “Molts clients rein-
verteixen els diners cobrats dels 
dècims del sorteig de Nadal. És 
una campanya molt lligada a 
la del grossa. Si la primera va 
bé, el Nen també”, va explicar. 

El Nen anima les vendes de loteria
Els venedors es mostren optimistes de cara a la rifa de Reis de dissabte, després d’una campanya 
fluixa de la de Nadal || Els lleidatans reinverteixen part del que van guanyar amb la grossa

SORTEJOS NADAL

Una compradora de loteria del Nen, ahir en una administració de Cappont.

ÒSCAR MIRÓN

El sorteig del Nen ha estat his-
tòricament generós amb la pro-
víncia. Sense anar més lluny, fa 
dos anys va deixar part del pri-
mer premi a la capital. També a 
Lleida va caure el primer premi 
el 1996, a Sort (1994 i 1996) i 
a Tremp (1998). De fet, Lleida 
és la província catalana amb 
una consignació més alta per 
habitant, que aquest any és de 
26,95 euros (la mitjana catalana 
és de 13,73 euros). L’any passat 

es van vendre a tota la província 
bitllets per valor de 9,3 milions 
d’euros, amb un augment de les 
vendes respecte a l’any anterior 
de l’1,33%. El sorteig repartirà 
700 milions d’euros en premis, 
200.000 € per dècim el primer.

Vendes per internet
Un 30% dels afavorits al 

Sorteig Extraordinari de Na-
dal reinverteixen una mitjana 
de 20 euros del premi en el del 

Nen, segons un estudi de Ventu-
ra24 sobre els hàbits de compra 
de loteria per internet. La in-
vestigació indica que la despesa 
mitjana dels usuaris que com-
pren loteria per a aquest sorteig 
a través d’internet se situa en 43 
euros, la qual cosa representa 
tres euros menys que al sorteig 
de Nadal. D’altra banda, l’es-
tudi assenyala que el perfil del 
comprador mitjà correspon a un 
home d’entre 30 i 49 anys, simi-

lar al que acostuma a fer la des-
pesa en loteria de Nadal online.  
En relació amb les regions on 
més s’inverteix, Ceuta i Melilla 
són al capdavant de les comuni-
tats amb més despesa mitjana, 
amb 54 i 53 euros, respectiva-
ment. Per la seua part, Madrid 
i Catalunya encapçalen el ràn-
quing de les comunitats més di-
gitalitzades, amb el 22% i 20% 
dels compradors que gestionen 
la loteria per internet.

CONSIGNACIÓ
Lleida té la consignació  
més alta de Catalunya per 
al sorteig del Nen, amb 
26,95 euros per habitant

Creu Roja entrega joguets  
a tres mil nens a Ponent

NADAL SOLIDARITAT

La Vermelleta de Creu Roja va repartir joguets entre mil nens de la ciutat de Lleida ahir.

❘ LLEIDA ❘ La Vermelleta de Creu 
Roja va repartir ahir mil joguets 
entre nens i nenes de la ciutat 
de Lleida, una xifra a la qual 
s’han de sumar 2.000 menors 
més que rebran regals en el 
conjunt de la província. L’enti-
tat humanitària ha programat 
diferents activitats durant els 
mesos de novembre i desembre 
per celebrar un Nadal solidari i 
aconseguir que cap nen es quedi 
sense joguines. En els vint-i-cinc 
anys que té d’història aquesta 

campanya, el nombre de menors 
que reben regals ha augmentat 
i en els últims anys s’ha croni-
ficat, segons va explicar ahir la 
presidenta de Creu Roja Lleida, 
Sandra Serra.
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Primer premi
z El primer premi de la loteria 
del Nen reparteix dos milions 
d’euros per cada sèrie, és a dir, 
200.000 euros per dècim.

Segon premi
z  Cada sèrie afavorida amb 
el segon premi s’emportarà 
750.000 euros, o el que és el 
mateix, 75.000 euros per cada 
dècim.

Tercer premi
z Reparteix 250.000 euros per 
sèrie, és a dir, 25.000 euros per 
dècim premiat.

Altres premis
z A més, en el sorteig s’extreuen 
26 terminacions premiades.

La sort a Lleida
z El primer premi ha recaigut 
dos vegades a Lleida (els anys 
1996 i 2016), dos a Sort (1994 
i 1996) i una vegada Tremp 
(1998).

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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