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VOX POPULI

C. Enrique Bayo @tableroglobal
«Rajoy no ha tardat ni 24 hores a burlar-se dels pensionistes, 
rescatant una tercera autopista, que ens costarà a tots fins a 
4.500 milions, per salvar dos grans constructores i un banc. 
Vomitiu.»

Pate B. @patrivs_
«Méndez de Vigo diu que cal escoltar la veu del carrer, 
excepte si són pensionistes, catalans, murcians, familiars de 
presos bascos, obrers, migrants i un llarg etcètera.»

M.E.R.P. @merp_es
«Un de cada tres pensionistes cobra per sota del llindar de la 
pobresa després de tota la vida treballant.»

Assemblea @assemblea
«El 155 no s’atura. Nosaltres tenim el deure de no defallir fins 
a ser lliures. Som al teu costat, Antoni Molons. Qui defensa la 
democràcia mai no camina sol!»

Sentiment Culé @_SentimentCule
«L’última vegada que al Barça li va tocar la ventafocs del 
sorteig, la Champions encara ni s’havia inventat. Temps de 
canvis.»

«Abans les 
pensions 

s’agitaven com 
un espantall. Cal 

evitar que els 
ciutadans siguin 

enganyats»

Íñigo Méndez de Vigo

Portaveu del Govern del PP 
sobre el tema pensionistes

Un mapa consolidat
Ahir es complien trenta anys d’una data històrica per a les dos comarques més 
petites: l’Alta Ribagorça i el Pla d’Urgell, que van aconseguir el reconeixement 
oficial al Parlament de Catalunya un any després que s’aprovés la divisió comarcal 
que mantenia el model republicà de Pau Vila. Al primer mapa, els tres municipis 
ribagorçans quedaven inclosos al Pallars Jussà, mentre que els del Pla es repartien 
entre les Garrigues, el Segrià, la Noguera i l’Urgell, però des del primer moment 
en què es va plantejar la divisió comarcal, van sorgir reivindicacions a les dos 
comarques que aspiraven a un reconeixement, perquè hi havia elements històrics, 
sociològics i econòmics comuns que definien una identitat pròpia i a més una 
voluntat política de crear la pròpia comarca. Les reivindicacions van ser escolta-
des i un any més tard s’aprovava per unanimitat al Parlament el reconeixement 
com a comarques de l’Alta Ribagorça, el Pla d’Urgell i també el Pla de l’Estany a 
Girona. I al cap de trenta anys, s’ha de destacar que el mapa s’ha consolidat, que 
les comarques s’han configurat com uns ens que resulten útils per als ciutadans, 
que presten serveis als ajuntaments, que s’ha forjat una identitat comarcal entre la 
ciutadania, que estan capacitades per assumir noves competències i és indiscutible 
el seu manteniment i futur en qualsevol articulació territorial que es dissenyi en el 
futur per a Catalunya amb la pendent instauració de les vegueries.

Debat vergonyós
L’abominable assassinat del nen Gabriel ha propiciat un lamentable espectacle en 
alguns platós televisius que obliga a preguntar-se per com entenen alguns l’ètica 
periodística i també un vergonyós debat al Congrés sobre la derogació de la presó 
permanent revisable amb els pares de víctimes a la tribuna i alguns partits uti-
litzant el seu dolor per aconseguir els seus objectius. No és bo plantejar aquests 
debats després d’un crim tan execrable, ni confondre la justícia amb la revenja, ni 
pensar que endurint les penes hi haurà menys crims.

EDITORIAL
Una espècie protegida
CICONIA CICONIA és el nom 
científic d’una de les aus prote-
gides per la llei a Catalunya, la 
cigonya, un animal que de sobte 
s’ha convertit en un problema 
per a determinats sectors de la 
ciutat, especialment l’eclesiàstic 
per la insistència que tenen de 
construir els nius als campanars 
de les esglésies i en llocs elevats, 
també en antenes i grues. No fa 
tant temps que la presència de 
cigonyes a les ciutats, la compa-
nyia civilitzada –i també menys 
freqüent– d’aquestes boniques 
i antigues aus era un símbol de 
distinció, un segell de bellesa i 
de respecte per l’entorn. Des-
prés van cometre l’error de que-
dar-se tot l’any –qui els havia de 
dir que aquesta decisió podria 
ser el seu final– i van passar de 
ser un bonic complement a una 
molèstia. 

Deixem de construir nius per 
a aquestes espècies i ens dedi-
quem a posar obstacles per a la 
seua natural nidificació. Però la 
llei és clara, i cal complir-la. No 
era possible destruir un niu ja 
existent i calia sol·licitar auto-
rització a la Generalitat abans 
de desmantellar un projecte de 
niu. El capítol de la catedral, no 
sabem si assessorat per algú, 
va decidir instal·lar una sèrie 

d’obstacles que s’han conver-
tit en trampes mortals per a ci-
gonyes, de les quals ens hem 
convertit en un perillós depre-
dador. Ha passat de ser el veí 
simpàtic i amable, ben vestit 
i que realça el paisatge, a ser 
aquest molest company d’escala 
que embruta i perjudica la co-
munitat. I, és clar, no se’ns ha 
ocorregut res millor que ame-
naçar la seua vida. 

Els responsables de medi am-
bient haurien de tornar a lle-
gir-se la llei.

JUAN CAL
LA PEIXERA

No és possible destruir 
un niu de cigonya ja 
existent ni pot  
impedir-se un projecte 
sense el permís de 
les autoritats

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

La farsa interminable
AL GENER 2016 vaig escriure 
en aquest mateix espai De Na-
poleó a Puigdemont. Em referia 
a la importància formal en polí-
tica del concepte dels 100 dies 
de gràcia, temps perquè cada 
govern pugui presentar les se-
ves intencions i declarar que no 
defraudarà els ciutadans. 

El discurs social del govern 
nacionalista de Puigdemont era 
avançat en justícia social. Obli-
gava a mantenir els subminis-
traments bàsics i signar acords 
amb les comercialitzadores per 
tal que assumeixin almenys el 
50% dels costos per fer front 
al pagament dels consums de 
les llars en situació de preca-
rietat econòmica. Atendre les 
necessitats d’atenció d’infants 
i joves en situació de vulnera-
bilitat, garantint-los l’alimen-
tació amb un increment de les 
beques menjador. Obrint llits, 
serveis i quiròfans dels hospi-
tals amb plantilles de personal 
suficient per dur a terme la re-
ducció de les llistes d’espera, i 
que cap persona quedés exclosa 
del sistema sanitari per raons 
econòmiques... Aquestes eren 
algunes de les moltíssimes coses 
que el Govern de Puigdemont 
va dir que faria en aquest pacte 
tàcit i no ha fet.

Han passat dos anys i el pro-
blema que té Carles Puigde-
mont a hores d’ara és la seva 
manca absoluta de credibilitat. 
Pot dir una cosa i la contrària en 
el mateix dia, mentre pensa una 
altra tercera opció. S’ha apropi-
at de tot el sentiment d’un poble 
malgrat representar una mica 
menys de la meitat dels vots i 
ha menyspreat una ciutadania 
que continua sense saber quin 
és el seu programa de govern i 
que està farta de viure només 
de pa i dies històrics.

Desconec si és un polític 
acabat, però els companys de 
viatge el volen eliminar. I així 
passen els dies, mentre Cata-
lunya segueix bloquejada po-
líticament i econòmicament. 
S’atia l’enfrontament civil i el 
ridícul internacional. Corrent 
el risc que li succeeixi com a 
Artur Mas amb el pacte amb la 
CUP; és a dir, que s’esvaeixi en 
la boira de la rereguarda. 

Puigdemont no és Napo-
leó però poc més de dos-cents 
anys després, el destí ha vol-
gut que hagi triat aquesta peti-
ta localitat per instal·lar-se en 
el que ell anomena el seu exili 
i la justícia, la seva fugida. El 
fantasma de Waterloo i la farsa 
interminable. 

XAVIER RODAMILANS DE LA O
NOTES AL MARGE

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Sarroca de Ll. estudia tancar l’escola 
bressol al no poder assumir el dèficit

p. 14
La Casa Haro de Les serà la seu  
d’un centre d’interpretació

p. 17

MARÍA MOLINA
❘ LLEIDA ❘ Les diputacions de Llei-
da i Osca ja tenen enllestides les 
al·legacions a l’estudi de Foment 
per refer l’N-230 de Sopeira a 
la boca sud del túnel de Viel-
ha. La corporació de Lleida les 
presentarà dilluns i en aques-
tes reclama una nova variant a 
Vilaller per la zona oriental de 
la vall de la Noguera Ribagor-
çana que evitarà la construcció 
de dos viaductes per creuar el 
riu, tindrà menor impacte ambi-
ental, urbanístic i en l’activitat 
econòmica i millorarà la con-
nexió amb l’antiga carretera. 
A més, introdueix una variant 
a Bono (Ribagorça aragonesa) 
entre els quilòmetres 138 i 
141,5 que discorre en paral·lel 
a l’N-230 pel costat est, sense 
afectar-la, amb un túnel de 515 
metres, i millores als accessos 
al Pont i al polígon industrial 
de Sorés mitjançant glorietes 
al nou traçat. Aquesta alternati-
va es considera més beneficiosa 
per a la connexió entre l’N-230 i 
l’N-260 ja que evitaria el trànsit 
pesant procedent d’Aran que 
volgués desplaçar-se cap a o 
des de la Pobla de Segur i Sort. 
La Diputació també considera 
necessària la construcció d’esta-
cionaments d’emergència per a 
camions, en concret en reclama 
tres a prop del Pont i Vilaller 
que substitueixin l’únic previst 
a cinc quilòmetres del Pont amb 
capacitat per a tres-cents vehi-
cles. La Diputació de Lleida in-
trodueix aquestes exigències 
en una tercera alternativa que 
combina parts de les dos opci-
ons previstes per Foment per 
al tram inicial i final i un nou 
projecte per al tram intermedi 
(vegeu SEGRE del 16 de gener). 
Aquesta opció serà més cara ja 
que costaria 378 milions.

Per la seua part, la Diputa-
ció d’Osca, igual que Aran, exi-
geix que la millora de l’N-230 
comenci a Areny i no a Sopei-
ra (deu quilòmetres més) i que 
l’A-14 arribi fins a Purroy, a 
prop de Benavarri, ja que es 
podrien estalviar fins a qua-
tre-cents milions d’euros. La 
institució sol·licita millorar els 
accessos a diverses zones, entre 
les quals la Terreta, els nuclis 
de Bonansa des del Pont, més 
bona connexió entre l’N-230 
i l’N-260, l’accés a Montanui, i 
comparteix amb Lleida la ne-
cessitat de replantejar el traçat a 
Vilaller. També reclama millors 
enllaços a la zona d’Aneto, Se-
net i Llauset.

CARRETERES PROJECTES

Lleida reclama més variants i accessos per  
a la nova N-230 i Osca, retallar l’autovia
La Diputació de Lleida demana rondes a Vilaller, el Pont i Bono, i més zones d’emergència per a camions 
|| Aragó descarta que l’A-14 arribi a Sopeira i vol que acabi a Benavarri per reduir despeses

Front comú de les diputacions de Lleida i Osca i alcaldes de l’N-230 el desembre del 2016.

SEGRE

Un projecte en tres 
fases pendents, de 
les quals només se 
n’ha iniciat una

Objecció única per 
al tram aranès  
del túnel de Vielha 
a Aubèrt

n El juliol de l’any passat, 
es va inaugurar el tram de 
l’A-14 entre Lleida i Ros-
selló, que va donar conti-
nuïtat al trajecte de Ros-
selló a Almenar, finalitzat 
el 2014 i conegut com a 
autovia a enlloc. Queda 
pendent el tram d’Alme-
nar fins al nucli agregat 
d’Alfarràs, Andaní, uns 
altres 7,3 quilòmetres més  
d’autovia que ja tenen 
projecte, però que estan 
pendents de ser executats. 
Així quedarà finalitzada 
l’autovia fins al límit amb 
la província d’Osca. Des 
d’Alfarràs fins a Sopeira 
hi ha estudis previs, però 
Foment s’ha centrat en els 
trams de Sopeira a la boca 
sud del túnel de Vielha i 
de la boca nord a Aubèrt 
per la incidència que té en 
el territori l’intens trànsit 
de camions.

n El síndic d’Aran, Carlos 
Barrera, i l’alcalde de Viel-
ha, Juan Antonio Serrano, 
es reuniran dimarts amb 
tècnics del Conselh, diver-
ses universitats, professi-
onals i responsables de la 
conselleria de Territori i 
Sostenibilitat per elaborar 
un informe d’impacte am-
biental únic i paral·lel que 
es converteixi en l’al·lega-
ció del territori al traçat 
de l’N-230 al seu pas per 
Vielha-Mijaran. El terri-
tori rebutja les propostes 
de Foment per a la millo-
ra de la via i considera 
que l’impacte ambiental 
és inacceptable. “No som 
una plataforma logística 
de transport pesant sinó 
una de les millors destina-
cions turístiques de l’Es-
tat, que no pot omplir-se 
de viaductes”, va assenya-
lar Barrera.

LES CLAUS

Pressupost
z La proposta de la Diputació de 
Lleida seria una tercera alterna-
tiva que combinaria trams de les 
dos opcions que planteja Foment 
més trajectes nous que introdu-
eix la institució provincial. El cost 
final seria de 378 milions, que in-
clou 1,2 milions per a expropiaci-
ons i 3,8 milions més per a inver-
sions en afecció al patrimoni ar-
tístic. El pressupost de licitació és 
de 373 milions, segons assenyala 
l’informe.

Alternatives de Foment
z La més cara preveu 368 milions 
(el preu de licitació és de 363) als 
quals s’ha sumar expropiacions i 
afectació. La més barata, per la 
qual s’ha decantat, 295 milions, 
300 si s’expropia i paguen altres 
incidències.

Opció preseleccionada
z La barata, tot i que encara sense 
data d’execució. És un traçat de 
40 quilòmetres amb set túnels 
que sumen 5,7 quilòmetres.

Seguretat
z Totes dos opcions suposaran 
una millora de la seguretat vià-
ria respecte a la carretera actual 
i 34 dels 40 quilòmetres tindran 
nou traçat. Només s’aprof ita 
l’actual calçada en els sis últims 
quilòmetres.

Tercer carril
z  Es contempla la construcció 
d’un tercer carril per a vehicles 
lents en zones de pendent per 
tal d’afavorir els avançaments, 
una exigència que ve de les dos 
diputacions.

Altres al·legacions
z Lleida reclama que es tramifi-
quin els projectes constructius i 
que s’emprenguin els més llargs 
primer. Especialment, Sopeira i el 
Pont de Suert. Osca reivindica mi-
llorar l’accés a finques agrícoles i 
granges amb enllaços i passos in-
feriors o superiors.

Calendari
z Aquesta setmana que ve fina-
litza el termini perquè les admi-
nistracions presentin al·legacions 
al tram de Sopeira a Aran. El dia 
8 va acabar per als particulars. La 
Diputació ha escoltat tots els mu-
nicipis afectats.El cotxe aixafat per una roca a l’N-230 aquest mes.

BOMBERS
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L’assignatura d’esquí s’amplia 
a col·legis concertats
El programa arribarà el pròxim curs a centres de la Seu, Sort, 
Tremp i Puigcerdà || Ara s’imparteix només a escoles públiques

ENSENYAMENT INICIATIVES

C. SANS
❘ LA SEU ❘ L’esquí com a assigna-
tura curricular arribarà durant 
el pròxim curs escolar a quatre 
centres concertats del Pirineu 
situats a la Seu, Solsona, Tremp 
i Puigcerdà. El representant 
territorial d’Esports de Lleida, 
Joan Segura, va explicar que 
la voluntat per al curs vinent 
és que el projecte Esport Blanc 
Escolar s’implanti en aques-
tes escoles, perquè fins a la 
data només s’ha portat a ter-
me als col·legis públics de les 
comarques de muntanya. Els 
alumnes disposen aquest curs 
d’una sessió més de programa, 
i han passat de vuit a nou. Serà 
una jornada final conjunta el 
proper 6 d’abril a les estacions 
de la Molina i Baqueira Beret, 
simultàniament. 

Segura va qualificar d’“èxit 
rotund” aquesta nova edició, 
en la qual ja han participat to-
tes les escoles públiques del 
Pirineu, amb 909 alumnes de 
vint centres (2.050 estudiants 

de tot Catalunya). Així mateix, 
representants de la secretaria 
general de l’Esport van visitar 
ahir l’estació d’esquí nòrdic de 
Tuixent-la Vansa, en què es-
colars de la comarca del Sol-
sonès van portar a terme l’úl-
tima pràctica del programa. 
Per la seua banda, el director 

de l’estació de Tuixent-la Van-
sa, Albert Nadal, va destacar 
el benefici que suposa per als 
complexos d’hivern programes 
d’aquest tipus “que incremen-
ten el volum de treball durant 
la setmana alhora que són una 
manera de donar continuïtat a 
l’esport de l’esquí”

ESTACIÓ D’ESQUÍ DE TUIXENT-LA VANSA

Visita ahir de representants de la secretaria Tuixent-la Vansa.

L’avió de TSA a l’arribada a la Seu des de Palma.

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

❘ LA SEU ❘ L’empresa Viatges Re-
gina ha anul·lat la línia que 
connecta l’aeroport d’An-
dorra-la Seu amb Marsella 
per falta de clients. La firma 
manté els bitllets venuts per 
al cap de setmana vinent, que 
operarà a través de la com-
panyia Vueling amb un vol 
a Barcelona, però les ope-
ratives previstes fins a l’1 
d’abril queden anul·lades. 
El responsable de la firma, 
Albert Vinseiro, va explicar 
ahir que l’estrena d’El Teu 
Soci Aeri (TSA) com a ope-

rador (després de canviar de 
companyia per la polèmica 
amb Twin Jet) va ser “molt 
positiva”. L’avió de la compa-
nyia té vuit places, fet que va 
obligar a doblar la línia entre 
Palma i la Seu. El primer avió 
va traslladar cinc passatgers 
i el segon, set. Vinseiro va 
destacar que els trajectes són 
més ràpids, amb un estalvi de 
deu i quinze minuts per viat-
ge. A la ruta la Seu-Madrid 
van viatjar cinc persones i a 
la de Madrid-la Seu ho van 
fer quatre passatgers.

Regina anul·la els vols 
entre la Seu i Marsella

C.SANS

Denuncien retallades a la plantilla de 
les centrals hidroelèctriques de l’Ebre

Ajuts per impulsar  
els comerços d’Alpicat

EMPRESES TREBALL MUNICIPIS AJUTS

❘ LLEIDA ❘ El comitè d’empresa 
d’Endesa i els sindicats han 
traslladat a la direcció de la 
companyia el seu malestar 
després d’anunciar, els repre-
sentants dels treballadors, la 
intenció de la propietària de 
la firma, Enel, de retallar una 
vintena de llocs de feina a 
les centrals hidroelèctriques 
de l’Ebre a Catalunya i Ara-
gó. Concretament, el comitè 

d’empresa va assegurar ahir 
que Enel preveu suprimir di-
nou llocs de treball dels 182 
que hi ha actualment a la unitat 
operativa Ebro-Pirineos, que 
compta amb 63 centrals, entre 
les quals es troben les de Llei-
da. El comitè, en aquest sentit, 
va assegurar que inicialment es 
preveia la supressió de sis llocs 
de treball, si bé “en dos mesos” 
la xifra ha ascendit fins als di-

nou. Per això, els representants 
dels treballadors diuen témer 
que s’incrementi la càrrega 
de treball de la plantilla que 
resulti de la reducció i que hi 
hagi externalitzacions d’algu-
nes feines. També els sindicats 
CCOO i UGT van lamentar les 
retallades de llocs de treball i 
van afirmar que l’empresa no 
manté un compromís amb el 
territori.

❘ ALPICAT ❘ La junta de govern 
del consistori d’Alpicat ha 
aprovat les bases i la convo-
catòria de subvencions per a 
l’impuls i la millora de l’acti-
vitat dels comerços i empre-
ses de la localitat. L’objectiu 
d’aquestes ajudes és fomentar 
el teixit comercial i empresa-
rial com una eina de cohesió 
i fomentar també l’activitat 
econòmica al municipi. Es 

podran beneficiar d’aquesta 
línia d’ajuts els establiments 
que hagin de portar a terme 
inversions per adaptar-se als 
canvis normatius, implantar 
el comerç electrònic, els que 
hagin de comprar equips in-
formàtics o mobiliari per al 
desenvolupament de la seua 
activitat, entre altres actua-
cions. El màxim import sub-
vencionat serà de 1.000 €.
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Una persona amb apnea del son, seguint un tractament.

DIARIO MÉDICO

M.GARRALÓN
❘ LLEIDA ❘ Més de dos mil lleida-
tans se sotmeten, cada any, a 
proves a la Unitat del Son de 
l’hospital Arnau de Vilanova i 
l’hospital Santa Maria de Lleida 
per a la detecció de trastorns 
del son. Així ho va assegurar 
ahir la doctora Mireia Dalmases 
que, coincidint amb la celebra-
ció del Dia Mundial del Son, va 
explicar que el problema més 
tractat a la unitat és l’apnea, una 
afecció que consisteix en l’obs-
trucció de la via aèria mentre la 
persona afectada dorm. “És un 
trastorn que pateix gairebé un 
6 per cent de lleidatans, encara 
que el tractament només s’aplica 
quan s’han eliminat tots els fac-
tors de risc i l’apnea persisteix”, 
va afirmar.

Tot i així, el problema rela-
cionat amb el descans que més 
pateixen els lleidatans és l’in-
somni, “que afecta el 30% de la 
població” i implica la dificultat 
o impossibilitat de dormir. “És 
important recordar que aquests 
trastorns poden desembocar en 
altres malalties com l’obesitat, 
els problemes cardiovasculars 
o algunes patologies psiquià-
triques.” Per aquest motiu, “en-
cara que cada vegada som més 
conscients que el son és un pilar 
important per a la nostra salut, 
la nostra societat tendeix a l’en-
velliment i a l’obesitat, amb la 
qual cosa la detecció d’aquests 

Dos mil proves anuals per 
detectar trastorns del son
L’apnea, el problema més tractat a Lleida i que ja pateixen un 6% de lleidatans

SALUT DESCANS

problemes podria incrementar”, 
va afirmar.

Entre els principals aspectes 
a tenir en compte per millorar 
la qualitat del son, que hauria 
de durar entre 7 i 8 hores di-
àries per a un descans òptim, 
els experts apunten a la cura de 
l’alimentació, la desconnexió de 
les pantalles o les dutxes calen-
tes abans d’anar a dormir, que 
ajuden a activar mecanismes de 
descans al cervell.

n La llum que emeten les 
pantalles dels smartphones 
i tauletes interfereix en la 
producció de l’hormona del 
son o melatonina, una subs-
tància que és generada pel 
cos humà a l’hora de dormir 
que no es produeix de la ma-
teixa manera quan s’ha mirat 
una pantalla de llum blava 

durant l’hora abans de po-
sar-se a dormir. 

“Moltes persones busquen 
entreteniment en els aparells 
electrònics”, explica la doc-
tora Mireia Dalmases de la 
Unitat del Son de Lleida, que 
apunta que “aquesta pràctica 
pot dificultar la conciliació 
del son”.

Les pantalles, un tema pendent

JORNADES SALUT
MAGDALENA ALTISENT

Trobada d’infermeria pediàtrica per abordar l’obesitat infantil
❘ LLEIDA ❘ L’Auditori Joan Oró del 
Parc Científic i Tecnològic de 
Lleida va acollir ahir uns cent 
professionals sanitaris durant 
la celebració de la IV Jornada 

d’Infermeria Pediàtrica de les 
Terres de Lleida, que es va cen-
trar en la lluita contra l’obesitat 
infantil. Paral·lelament, ahir es 
va clausurar el XIV Congrés 

de la Societat Espanyola per a 
l’Estudi de l’Obesitat a Lleida, 
que va demanar una estratègia 
que impliqui tota la societat per 
combatre-la.

INFRAESTRUCTURES EDUCACIÓ
ICS LLEIDA

Foto de les instal·lacions del CAP de la Pobla de Segur.

Els alumnes de l’Escola Raiers de  
la Pobla de Segur visiten el CAP
❘  LA POBLA DE SEGUR ❘  El Centre 
d’Atenció Primària de la Pobla 
de Segur va rebre ahir la visi-
ta dels alumnes de primer de 
l’escola Raiers, que van conèi-
xer el centre i l’activitat que 
desenvolupa. 

Durant la jornada de portes 

obertes, els professionals d’aten-
ció primària es van convertir en 
guies turístics i van aprofitar 
la visita per portar a terme el 
programa de salut bucodental 
i van prendre les mesures bàsi-
ques del Programa Nen Sa: pes, 
talla i tensió arterial.

Posa’t la Gorra 
torna a Balaguer 
al maig

SOLIDARITAT

❘ BALAGUER ❘ Balaguer acolli-
rà una nova edició del Po-
sa’t la Gorra els dies 5 i 6 
de maig, durant els quals es 
podrà disfrutar d’un progra-
ma ple d’activitats com una 
carrera, un dinar solidari, 
tallers a la Fira dels Somnis 
o la Nit dels famosos, amb 
un espectacle musical a càr-
rec de l’actor Jaume Casals i 
un sorteig d’objectes donats 
per famosos. La recaptació 
es destinarà a la lluita contra 
el càncer infantil que porta a 
terme l’Associació de Fami-
liars i Amics Oncològics de 
Catalunya (Afanoc).

La Fundació  
Pere Tarrés beca 
8.000 nens

ENTITATS

❘ BARCELONA ❘ La Fundació Pere 
Tarrés va becar més 8.000 
nens i nenes en situació de 
vulnerabilitat perquè po-
guessin participar en acti-
vitats de lleure durant l’any 
2017 a través dels donatius 
aconseguits durant la cam-
panya solidària Ajuda’ls a 
créixer. Segons l’entitat, el 
nombre de menors becats du-
rant l’any passat va créixer 
un 13% respecte a l’anterior, 
fet que, segons la seua opinió, 
“demostra que la recuperació 
econòmica encara és lluny 
per a aquestes famílies”.
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