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8 DE MARÇ MOBILITZACIONS
AJUNTAMENT DE LES BORGES EDGAR ALDANA M.MOGA

AJUNTAMENT DE TREMP

SEGRE TÀRREGA

ERC PONTS/TWITTER

Les Borges. Nombrosos veïns de les Borges Blanques es van concentrar davant de 
l’ajuntament i van assistir a la lectura d’un manifest en defensa dels drets de la dona.

Mollerussa. L’ajuntament de Mollerussa va organitzar un acte 
institucional al teatre L’Amistat d’homenatge a les sòcies de l’Albada.

Vielha. Unes 200 persones es van manifestar a Vielha en concentracions 
a la plaça de l’Església i davant de l’Institut Aran.

Tàrrega. Davant del centre d’atenció primària de Tàrrega es van penjar 
davantals per simbolitzar que les dones se sumaven a la vaga.

Tremp. L’ajuntament de Tremp va acollir un acte institucional que va ser 
presidit per regidores i conselleres comarcals.

Ponts. Els veïns d’aquesta localitat de la Noguera es van concentrar ahir a 
la nit per defensar els drets i les llibertats de la dona.

LLEONARD DELSHAMS

mesures “reals” per afavorir la 
igualtat entre dones i homes. 
“Tenim la capacitat de parar 
el món. El futur és nostre”, va 
afirmar Anna Ariño, de Dones 
Lleida. 

Així mateix, les capitals de 
comarca i els principals muni-
cipis de Lleida, tant del Pirineu 
com del pla, es van sumar a les 
diverses manifestacions i pro-
testes per reivindicar els drets 
de la dona.

n La mobilització històrica 
amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dona va comptar 
amb concentracions, activi-
tats i piquets informatius du-
rant tot el dia. A les dotze del 
migdia, prop d’un miler de 
persones es van concentrar 
a la plaça Paeria, convocades 
pels sindicats CCOO i UGT, 
per reivindicar més presèn-
cia femenina al món laboral 
i exigir l’equiparació salari-
al. En la concentració hi va 
haver presència dels partits 
polítics (no del Partit Popu-

lar ni Ciutadans, que no do-
naven suport a la vaga), així 
com de l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros. La jornada també 
va comptar amb una impor-
tant participació masculina 
i els piquets informatius de 
sindicats i de Marea Lila van 
recórrer l’Eix Comercial per 
sensibilitzar sobre la impor-
tància de donar suport a la 
vaga. Al seu pas, alguns co-
merços van abaixar la per-
sianes. L’entitat també va 
organitzar tallers i debats a 
la plaça Sant Joan.

Concentracions, activitats i 
piquets informatius tot el dia

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Guissona acorda destinar 1,5 milions 
a la reforma de l’Ateneu

p. 22
Clariana de Cardener tanca l’església 
de Sant Serni i repara la teulada

p. 23

Vista de l’embassament de Rialb aquesta mateixa setmana.

I. FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ La presència del musclo 
zebra al canal d’Urgell obligarà 
a augmentar la freqüència dels 
tancaments durant la campa-
nya de regs per donar aigua als 
municipis. L’objectiu és netejar 
les infraestructures i els embas-
saments perquè aquesta espècie 
invasora no afecti les vàlvules 
i filtres de les xarxes de prove-
ïment, segons va confirmar el 
president de la comunitat de re-
gants, Ramon Carné. Va asse-
gurar que ja hi ha un acord amb 
els municipis i els consells de la 
Segarra i l’Urgell per augmentar 
aquests tancaments i va afegir 
que la presència del mol·lusc 
no afecta el subministrament 
d’aigua de boca dels pobles ni 
la qualitat de l’aigua. El Canal 
d’Urgell va iniciar fa setma-
nes la lluita contra la plaga del 
musclo i s’estan buidant basses 
de reg per combatre’l (vegeu el 
desglossament).

Precisament, el Canal d’Ur-
gell començarà avui a donar ai-
gua per als proveïments, entre 
3 i 4 metres cúbics per segon, 
segons Carné. El proper dia 15 
està prevista la comissió de cir-
culació de l’aigua que decidirà 
entre mantenir el Principal, les 
séquies i l’Auxiliar oberts aug-
mentant cabals per començar la 
campanya de reg o tancar aquell 
dia per començar la temporada 
passat Sant Josep. Així mateix, 
també es decidiran els torns de 
reg i tancaments per donar ai-
gua als pobles. Els tècnics del 
Canal van indicar que la pro-
liferació de musclo zebra no 
afectarà els torns, atès que les 

La plaga del musclo zebra obligarà l’Urgell a 
més tancaments a l’estiu per netejar el canal
Troben exemplars adults a la central elèctrica de Ponts, sota la presa de l’embassament de Rialb || Accions 
per garantir el reg i l’aigua de boca que no afecten el subministrament als municipis

REGADIUS ESPÈCIES INVASORES

actuacions i tractaments princi-
pals per minimitzar la plaga ja 
s’han efectuat, i els que queden 
s’efectuaran tenint en compte 
el calendari establert. Aques-
tes actuacions al canal d’Urgell 

coincideixen amb la troballa 
d’exemplars adults a la central 
elèctrica Ponts, que s’ubica a un 
quilòmetre de la presa de Rialb i 
es proveeix de les seues aigües. 
En concret, els mol·luscos es van 
trobar a les instal·lacions de re-
frigeració de la maquinària de la 
central, gestionada per la firma 
Hidrodata. L’empresa va avisar 
els Agents Rurals de l’aparició 
del musclo zebra i van netejar 
les instal·lacions. Així mateix, 
tècnics de l’empresa van expli-
car ahir que després de detec-

tar els exemplars a la central 
van revisar el canal de Ponts i 
no van trobar cap exemplar ni 
larves, van dir. La Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va 
detectar larves d’aquest musclo 
a l’embassament de Rialb, igual 
que al de Sant Llorenç de Mont-
gai. Una situació que obliga a 
prendre mesures preventives 
com la neteja de barques. L’em-
bassament de Rialb compta amb 
dos estacions de desinfecció de 
barques, una a Ponts i una altra 
a Tiurana.

XARXA DE PROVEÏMENT
Se centren en la xarxa de 
proveïment perquè no  
facin malbé vàlvules i   
filtres de la infraestructura

Nous recursos contra la 
taxa a les línies elèctriques

MUNICIPIS TAXES

❘ LLEIDA ❘ Red Eléctrica de España 
ha interposat un recurs conten-
ciós administratiu davant del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) contra els 
ajuntaments de Sort i Baix Pa-
llars per l’ordenança que obliga 
Red Eléctrica a pagar per l’ús 
de sòl de titularitat pública pel 
pas de línies al terme municipal. 
El consistori intenta cobrar a 
la companyia elèctrica per les 
línies de mitjana i alta tensió 
que passen pel municipi. 

A banda d’aquest consistori, 
almenys una desena més han 
aprovat a Lleida ordenances si-
milars, que són també objecte 
de litigis. 

S’ha de recordar que Red 
Eléctrica també va presentar un 
recurs davant del TSJC contra 
el consistori de la Vall de Car-
dós per la mateixa taxa. Així 
mateix, el tribunal també ha 
avalat la taxa a Rialp i Aitona 
al desestimar els recursos que 
es van presentar.

Liciten per 3,5 milions el nou CAP de la 
Seu, que triplica la superfície de l’actual

EQUIPAMENTS SALUT

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Generalitat 
va treure ahir a concurs les 
obres per a la construcció del 
nou centre d’atenció primària 
(CAP) de la Seu d’Urgell, per 
un import de prop de 3,5 mi-
lions d’euros. L’equipament 
se situarà al carrer de l’Orri 
i segons consta en el projecte 
comptarà amb una superfície 
construïda de 2.018 metres 
quadrats, gairebé el triple del 
que ocupen les actuals de-
pendències. La licitació de les 

obres, que finança el depar-
tament de Salut, s’ha dividit 
en dos lots, un que inclou la 
construcció de l’edifici i expli-
ca amb un termini d’execució 
de 12 mesos i un altre per a 
la instal·lació dels ascensors, 
uns treballs que tindran una 
durada de dos mesos.

Des del consistori de la Seu 
es van mostrar molt satisfets 
amb l’anunci de la licitació i 
l’alcalde, Albert Batalla, va 
explicar que l’obra servirà per 

“posar al dia” un equipament 
clau que permetrà prestar el 
servei en unes condicions més 
“idònies”.

Llicència del gener
Val a recordar que l’ajunta-

ment de la capital de l’Alt Ur-
gell ja va aprovar al gener la 
llicència per a la construcció 
del nou CAP, que s’ubicarà al 
solar on es trobaven els antics 
garatges de la companyia de 
transport Alsina Graells.

DADES

7
MUNICIPIS

El Canal ha actuat en basses de 
reg de Juneda, Tàrrega, Tor-
nabous, Artesa de Lleida i Ar-
tesa de Segre i Mollerussa.

4
METRES CÚBICS/SEGON

És la dotació inicial d’aigua pre-
vista pel Canal perquè comen-
ci a circular pel canal a partir 
d’avui.

PLAGA INVASORA

Pantans
z La CHE ha detectat la presèn-
cia de larves de musclo zebra 
als embassaments de Talarn, 
Rialb i Sant Llorenç de Montgai. 
Els de Canelles, Escales, Santa 
Anna, Terradets, Camarasa i Oli-
ana, tenen risc de contaminació 
de la plaga.

Canal d’Urgell
z L’Urgell està aplicant mesures 
d’urgència per eradicar aquest 
mol·lusc, que pot obstruir les 
conduccions. S’ha actuat a 
Juneda, Artesa de Segre, Mo-
llerussa o Ivars.

Els 
exemplars 
de musclo 

trobats a 
Ponts.
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ATLETISME CURSES POPULARS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Torrelameu organitza 
diumenge vinent la sisena edi-
ció de la Cursa de la Nòria, que 
confia a assolir els 250 partici-
pants, el màxim de places que 
ofereix. La prova es posarà 
en marxa a les 10 del matí i 
els participants podran optar 
entre un recorregut de 10.200 
metres i un altre de 5.400 me-
tres, tots dos puntuables per a 
la Lliga Ponent, en les distàn-
cies de 10 i 5 quilòmetres. Els 
dos recorreguts seran mixtos, 
amb un 50 per cent d’asfalt i un 
altre 50 de terra. 

A més, la jornada també tin-
drà el seu vessant solidari, atès 

que l’organització destinarà 1 
euro de cada inscripció a l’As-
sociació Estel.

La Cursa de la Nòria es va 
presentar ahir a la Diputació, 
on el diputat Eloi Bergós va 
destacar els atractius d’una 
prova que “permetrà als par-
ticipants disfrutar d’un paisat-
ge agrícola i alhora d’un lloc 

natural com és la vora del riu 
Noguera Ribagorçana”. La 
carrera tindrà la sortida i ar-
ribada al parc de la Nòria de 
Torrelameu, que dóna nom a 
la carrera. L’organització tam-
bé habilitarà una zona per a 
aparcament i una altra per als 
més petits amb inflables i ser-
vei de bar.

La prova es va presentar ahir a la Diputació.

La Cursa de la 
Nòria espera 
arribar als 250 
participants
Es podrà elegir entre 
els 5 i 10 quilòmetres

REDACCIÓ
❘ PRIEGO ❘ El DKV Borges no va 
poder donar la sorpresa i va 
caure derrotat per un clar 4-0 
a la pista del líder de la Super-
divisió, un Cajasur Priego que, 
amb la victòria d’ahir, va llan-
çat cap a un nou títol de Lli-
ga. Els lleidatans, tanmateix, 
van plantar cara, especialment 
Marc Duran, que van estar a 
prop de situar l’1-1 en la con-
frontació, però va perdre el seu 
avantatge en els dos primers 
sets per acabar cedint el par-
tit. Amb aquest triomf, l’equip 
cordovès continua comptant 
els seus encontres per victòri-
es i ara se situa amb sis punts 
d’avantatge sobre el Borges, 
que tot i així manté la segona 

posició de la classificació, en-
cara que amb un partit més. El 
duel, avançat a la vintena jor-
nada, va arrancar amb la der-
rota del xinès Fan Chuang Wei 
davant de Carlos Machado per 
3-1, amb parcials de 7-11, 11-3, 
12-10 i 11-4. Després va ser el 
torn de Marc Duran, que va en-

caixar la derrota més ajustada 
davant de Diogo Carvalho, que 
va tenir contra les cordes des-
prés de guanyar els dos primers 
sets per 9-11. Però el lleidatà 
no va saber treure’n profit i va 
cedir els tres següents parcials 
per 11-7, 11-8 i 11-5, situant el 
2-0 al marcador. El tercer punt 

va caure del costat cordovès 
gràcies a la victòria per 3-0 so-
bre Oriol Monzó, amb parcials 
d’11-7, 13-11 i 12-10. A l’últim 
partit, Wei va forçar el cinquè 
set davant d’Andre Silva, però 
va acabar perdent el seu partit 
per 3-2, amb parcials d’11-7, 
6-11, 9-11, 12-10 i 11-9.

SEGONA PLAÇA
L’equip de les Garrigues 
manté la segona posició i 
amb opcions d’aconseguir 
el subcampionat

TENIS DE TAULA SUPERDIVISIÓ

Fan Chuang Wei va perdre els dos partits que va disputar.

El Borges sucumbeix 
amb el líder Priego
Perd per 4-0 davant d’un Cajasur que va llançat cap al títol X.M.R.

❘ LLEIDA ❘ El Parc Alcalde Boi-
xareu de la Pobla de Segur 
acollirà demà l’edició núme-
ro 36 de l’olimpíada Flami-
cell d’atletisme escolar. Els 
organitzadors, l’Ampa de 
l’Escola Els Raiers, l’ajunta-
ment de la Pobla de Segur 
i la mateixa Escola Els Ra-
iers, esperen la participació 
d’uns 1.100 atletes, des de les 
categories més petites fins a 
cadets. A més, l’organització 
compta amb 200 voluntaris 
i s’espera que unes 4.000 
persones hi acudeixin com 
a públic.

L’espor t i s ta conv idat 
aquest any i encarregat d’en-
cendre el peveter serà el pi-
lot de trial Arnau Farré, que 
entre el seu palmarès compta 
amb un títol d’Europa abso-
lut i que actualment es recu-
pera d’una lesió.

Avui divendres ja s’orga-
nitzaran diferents activitats 
lúdiques a la plaça de l’ajun-
tament, a la denominada Fes-

ta Olimpíada, mentre que la 
Flamicell començarà demà a 
partir de les 9.45 hores. 

Paral·lelament a la cele-
bració de les proves espor-
tives, hi haurà durant tot el 
matí una sèrie d’activitats 
ludicoesportives per a tots 
els assistents (com per exem-
ple BTT, balanz bike, futbol, 
corfbol i infables). La jornada 
tindrà, a més a més, caràcter 
solidari amb les campanyes 
Esportista Solidari i Jo sem-
pre hi guanyo.

Arnau Farré.

Arnau Farré, a la 
Flamicell demà 
amb 1.100 atletes

ATLETISME ESPORT ESCOLAR
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Art. Èxit de visites al Museu de Lleida després 
de la inauguració de ‘Presos polítics’

47
Fotografia. L’artista Óscar Muñoz, que 
exposa a Sorigué, Premi Hasselblad 2018

48

LLEONARD DELSHAMS

R.RÍOS/L.GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleidata-
nes van tancar l’any passat amb 
un total de 7.830 exàmens de 
circulació pràctics fets, cosa que 
suposa gairebé un 14 per cent 
menys que el 2016, quan aquest 
tipus de proves van superar les 
nou mil a Ponent, segons les da-
des que consten en una resposta 
del Govern central al Congrés 
dels Diputats. Des de la Federa-
ció d’Autoescoles de Catalunya 
apunten directament a la vaga 
d’examinadors que es va de-
senvolupar l’any passat durant 
més de sis mesos i que va obligar 
a suspendre un total de 2.103 
proves a la província de Llei-
da, deixant el total d’exàmens 
realitzats en la xifra més baixa 
dels últims quatre anys. “A ban-
da de les aturades, una altra de 
les explicacions del descens és 
el tancament del centre d’exà-
mens de Vielha [vegeu el des-

glossament adjunt] i la menor 
capacitat dels de la Seu d’Urgell 
i la Pobla de Segur, que estan 
treballant actualment al 50 per 
cent”, reconeix el lleidatà Raül 
Viladrich, president de l’entitat, 
en declaracions a aquest diari. 
Encara que en menor mesura, el 
2017 també es van reduir a la 
demarcació les proves teòriques 
(un 5 per cent menys fins a les 
7.295) i les de destresa (2.106, 
un 7,7 per cent menys).

Però sens dubte un dels efec-
tes més importants que ha tin-
gut la vaga d’examinadors a Ca-
talunya, i especialment a Llei-
da, on la situació ja era crítica 
abans, és l’augment de la llista 
d’espera d’alumnes que ja tenen 
aprovada la teòrica i esperen 
sotmetre’s a la pràctica, que se 
situa ja en unes 3.000 persones 
a Ponent. “Ja ens preocupava 
abans, doncs imagina ara. Sen-
se sobresalts, la capacitat que 
tenim és de fer unes 250 proves 
setmanals, per la qual cosa ac-
tualment l’espera és d’uns dos 
mesos, el doble que abans d’ini-
ciar-se la vaga”, va assegurar 
Viladrich. 

El president de la Federació 
d’Autoescoles de Catalunya va 
alertar també que la situació po-

Menys conducció i més espera
Lleida va acabar el 2017 amb 7.830 pràctiques de conduir, un 14% menys per la vaga d’examinadors 
i el tancament del centre de Vielha || La llista d’espera, de 2 mesos, acumula ja uns 3.000 alumnes

TRÀNSIT BALANÇ

Imatge feta a l’estiu d’una protesta de professors d’autoescoles de Ponent davant la DGT.

SEGRE

PLANTILLA
La província compta a dia 
d’avui amb 6 examinadors, 
però en perdrà un, la qual 
cosa agreujarà la situació

7.830
EXÀMENS PRÀCTICS

És el nombre de proves pràctiques 
de circulació que es van fer l’any 
passat a Ponent, gairebé un 14% 
menys que el 2016.

2.103
PROVES SUSPESES

La vaga d’examinadors que es va 
allargar des del juny fins al desem-
bre va obligar a suspendre un to-
tal de 2.103 proves a Ponent.

DADES

88
AUTOESCOLES

Actualment, les comarques lleida-
tanes compten amb un total de 
88 autoescoles, un nombre que es 
manté respecte al 2016.

6
EXAMINADORS

La província de Lleida disposa ac-
tualment de sis examinadors de 
trànsit, encara que pròximament 
en perdrà un.

n Tres mesos després d’inici-
ar-se la vaga d’examinadors, 
la prefectura provincial de la 
Direcció General de Trànsit 
a Lleida va tancar el centre 
d’exàmens de Vielha, un dels 
tres amb els quals comptava 
el Pirineu lleidatà. Segons 
van explicar des de la Fede-
ració d’Autoescoles de Ca-
talunya, la DGT va prendre 
la decisió per falta de viabi-
litat a causa que els despla-
çaments dels examinadors 
eren llargs i era necessari 
concentrar esforços a Llei-

da per poder donar sortida 
als alumnes en espera. A dia 
d’avui no hi ha data per tor-
nar a reobrir-lo i els alum-
nes d’aquesta zona han de 
desplaçar-se al centre de la 
Pobla de Segur. Tanmateix, 
tant aquest com el que està 
situat a la Seu d’Urgell han 
vist minvada la seua capa-
citat examinatòria a la mei-
tat des de l’inici de la vaga, 
ja que els examinadors van 
decidir incloure els despla-
çaments dins de la jornada 
laboral.

Sense data per reobrir el centre 
d’exàmens de la Val d’Aran

dria agreujar-se a Lleida, atès 
que està previst que propera-
ment la província perdi un dels 
sis examinadors amb què comp-
ta actualment.

El conflicte laboral que man-
tenien DGT i examinadors va 
desembocar en la convocatòria 
d’una vaga que es va iniciar al 
juny i que aviat es va conver-
tir en indefinida. La reclama-
ció consistia en un augment de 
plantilla i una pujada de 250 
euros del complement salarial 
per les característiques del lloc. 

La desconvocatòria va arri-
bar al desembre després que di-
versos partits acordessin una 
proposta per incloure als pres-
supostos una partida de tres mi-
lions d’euros específica.

ENTREVISTA

Raül Viladrich
PT. FEDERACIÓ D’AUTOESCOLES

«Continuem 
sense tenir prou 
examinadors»
La vaga d’examinadors es 
va acabar fa ja tres mesos, 
però la situació està lluny 
de normalitzar-se.
Tornem a estar en una 
situació com la prèvia a 
la de la vaga, que ja era 
molt complicada. Des de 
la Federació d’Autoesco-
les de Catalunya, ens hem 
reunit amb la DGT, amb 
el delegat del Govern de 
l’Estat, Enric Millo, i la 
setmana que ve tornarem 
al Congrés per insistir en 
la problemàtica que vivim 
a Catalunya per la falta 
d’examinadors.
I especialment a Lleida, que 
ara perdrà un examinador i 
en tindrà menys que abans 
de la vaga.
En tenim sis, però un d’ells 
se n’anirà ben aviat, així 
que perdrem capacitat 
d’examinar i la situació 
s’agreujarà.
Com es donarà sortida a la 
llista d’espera acumulada?
El problema és que mal-
grat no tenir vaga no dis-
posem de prou exami-
nadors per augmentar el 
ritme de proves i reduir 
la llista.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu plans futurs que us donin alguna 
cosa per esperar. Un viatge, assistir a un 

retir o fer canvis personals en com viviu us des-
pertarà més entusiasme.

TAURE 20-IV / 20-V.
Treballeu documents econòmics. Asse-
gureu-vos de tenir-ho tot actualitzat 

abans d’enviar la declaració d’impostos o tractar 
amb una institució financera.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Una sorpresa ajudarà a guanyar-vos el 
favor d’algú molt proper a vosaltres. 

Considereu realitzar canvis en una associació que 
creieu que té un potencial més gran.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Augmentaran els problemes si sou mas-
sa oberts sobre com us sentiu o què 

esteu fent. Algú s’aprofitarà de vosaltres o s’atri-
buirà els mèrits.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Socialitzeu amb amics, col·legues i per-
sones que trobeu mentalment estimu-

lants. Participar en activitats o esdeveniments 
generarà canvis positius.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Les qüestions emocionals seran difícils 
de controlar. Intenteu ser comprensius 

i busqueu una solució sense discutir. Mireu tots 
els costats d’una situació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un viatge de plaer, anar de compres o 
passar temps amb algú que us aprecia 

millorarà el dia. Es desenvoluparà una oportuni-
tat interessant si assistiu a una reunió.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Treballeu dur i realitzeu el que s’espera 
de vosaltres. Us sentireu bé amb els 

assoliments i gaudireu del temps de lleure que 
us heu guanyat. Una mica d’amor us durà lluny.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No confieu en ningú amb informació 
delicada. El que algú diu de vosaltres us 

decebrà. Intenteu no respondre negativament. 
El romanç millorarà la vostra vida.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Augmentaran els problemes si vosaltres 
o una altra persona no sou honestos 

sobre sentiments o plans futurs. Qüestioneu què 
està passant abans de gastar diners.

AQUARI 20-I / 18-II.
Utilitzeu totes les habilitats que tingueu 
quan busqueu noves maneres de gua-

nyar diners. No ignoreu allò que sou capaços de 
fer. Exploreu totes les possibilitats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No deixeu que les qüestions emocionals 
interfereixin amb el vostre progrés. Es-

tabliu objectius i no us atureu fins que us sentiu 
satisfets amb el que heu aconseguit.

Alumnes del col·legi María Quintana                
de Mequinensa viatgen a Irlanda
Alumnes de sisè de Primària del col·legi María Quintana 
de Mequinensa viatjaran a Irlanda el proper 11 de març 
per participar en el projecte Stay Together juntament amb 
els seus companys de les localitats d’Ennis i Bressuire.

GUIU TUBELLA

L’escriptora Espido Freire, ahir al cicle 
‘Universos literaris’ del CaixaForum
Espido Freire, guardonada amb el premi Planeta el 1999 
per Melocotones helados i amb el premi Azorín 2017 per 
Llamadme Alejandra, va impartir ahir la conferència 
D’on Vinc en el cicle Universos literaris del CaixaForum.

L’escola FEDAC Lleida introdueix l’ús            
dels Chromebooks en l’ensenyament
L’escola FEDAC Lleida ha implementat aquest curs l’ús del 
dispositiu portàtil Chromebook a sisè i primer de l’ESO. 
El centre té la intenció d’introduir l’eina en altres cursos 
des de primària.

FEDAC LLEIDA

Ruta per Tàrrega en el marc del cicle ‘Coneguem l’Urgell sense presses’
Tàrrega acollirà una visita guia-
da per la ciutat en el marc del 
cicle Coneguem l’Urgell sense 
presses el 18 de març. 

La ruta recorrerà el nucli his-

tòric de la capital de comarca 
passant pels racons més em-
blemàtics del barri jueu medi-
eval, com el carrer de l’Estudi, 
la plaça de la Palla, el forn i els 

pòrtics dels carrers les Piques 
i Vilanova. També es visitarà 
l’antic pou de gel i el Museu Co-
marcal de l’Urgell, on finalitza-
rà el recorregut.

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

Visita de l’INS de Tremp a l’Arxiu Comarcal
Una trentena d’alumnes de 
quart d’ESO de l’institut de 
Tremp van visitar dimecres les 
instal·lacions de l’Arxiu Comar-
cal del Pallars Jussà, a Tremp, 
inaugurat el 2009. 

Durant el transcurs de la vi-
sita, els estudiants van conèixer 
els procediments bàsics neces-
saris per a l’òptima conserva-
ció dels més de 1.100 metres 
lineals de documentació que 

es troben a la institució co-
marcal. Així, els alumnes van 
descobrir les tasques de neteja 
i desinfecció, restauració, clas-
sificació, ordenació i difusió de 
la documentació.

ARXIU COMARCAL PALLARS JUSSÀ

Estudiants de quart d’ESO de l’institut de Tremp, en la visita a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
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