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Decisió salomònica

Sr. Director:
Amb la decisió del TC sobre 

el recurs del Govern central a 
la investidura de Puigdemont, 
em queda la sensació que ha es-
tat una mica així com “ja us ho 
fareu”. És evident que rebutja 
el recurs, però també ho és que 
l’hi posa magre a Puigdemont. 
Més encara, si algú pot som-
riure és el Govern de l’Estat. 
Primer (no és poc), ha de de-
manar permís judicial, i segon, 
que per ser President ha d’estar 
in situ al Parlament, per la qual 
cosa pràcticament està en mans 
del Govern de Rajoy, tret que 
Puigdemont doni mostra més 
de la seva destresa en l’esca-
queig i aparegui al Parlament. 
El Govern de l’Estat no només 
compta amb aquestes dues car-
tes, sinó que a més hi sumem 
la d’una possible detenció, de 
forma que, una vegada dit ai-
xò, crec que Rajoy ha respirat, 
i molt fondo, i amb una rialleta 
interior. La solució és ben fàcil: 
candidat nou dels grups inde-
pendentistes, encara que, com 
diu Puigdemont, que se’n vagi 
Rajoy.

RAFA DURAN

Fer oposició no és 
destruir per sistema, 
com fa El Comú

Sr. Director:
El Comú, amb l’únic objectiu 

de desprestigiar el govern del 
PSC a l’Ajuntament de Lleida, 
intenta convertir en un sainet 
la prestació d’un servei públic 
tan fonamental com és el de 
l’aigua, que la Paeria ofereix 
molt seriosament i amb tot ri-
gor. El grup del Comú crea una 
trama argumental plena de fal-

sedats per tacar una gestió de 
l’aigua responsable i eficient, 
que ens permet disposar d’un 
servei de molta qualitat i amb 
un cost similar o inferior al de 
moltes poblacions de les ma-
teixes dimensions de Lleida.     

Aquest partit remarca que 
el govern de l’Ajuntament de 
Lleida s’escuda en els funcio-
naris als qui, en cap cas, ells 
han qüestionat, diuen. A veu-
re, si el Comú no posa en dubte 
la tasca de control dels treba-

lladors públics, realitzada en 
tota la durada del contracte des 
del 1994, per què s’entesten 
a dir que s’amaga informació 
quan l’Ajuntament de Lleida ha 
aportat les dades de les obres 
realitzades i les liquidacions  
dels cànons de tots aquests 
anys? 

Però resulta que, ara, la cul-
pa la té el contracte públic amb 
l’empresa i, per descomptat, 
l’equip de govern socialista que 
no ha fet més que aplicar-lo 

amb tot el rigor. Cal recordar 
que aquest contracte es va ad-
judicar amb un procés de lici-
tació pública i amb una comis-
sió tècnica amb participació de 
funcionaris i de representants 
de col·legis professionals, és 
a dir, amb total respecte als 
principis de publicitat i con-
currència. Amb totes les lle-
tres: licitació pública, publici-
tat i concurrència, això que el 
Comú diu que no ha existit. Per 
tant, res de tractes de favor, ni 

vestits a mida per a l’empresa 
ni res de res. 

El Comú critica la gestió 
de les inversions en el servei 
d’abastament d’aigua i que 
aquestes s’han de finançar. És 
clar que s’han de fer les inver-
sions necessàries per garantir 
tant l’abastament com la qua-
litat que ara tenim. I, com sap 
qualsevol persona amb un mí-
nim de coneixements i lleialtat 
amb l’administració, aquestes 
inversions s’han de finançar 
seguint les regles del contrac-
te, cosa que implica un lògic 
augment de la factura que, en 
el cas de Lleida, ha estat ajustat 
i cabal. La mala gestió hauria 
estat no abordar aquestes in-
versions, deixar degradar els 
serveis i posar en risc el sub-
ministrament de l’aigua. 

Hi ha una fotografia simbò-
lica de com el grup del Comú 
concep el servei de subminis-
trament públic d’aigua en ple 
segle XXI. Es tracta de la imat-
ge d’una roda de premsa on els 
membres d’aquest grup beuen 
aigua d’un càntir. Ens volen 
portar a l’edat mitjana. El Go-
vern de la Paeria, en temps de 
recursos hídrics en crisi a esca-
la global, continuarà garantint 
totes les inversions públiques 
per millorar les infraestructu-
res d’un servei, l’aigua, que és 
un dret fonamental declarat 
per l’Assemblea de les Nacions 
Unides. 

L’EQUIP DE GOVERN DE  
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

Aclariment

Sr. Director:
La tradicional Guixa de 

Carnaval d’Isona se celebrarà 
dimarts vinent i no ho va fer 
abans-d’ahir, com va publicar 
ahir per error aquest diari. 

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia podeu trobar-la a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Distingida i benvolguda senyora ministra,
Com és habitual en aquestes dates he rebut 

la seua carta per comunicar-me l’increment 
del 0,25% de la meua pensió de jubilació. Al 
full que m’adjunta, on hi ha el detall de l’aug-
ment, m’especifica la seua directora general 
que aquest suposa per a la meua butxaca, 
2,01 €, cada mes, això sí. Cap referència a 
l’increment del cost de la vida (1,2%), o l’alça 
del rebut de la llum (un dels més cars d’Euro-
pa), o la supressió de medicaments subven-
cionats de la recepta oficial de la Seguretat 
Social, per citar tres exemples a comparar 
amb el 0,25% d’augment de la pensió (el 
mínim que li permet la llei). 

Em diu vostè que el país (Espanya) ha aca-
bat el 2017 amb pas ferm cap a la recupera-
ció, això sí, gràcies a la solidaritat i l’esforç de 
tots els espanyols. Li confirmo, gràcies a tots 
els espanyols –catalans inclosos–, i sobre-
tot els més necessitats, pobres, desocupats, 
empleats precaris i, esclar!, els pensionistes, 
entre altres desfavorits. 

Que la mateixa ministra mencioni la Segu-
retat Social com a eina de cohesió i solidaritat 
del nostre país, i escrigui negre sobre blanc 
sense cap pudor salvaguardant els valors que 

ens fan sentir orgullosos del nostre model, 
sobre la base de la seua sostenibilitat i el seu 
perfeccionament, causa rubor aliè. Sabent 
com sabem que el govern –el seu govern, 
senyora ministra– s’ha polit 68.000 milions 
d’euros que hi havia a la guardiola de les pen-
sions –les nostres pensions–; que l’estat –el 
que vostè administra– s’ha hagut d’endeutar 
en més de 10.000 milions € –per ara–, per 
poder pagar les pensions extraordinàries 
de juliol i desembre; sento com si vostè i el 
seu govern s’enfotessin de mi i de la resta de 
pensionistes, a la cara. 

Vostè sap que hi ha veus altament quali-
ficades que diuen que per mantenir l’actual 
sistema de pensions s’ha d’allargar l’edat de 
jubilació fins als 72 anys, o que la Seguretat 
Social, gràcies a diferents mesures preses 
pel seu ministeri, està exhaurida. I intentar 
traslladar la jubilació als plans privats és 
una salvatjada que no té nom. De veritat que 
sentir-los parlar a vostè i els seus companys 
Montoro, De Guindos, Méndez i d’altres així, 
com els mateixos M. Rajoy i Soraya Sáenz, 
és indignant.

Rebeu una salutació i els desitjos que sigui 
pel que sigui, però que sigui aviat, salti d’una 
vegada aquest govern.

Carta a la ministra d’Ocupació

JA N’HI ha prou. Prou de la 
crispació, la tensió i la incer-
tesa provocada pel procés in-
dependentista i alimentada 
pel nefast Govern del PP, prou 
d’arrossegar-nos a totes i tots 
a una situació que ens té tena-
llats, decepcionats i indignats.

Ja n’hi ha prou de repetir 
eleccions, una i altra vegada, 
que paralitzen el país i provo-
quen incomptables despeses 
econòmiques directes i indirec-
tes. Des del 2010 hem assistit 
a 4 convocatòries electorals 
al Parlament de Catalunya i, 
pel que sembla, a data d’avui 

la situació política, institucio-
nal i social del país està pitjor 
que mai. 

Ja n’hi ha prou de seguir ali-
mentant la confrontació amb 
fórmules impossibles i invia-
bles de governs a distància i 
amb personalismes que pospo-
sen eternament la constitució 
d’un nou Govern i la reactiva-
ció del Parlament per abordar 
els molts problemes socials 
acumulats i abandonats de fa 
massa anys. De sobte, sembla 
com si la política catalana ha-
gués enterrat les belles aspira-
cions de construir una Catalu-

nya de progrés i amb igualtat 
d’oportunitats.

Ja n’hi ha prou d’un Govern 
de Rajoy col·lapsat per la cor-
rupció i les retallades i desle-
gitimat per donar lliçons a la 
resta. Prou d’un Partit Popular 
que ha utilitzat l’Estatut i Ca-
talunya precisament per tapar 
les retallades i la corrupció i la 
falta d’un projecte engrescador 
pel conjunt de l’Estat. 

Ja n’hi ha prou d’enfronta-
ments i problemes! Necessitem 
persones que apostin pel diàleg 
i les solucions. Caldria, doncs, 
més humilitat, responsabilitat i 
visió de país i societat per part 
d’algunes persones, que donin 
el necessari pas al costat les 
que aposten pel ressentiment 
i la crispació i permetin obrir 
una nova etapa amb aquelles 

amb capacitat per escoltar i 
negociar solucions polítiques.

Ja n’hi ha prou d’incom-
plir les lleis i normes que no 
m’agraden o que no encaixen 
amb els interessos partidistes. 
Prou també de no resoldre i 
d’encolomar els fracassos de 
la política a la justícia. 

Ara toca un canvi. Ara cal 
rebaixar la tensió social i ins-
titucional a través de la forma-
ció d‘un Govern que complei-
xi amb les lleis i amb l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

Ara toca obrir una nova eta-
pa d’estabilitat política, institu-
cional i econòmica que ens per-
meti recuperar el temps perdut 
i curar les ferides obertes. 

Ara toca acabar amb els 
blocs i fronts de la política ca-
talana i ser prou valents per fer 

concessions que ens permetin 
arribar a acords que desenca-
llin la situació. Sense renún-
cies serà impossible avançar. 
Ho il·lustrava molt bé el Presi-
dent Tarradellas quan afirma-
va durant els primers anys de 
la transició que “l’Estatut de 
Catalunya no agrada a ningú; 
ni als diputats, ni als senadors, 
ni a mi, ni a Adolfo Suárez”. 

En resum, seguint l’exemple 
de Tarradellas, “és urgent que 
Catalunya recuperi la unitat i 
que s’oblidi tot el que ens se-
para”. El futur de la política 
catalana i del conjunt de la so-
cietat dependrà d’aquells con-
ciutadans que siguin capaços 
de somniar amb un nou projec-
te de país que recuperi el seny, 
la unitat i el progrés econòmic 
i social.

COL·LABORACIÓ

Ara Govern, Ara Estatut, Ara Política!
ÒSCAR ORDEIG I MOLIST
DIPUTAT DEL PSC PER LES COMARQUES DE LLEIDA, 
PIRINEU I ARAN AL PARLAMENT DE CATALUNYA

XAVIER PORTA. JUBILAT

rcolomina
Resaltado
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Demanen sis anys a un acusat per 
abusos a una discapacitada a Juneda

p. 13
Liciten les obres de la rotonda 
d’Alcarràs, per a la tardor

p. 14

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ El president de Ferro-
carrils de la Generalitat (FGC), 
Enric Ticó, creu que cada ve-
gada menys persones seran 
propietàries de vehicles i que 
s’imposarà la “mobilitat com a 
servei” mitjançant l’ús de mit-
jans de transport compartits, 
des de trens i automòbils fins 
a motos i bicicletes. Durant la 
seua conferència ahir en el cicle 
Diàlegs al Roser, que organit-
za el grup SEGRE per comme-
morar el seu 35 aniversari, va 
valorar que “compartir serà un 
element bàsic en la mobilitat del 
futur” i que canvis en els hàbits 
dels viatgers condicionaran des 
de projectes per a infraestruc-
tures fins a la planificació urba-
nística de ciutats i pobles, cosa 
que inclou segons el seu parer 
les comarques lleidatanes.

“Els hàbits de mobilitat d’aquí 
a deu anys no seran els mateixos 
que ara”, va valorar. En aquest 
sentit, va assenyalar que els jo-
ves valoren menys que la ge-
neració dels seus pares la pro-
pietat d’un vehicle. “Només un 
dels meus tres fills té carnet i 
cap té cotxe”, va apuntar a tall 
d’exemple. 

El president de FGC ho va 
atribuir a una major sensibili-
tat mediambiental i, sobretot, 
al fet que la mobilitat “tendeix 
a concebre’s com un servei, no 
com ser amo” d’un mitjà de 
transport. Així mateix, es va 
mostrar convençut que el tele-
treball reduirà els trasllats.

Davant la construcció de 
grans infraestructures sense 
retorn econòmic, el president 
de FGC va defensar la neces-
sitat de “xarxes de transport 
intermodals”, amb trens com a 
eixos vertebradors en combina-
ció amb autocars, cotxes com-
partits, motos i bicicletes. “On 
n’hi ha prou amb un tramvia no 
cal un tren; on un autocar és su-
ficient, no és necessari un tram-
via”, va argumentar. En el cas 
de FGC, va explicar, busquen 
facilitar l’accés a les estacions 
en vehicles particulars mitjan-
çant àrees de parada i estacio-
nament;  tanquen acords amb 
empreses per establir línies de 
busos; i les operen per si matei-
xos allà on cap firma no presta 
aquest servei.

Per la seua part, el director 
executiu de SEGRE, Juan Cal, 
va defensar la necessitat d’una 
xarxa de rodalies per a les co-
marques lleidatanes.

La conferència d’Enric Ticó ahir al Parador del Roser de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

Enric Ticó: “Compartir els vehicles serà un 
element bàsic de la mobilitat en el futur”
El president de FGC considera que l’ús d’automòbils propis anirà en descens en els propers deu anys || 
Proposa establir xarxes de transport intermodals que incloguin des de trens fins a bicicletes

LLEONARD DELSHAMS

La conferència i el col·loqui s’emetran a Lleida Televisió
n Lleida Televisió emetrà la 
conferència d’Enric Ticó, titu-
lada FGC, la intermodalitat al 
servei del territori, divendres 
a les 16.30 hores. També podrà 
veure’s dissabte al migdia, a 
les 14.00, i diumenge a la nit, a 

les 23.00. Per la seua part, SE-
GRE ampliarà diumenge que 
ve la informació sobre aques-
ta edició de Diàlegs al Roser, 
que va incloure una conferèn-
cia i diverses preguntes dels 
assistents.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Propostes per 
cedir més 
estacions del     
tren de la Pobla
n El president de FGC i el 
director de la línia de la 
Pobla, Emili Monsó, van 
explicar que han rebut 
propostes per a la cessió 
de més estacions després 
d’haver cedit la de la Po-
bla de Segur. Monsó va 
assenyalar que Camara-
sa opta a la de Sant Llo-
renç per a usos turístics, 
mentre que hi ha projectes 
de particulars per a la de 
Salàs i Cellers. En el cas 
d’aquesta última, plante-
gen donar-li un ús hoteler. 
D’altra banda, van avan-
çar que invertiran aquest 
any més de 5 milions en 
la línia, especialment en 
seguretat i comunicació 
als viatgers. Ticó va xifrar 
en uns 3 milions a l’any 
els costos d’operació de 
la línia i va indicar que la 
venda de bitllets cobreix 
el 26%.

Canons de neu 
més eficients  
per a Port Ainé  
i Espot Esquí
n Enric Ticó i el director 
de Port Ainé i Espot Es-
quí, Xavier Bigordà, van 
avançar que FGC preveu 
iniciar aquest any la subs-
titució dels 280 canons 
d’innivació d’aquestes dos 
estacions per altres d’úl-
tima generació, amb un 
consum d’energia menor 
i capacitat d’aprofitar mi-
llor el fred i la humitat per 
produir neu. És necessari 
per assegurar la tempo-
rada d’esquí després de 
dos anys en què les grans 
nevades han esperat fins 
després de la campanya 
nadalenca. Així mateix, 
van apuntar que preve-
uen una ampliació de 75 
places de pàrquing a Port 
Ainé i una de posterior 
de més de 300 per evitar 
tancaments per aforament 
complet.

rcolomina
Resaltado
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Cavalls a Alós d’Isil. A les Valls d’Aguilar, un altre ramat va rebre aliment en helicòpter.

EDGAR ALDANA

C. SANS / R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Bombers del grup d’ac-
tuacions especials (GRAE) van 
evacuar ahir en helicòpter set 
persones atrapades per la ne-
vada en una casa rural de Coll 
de Nargó des del passat cap de 
setmana. Així ho van confirmar 
fonts municipals i dels serveis 
d’emergències. Es tracta de tu-
ristes de Barcelona que havi-
en comunicat la seua situació 
al quedar l’accés tallat, encara 
que al principi no van sol·licitar 
l’evacuació al trobar-se sans i 
estalvis i amb menjar per a al-
menys dos dies. Ho van dema-
nar posteriorment, al compro-
var que el seu aïllament es per-
llongava, i membres del GRAE 
van acudir per portar-los fins 
als seus vehicles perquè po-
guessin tornar a casa. Per la se-
ua part, els bombers voluntaris 
van assistir per terra els Mossos 
a l’evacuació d’una persona al 
nucli de Gavarra i van recórrer 
masies per assegurar-se que els 
seus habitants estiguessin bé.

Per la seua part, agents rurals 
van fer servir un helicòpter per 
ajudar un ramader de les Valls 
d’Aguilar a portar aliment a una 
vintena de cavalls aïllats per la 
nevada. També a Coll de Nargó 
iniciaran a partir d’avui treballs 
per reobrir camins de granges 
fins ahir impracticables per la 
neu i alimentar els animals. Així 
ho va explicar l’alcalde, Martí 
Riera, que va assenyalar que no 
van recuperar les línies telefò-
niques fins dilluns a la tarda i 
va apuntar que “caldrà dies per 
tornar a la normalitat”. L’obliga-
ció d’utilitzar cadenes a la Bo-
naigua era ahir a la nit l’única 
incidència a les carreteres del 
Pirineu mentre els pronòstics 
apunten a la possibilitat de no-
ves nevades a partir d’avui (ve-
geu les claus).

Evacuen vuit persones atrapades 
per les nevades a Coll de Nargó
Bombers del GRAE socorren en helicòpter set turistes en una casa rural i els 
voluntaris assisteixen un veí || Ahir, només a la Bonaigua es necessitaven cadenes

METEOROLOGIA DESPRÉS DEL TEMPORAL

n Protecció Civil i Endesa 
van donar per restablerta la 
totalitat del subministrament 
elèctric ahir a la tarda, des-
prés que el temporal de diu-
menge passat deixés sense 
llum uns 3.000 abonats a l’Alt 
Urgell i 8.000 al conjunt de 
Catalunya. 

La companyia elèctrica 
va puntualitzar que, si bé 
tots els seus abonats tenen 
ja electricitat, part d’ells la 
reben de grups electrògens 
a l’espera de dur a terme re-
paracions definitives i fins i 

tot la reconstrucció de trams 
de línies greument danyades 
pel temporal.

D’altra banda, la casa ru-
ral Masia Fenollet de Monta-
nissell (vegeu SEGRE d’ahir) 
va recuperar el subministra-
ment utilitzant el motor d’un 
tractor, ja que el grup elec-
trogen instal·lat al poble no 
comptava amb prou potèn-
cia, segons els propietaris. 

Així mateix, el veí de la 
localitat Josep Remolins va 
poder tornar a casa al quedar 
obert l’accés.

Restableixen la llum de forma 
provisional a l’espera d’obres

LES CLAUS

Coll de Nargó
z  Coll de Nargó concentrava 
ahir la major part de les inci-
dències després del temporal. 
Els dos metres de neu acumu-
lats en algunes zones són una 
cosa excepcional en aquest mu-
nicipi i supera la capacitat de les 
màquines de l’ajuntament per 
retirar-la.

Pronòstic de més neu
z El Servei Meteorològic apunta 
la possibilitat de més nevades 
a partir d’avui, encara que les 
considera més probables a Bar-
celona, Tarragona i Girona.

Contractes per a 17 
aturats a l’Urgell
❘ TÀRREGA ❘ L’Urgell ha con-
tractat disset persones per-
què duguin a terme obres de 
millora i neteja i per ordenar 
els arxius de les petites po-
blacions. Segons assenyala 
el president del consell, Sal-
vador Bonjoch, es tracta deu 
homes i set dones de més de 
45 anys i amb dificultats 
per trobar feina, informa X. 
Santesmasses.

Formació per al sector 
turístic de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La Diputació, a través 
del Patronat de Turisme, ha 
organitzat dos jornades de 
formació per millorar la com-
petitivitat del sector turístic 
relacionat amb les marques 
de senderisme i cicloturisme 
i del programa Moturisme. 
Les sessions estan centra-
des en el desenvolupament 
d’estratègies per impulsar els 
webs turístics. La primera de 
les jornades va tenir lloc ahir 
a la Seu i la segona se cele-
brarà avui a Tremp.

Denuncien falta de 
neteja a la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El grup muni-
cipal de Compromís x la Seu 
va denunciar ahir la “falta 
de neteja” de la baixada del 
Molí i proposa de potenci-
ar la zona pel seu “atractiu 
turístic”. Així mateix, des 
del partit lamenten que els 
problemes de manteniment 
es donin “a tota la ciutat i, 
especialment, als punts més 
emblemàtics”.

Solsona controla la          
seua població de gats
❘ SOLSONA ❘ La regidoria de Me-
di Ambient de Solsona ha co-
mençat una acció de control 
de les colònies de gats amb 
la col·laboració de l’Associa-
ció en Defensa dels Animals 
de Solsona. La prova pilot, 
que ha començat al carrer de 
Sant Agustí, consisteix a la 
captura i l’estirilizació dels 
animals.

Torrelameu farà volar fanalets pels 
presos a la Fira de la República

CERTÀMENS FIRES

Comes i Pujol, al centre, a la presentació de la fira.

X. RODRÍGUEZ
❘ TORRELAMEU ❘ Torrelameu farà 
volar fanalets per demanar la 
llibertat dels “presos polítics” i 
el retorn dels càrrecs “exiliats” 
a Brussel·les durant la cinque-
na Fira de la República, que se 
celebrarà el dissabte 3 de març. 
L’alcalde, Carles Comes, va ex-
plicar ahir a la presentació del 
certamen que la fira “continua 
tenint caràcter reivindicatiu” 
i va apuntar que a l’acte dels 
fanalets participaran familiars 

dels quatre “presos polítics” i 
també dels quatre exconsellers 
que estan “exiliats” a la capital 
belga (entre els quals es troba 
la lleidatana Meritxell Serret) 
i del president cessat, Carles 
Puigdemont. Per la seua part, 
la vicepresidenta segona de la 
Diputació, Rosa Pujol, va asse-
gurar que aquesta és una “fira 
consolidada” i que serveix com 
a “punt de trobada i de reivindi-
cació de la catalanitat”. El certa-
men comptarà amb una quaran-

tena d’expositors de productes 
de proximitat i etiquetatges en 
català i articles independentis-
tes. L’any passat, Torrelameu 
va rebre 3.000 visitants durant 
la fira.

X.R.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al  
mòbil amb el codi.
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ÒSCAR MIRÓN

Arranca el Carnaval més segur
La Unió de Teatrers de Lleida va donar el tret de sortida a la festa amb el seu ‘Disbarat 2.0’ || Solsona 
canvia el recorregut de la rua i tindrà una guia ‘online’ en tres idiomes, català, castellà i anglès

TRADICIONS DISFRESSES

M.GARRALÓN
❘ LLEIDA ❘ Lleida està ja de Carna-
val des que ahir la Unió de Te-
atrers de la ciutat (Udell) donés 
el tret de sortida a la festa més 
boja amb el seu divertit i humo-
rístic número Disbarat 2.0 a la 
plaça de la Paeria.

Van ser una cinquantena de 
petits i grans els que es van 
atansar fins a la plaça per veu-
re l’actuació que, a banda de 
presentar els actes que se cele-
braran durant aquesta festa, va 
fer gala de l’humor, la bogeria 
i la ironia que omplirà aquests 
dies els carrers i les places de 
la ciutat. Durant l’esquetx, van 
aparèixer els personatges més 
famosos i representatius de la 
ciutat carnavalesca i van fer la 
lectura dels actes amb la seua 
particular banda. “La idea és 
animar la gent que participi al 
Carnaval”, va explicar Montse 
Parra, regidora de Cultura de la 
Paeria, que va comentar que “es 
tracta de donar el tret de sortida 
a una celebració divertida d’una 
manera divertida”. 

Durant les festes, que comp-
taran amb actes fins al dimecres 
14, Lleida espera la participa-
ció de fins a 5.000 persones i es 
preveu que hi hagi uns 25.000 
espectadors. En aquesta ocasió 
s’han extremat les mesures de 
seguretat.

D’altra banda, Solsona va 
presentar una guia online mul-
tiidioma (en català, castellà i 
anglès) perquè tots els visitants 
del Carnaval puguin seguir pas 
a pas els actes que tindran lloc 
al municipi com la penjada del 
ruc, la família de gegants bo-
jos o les bates de colors de les 
comparses. 

El document, que es podrà 
descarregar al web del munici-
pi, pretén “oferir una guia que 
orienti la gent que vol viure el 
Carnaval per primera vegada”, 
va assenyalar la tècnica muni-
cipal Trini Pià. Aquest any es 
canviarà el recorregut de la rua 
per unes obres.

Avui a Lleida es podrà dis-
frutar de la tradicional tupina-
da a les 20 hores a la plaça de 
Ricard Vinyes i del Xupinasso 
a les 20 hores a la plaça del Ruc 
de Solsona.

Una cinquantena de persones es van reunir en el primer acte de Carnaval.

L’esquetx d’Udell va presentar de manera divertida els esdeveniments que viurà la ciutat.

LLEONARD DELSHAMS

LLEONARD DELSHAMS

n L’Arxiu Municipal de Lleida restaura-
rà un cartell de Carnaval de l’any 1918 
en què es veu una parella disfressada 
d’Arlequí i de Colombina, coneguts per-
sonatges de la Comèdia de l’Art. El do-
cument, de grans dimensions –1.30 per 
0.95 metres– està firmat per A. Nicolàs i 
es va imprimir a la impremta Sol i Benet 
de Lleida. L’Arxiu Municipal vol garan-
tir-ne l’òptima conservació.

Restauren un cartell 
de Carnaval centenari

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al  
mòbil amb el codi.

LES CLAUS

Sort
z El municipi llança els hashtags 
#instacarnavalsort18 o #insta-
carnavalsort2018, amb què con-
vida a participar al seu concurs 
d’Instagram des de demà fins al 
18 de març per guanyar una cai-
xa d’experiències.

Tàrrega
z Va viure una forta polèmica 
després que l’entitat que l’orga-
nitza presentés un cartell que 
no va ser aprovat per l’ajunta-
ment. Finalment només hi hau-
rà una rua sota el lema Recupe-
rem la fe.

Torà
z  És el municipi lleidatà que 
celebra el Carnaval més aviat. 
Concretament, el va iniciar en-
tre el 2 i el 3 de febrer amb la 
tradicional Festa del Brut i la 
Bruta.

Cervera
z És una de les ciutats que més 
tard ho celebren, esperant 
el cap de setmana posterior. 
Aquest any, la rua tindrà lloc el 
dia 17 a les 18 hores.

La Seu d’Urgell
z Va presentar per primera ve-
gada un nou personatge, Lo 
Pregoner del Carnaval, que va 
informar de tots els actes pro-
gramats. El dia fort: el dissabte 
10.

Agramunt
z  El  lema de la  celebració 
d’aquest any és “Carnaval si-
deral” i s’allargarà des del dia 9 
fins al dia 11 de febrer.

Mollerussa
z La rua tindrà dos recorreguts: 
un per als petits i un altre per 
als adults. Es preveu que hi par-
ticipin prop de 1.500 persones.

Tremp
z L’ajuntament ha blindat la ce-
lebració del dia 10 doblant el 
nombre d’agents de seguretat 
que s’encarregaran que tot vagi 
sobre rodes.

Balaguer
z Recupera la Fira dels Congres i 
celebrarà les seues festes els di-
es 10 i 11. La Gran Rua Popular 
començarà a partir de les 18.30 
hores a la plaça Mercadal.

PAERIA LLEIDA
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