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Titllen de fracàs d’un model
privatitzador la rescissió del
contracte del Mercat del Pla
El Casal Popular de Joves de Lleida considera que la rescissió del
contracte del Mercat del Pla “és
la constatació més evident del
fracàs d’un model consumista, privatitzador i elitista que fa
temps que venia denunciant”.
Fa 9 mesos el Casal Popular de
Joves ja va recordar que el Mercat del Pla s’havia impulsat amb

l’objectiu de “maquillar i intentar tapar la pobresa amb un projecte privat de botigues ‘oulets’
del Mercat del Pla” i que no havia sigut “la solució a les necessitats reals de les veïns”. Ara, el
col·lectiu exigeix que al Centre
Històric hi hagi un projecte amb
“una gestió pública i que respongui a necessitats reals”.

Mont-rebei i l’Estany de
Sant Maurici, els destins
estrella de Lleida a Fitur
El 2017 es preveu que sigui un dels
millors anys turístics a la demarcació
L’oferta de natura de
les Terres de Lleida i les
Comarques del Pirineu va
captar bona part de l’interès
dels visitants a la fira Fitur,
entre els més demanats hi
són el Congost de Montrebei i Sant Maurici.

FOTO: Jordi Curcó / La cerimònia es va celebrar ahir al matí

Celebren l’última missa a
l’església de Sant Andreu
El bisbe de Lleida, Salvador
Giménez, va celebrar ahir al matí la darrera missa a l’església de
Sant Andreu de Lleida, situada
al carrer Cavallers número 62,

Fraga acollirà
els exàmens
per obtenir
certificats
de català
El Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya ha
convocat les proves per a l’obtenció dels certificats de català
2018. A l’igual que l’anterior
convocatòria, Fraga serà localitat d’examen per al certificat
de nivell intermedi de català B2
(anterior nivell B) i per al certificat de nivell de suficiència
de català C1 (anterior nivell C).
Aquestes proves es realitzaran
a l’IES R. J. Sender els dies 5 i
26 de maig, respectivament. El
termini de presentació de sol·
licituds comença el 29 de gener
i finalitza el dia 14 de febrer. La
inscripció es pot fer per internet o presencialment.

abans de que es tanqui al culte. El bisbe Salvador Giménez va
concelebrar la missa amb l’actual i darrer rector de l’església,
Mn Carles Sanmartí.

Lleida
REDACCIÓ
Els productes més demandats
de les comarques de Pirineu i
les terres de Lleida a Fitur 2018,
la mostra firal del sector turístic
més important del món, van ser
el Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, els dos
parcs naturals del Pirineu de Lleida i el Congost de Mont-rebei,
entre d’altres. En quant al turisme actiu i els esports d’aventura, hi va haver un interès especial
pel ràfting i l’ampliació de la navegabilitat del riu Noguera Pallaresa per a aquest any 2018 (que
passarà dels 15 als 50 km de recorregut sense interrupcions), el

FOTO: Diputació / Els esports d’aventura també van generar interès

senderisme, el cicloturisme, el
turisme rural i el càmpings i finalment per l’oferta d’enoturisme de
les comarques de Lleida. El Moturisme Ara Lleida, el Fruiturisme
a la zona del Baix Segre, així com
nous productes turístics també
van generar força interès entre el
públic.

D’altra banda, el Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida
confia en que el 2017 se situarà
com un dels millors anys turístic
de tota la història de les comarques del Pirineu i les Terres de
Lleida. El 2016 ja es va tancar amb
un creixement d’un 7 % més de visitants que l’any anterior.

Sisco Farràs rep el premi
Joan Amades de cultura per
les Botigues Museu de Salàs
L’historiador i exprofessor, Sisco
Farràs, va rebre ahir el Premi Joan
Amades 2017 de cultura popular
i tradicional per la seva dedicació
en la preservació de patrimoni etnològic amb les Botigues Museus
de Salàs.
La seva funció com a col·leccionista va començar fa més de
25 anys. De mica en mica ha anat
acumulant el que ara és una de
les col·leccions etnològiques més
importants de Catalunya, que des
de fa set anys és visitable des del
Centre d’Interpretació de l’Antic
Comerç a Salàs de Pallars. El projecte es va iniciar amb la botiga
d’”ultramarinos”, amb el temps
s’han ampliat els espais museïtzats. En aquest moment compta
amb 8 botigues-museu, entre les

Té una de les
col·leccions
etnològiques
més importants
que es troba, la barberia, el cafè,
l’estanc, l’impremta o una farmàcia.
El mes de gener és l’únic més
en tot l’any que estan tancades
al públic, segons va informar el
3/24. L’any passat van rebre la visita de més de 10.000 persones,
la qual cosa ha fet que aquestes
botigues museu hagin revitalitzat
aquest poble del Pallars.

FOTO: / En aquest moment Sisco Farràs compta amb 8 Botigues Museu

D’aquesta manera, uns quants
comerços han quedat congelats
en el temps en aquest poble dels
Pallars Jussà de 380 habitants.
Actualment, les 8 botigues museu que hi ha estan atapeïdes de
productes de finals del segle XIX i
principis del XX.

El premi pretén reconèixer la
trajectòria del salassenc Sisco
Farràs dins el col·leccionisme de
béns de consum amb la preservació i divulgació del patrimoni
etnològic del Pallars des de fa uns
20 anys, després d’heretar la botiga dels seus pares.
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El consistori targarí defensa
un Carnaval únic i reobre la
porta al diàleg amb Agrat
L’Institut Català de la Dona valora positivament l’enfoc
feminista però alerta de possibles lectures negatives
L’equip de govern de
l’Ajuntament de Tàrrega es
mostra partidari de celebrar
un únic Carnaval a la ciutat,
i per aquesta raó, reobre la
porta al diàleg amb l’entitat
municipal Agrat per tal
d’arribar “a una entesa
favorable per ambdues
parts”.

La Sala Jaume Magre de Lleida
(c/ Bisbe Torres, 2) acollirà avui,
a les 19.00 hores, la xerrada titulada ‘Dos pobles contra l’imperialisme: Cuba i Palestina’.
L’activitat, presentada per Antonio Moles, comptarà amb la
presència de Lluís Companys i
Fayez Badawi.

FOTO: Ricard Real / Dissabte es va celebrar un Consell Extraordinari de l’entitat Agrat per debatre el tema
en el programa d’actes”, tot i que
sempre “emmarcat i justificat pel
tarannà transgressor del Carnaval”.
L’Institut Català de la Dona
també es va pronunciar sobre el
tema, i ho va fer amb un comunicat enviat al consistori en què
valorava “molt positivament que

Tàrrega organitzi un Carnestoltes feminista i apoderador per a
les dones i la seva sexualitat”. Al
mateix temps, però, alertava que
s’havia “d’evitar possibles lectures
d’objectualització sexual del cos
femení”.
El grup municipal d’ERC-MES
a l’Ajuntament de Tàrrega també
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El taller d’anellament d’ocells
que es va fer ahir al matí al parc
de la Mitjana de Lleida va permetre anellar 58 ocellls de 14
espècies diferents, entre les
quals hi havia cargolets, mallerengues blaves i cuallargues,
tallarols de casquets o el mosquiter comú. L’Ajuntament dee
Lleida, a través de la Regidoria
de l’Hàbitat Urbà i Rural i la
Sostenibilitat, organitza aquestes sessions amb un anellador
professional per descobrir què
és aquesta activitat i observar
de prop les espècies.

La Sala Jaume
Magre acollirà
una xerrada sobre
Cuba i Palestina

Tàrrega
IRIS CARNICÉ
Així es va explicar ahir, en una roda de premsa que va convocar
l’Ajuntament davant la polèmica
generada pel cartell i el programa
d’actes de la festa.
L’alcaldessa de la ciutat, Rosa
Maria Perelló, va fer una crida “a
l’autoreflexió i l’autocrítica”, i va
reobrir així el diàleg amb l’entitat.
Per aquesta raó, des de l’equip de
govern, es va proposar una reunió, que s’efectuarà aquest vespre a la sala d’actes del consistori,
i que comptarà amb la presència
de diverses entitats com Agrat,
els Ampes, comerços i altres
col·lectius implicats en la festa.
És així com es vol arribar a un
acord que “hauria de passar per
una modificació del programa
d’actes” per garantir un carnaval
“únic i inclusiu”.
Per la seva banda, des d’Agrat
s’admet “un to exagerat i groller

des de

Anellament de
58 ocells de 14
espècies diferents
a la Mitjana

va manifestar als socis de l’equip
de govern la seva preocupació per
les discrepàncies amb Agrat. Així,
des d’ERC-MES es creu que “cal
fer autocrítica des del consistori i
dialogar amb l’Agrat i totes les entitats per arribar a un acord”, amb
l’objectiu final de celebrar un únic
Carnaval organitzat entre tots.

Rescaten una noia
amb una fractura al
turmell al municipi
d’Abella de la Conca
Els Bombers van restacar ahir a
les 17.47 h una noia amb una
fractura oberta al turmell dret
que estava escalant a la zona
de damunt de l’Església a la localitat d’Abella de la Conca, al
Pallarss Jussà. Fins al lloc dels
fets s’hi va desplaçar el GRAE
dels Bombers.
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Segona Catalana G.5

El Linyola frena
al ‘Molle’ en
un duelo con
incidentes
El Albi sorprende a un
flojo Térmens y escapa
de la zona de descenso
ALCARRÀS
ARTESA DE SEGRE

1
1

El Artesa de Segre se hizo fuerte
en el feudo del Alcarràs para sumar un punto muy trabajado. Por
contra, los locales no lograron encontrar el camino a la victoria, y
además, las decisiones arbitrales
tampoco favorecieron a la continuidad del juego.
Alcarràs: Mur, Miró (Olea), Eres,
Castillo, Cendrós, Pasanau, de la
Iglesia, Lorenzo, Miret, Dago (Tutusaus), Segura.
Artesa de Segre: Martínez, Carrió, Monclús, Bota, Baró (Alcobé), Sylla, Guardia, Planes (Ros),
Durany, Jou, Bellés.
Goles: 1-0 Cendrós (77’), 1-1 Alcobé (81’).
Manel Ezquerra

JUNEDA
GUISSONA

2
3

El Guissona aprovechó la desconexión inicial del Juneda para obtener una renda de dos goles antes de llegar al cuarto de hora de
partido. Los locales no despertaron hasta después del descanso,
cuando lograron empatar el partido. Sin embargo, un fallo defensivo del conjunto local permitió al
Guissona llevarse el triunfo.
Juneda: Morales, Bertran, J. Masbernat, Ramon, Grau, O. Masbernat, Barrufet, Pifarré (Lucaci),
Roura (González), Ibars (Casalta),
Vallès (Castillo, Vigil).
Guissona: Ortelecan, Vidal, Viladrich, Leculeanu, Graells, Condal
(Donaire), Bueno, Ollè (Florica),
Cuadros, Parra, Molina (Thiare),
Goles: 0-1 Graells (11’), 0-2
Graells (14’), 1-2 Castillo (54’), 2-2
Bertran (79’), 2-3 Ortelecan (87’).
Marc Barrufet

TREMP
SOLSONA

0
5

El Solsona exhibió una gran efectividad en su visita al Tremp. Los
visitantes transformaron en gol
cada uno de sus disparos ante un
conjunto local que dispuso de varias ocasiones para marcar, pero
la imprecisión en los metros finales dictó sentencia. Cabe destacar, que el colegiado del encuentro tras recibir una protesta de
un jugador local, le contestó que
“No perdéis por culpa mía, lo hacéis porqué no sabéis más”.
Tremp: Diankong, Sanneh (Ez.
Parreira), Railean, Besliu, Sirvant,
Gazquez, Fernandez (Santos), Farré, Patzelt (Colom), Em. Parreira
(Syulyush), Durany.
Solsona: Barcons, Lorca (El Morabiti), Alarcon, Murcia, Montaner,
X. Ratera, Garcia (J. Parcerisa),
A. Parcerisa (Tripiana), C. Ratera
(Malpica), Sala (Ribera), Roch.
Goles: 0-1 Sala (14’), 0-2 X. Ratera
(19’), 0-3 X. Ratera (56’), 0-4 Tripiana (64’), 0-5 X. Ratera (85’).
Josep Maria Farré

TÉRMENS
L’ALBI

0
2

El Térmens disputó uno de sus
partidos más pobres a nivel de
juego y se vio sorprendido por el
Albi en casa. Con un gol en el primer minuto y otro en los últimos
veinte minutos, los visitantes se
adjudicaron la victoria.
Térmens: Sangrà, Llovera, Pascual (Ramos), Farré (Ruiz), Ortega, Elkihal (Casals), Estany, Florejacs (Gardeñes), Viladrich (Zuña),
Ortiz, Mecemmene.
L’Albi: Fernández, Gibert, Jiménez (Lakehal), Yarrouti (Ciurana),
Guasch (Ballart), Pérez (Camí),

FOTO: Núria García / El Artesa de Segre completó un partido muy serio para sumar un punto en Alcarràs

Creus (Salat), Perera, Cazorla,
Bouhamidi, Welle.
Goles: 0-1 Bouhamidi (1’), 0-2 Ballart (72’).
Pere Mas

LINYOLA
MOLLERUSSA

1
1

El Linyola mereció el triunfo ante
un Mollerussa que se vio dominado por el juego local. Por desgracia, el partido se vio empañado
por una pequeña tangana entre
las aficiones de ambos equipos
que no pasó a mayores. Asimismo, la afición visitante encendió
una bengala durante el partido.
Linyola: Solé, Mestres, Gamero
(Llauradó), Barry, Jareño, Esteban
(Caselles), Fabregat, Solé (Muñoz), Joval, Berga, Barbero (Selva).
Mollerussa: Caba (A. Rodríguez),
Falces, Serret, Tàpies, Pocurull,
Ruiz (Delgado), Grau (D. Rodrí-

guez), Cervelló, Esteve, Raya, Barón (Clivillé).
Goles: 1-0 Barry (17’), 1-1 Clivillé
(86’).
Josep Maria
perum
non
veni3
TÀRREGA
mi,
quam,
quodio.

1

VALLFOGONA B.

El Tàrrega salió dormido sobre el
césped y el Vallfogona dio la sorpresa avanzándose en el marcador. Pero el gol despertó a los del
Urgell, que tras empatar, encontraron su juego habitual y lograron remontar. Con este triunfo, el
Tàrrega empata con el Mollerussa
y se sitúa cómo líder gracias a su
mejor promedio de goles.
Tàrrega: Pont, Guerris (Jorba),
Gallart, Lominadze, Baz (Mane),
Robinat, Sylla (Vargas), Enriquez,
Rius (Marsiñach), Fernández, Bañuelos.
Vallfogona de Balaguer: Clarisó,
Casals, Cazorla, Solanes, Burgues,
Farràs, Pons (Cortasa), Sarret (Ve-

ASÍ ESTÁ LA LIGA
RESULTADOS

JORNADA 18

Alcarràs-Artesa de Segre
1-1
Juneda-Guissona
2-3
Tremp-Solsona
0-5
Térmens-L’Albi
0-2
Linyola-Mollerussa
1-1
Tàrrega-Vallfogona de Balaguer
3-1
Palau Anglesola-Castellserà
1-1
Cervera-Organyà
3-0
Torrefarrera-Bellpuig
10/2
PRÓXIMA JORNADA - 27-28/1/18

Bellpuig-Tàrrega
Organyà-Tremp
Vallfogona-Palau Anglesola
Solsona-Térmens
Castellserà-Guissona
Juneda-Cervera
L’Albi-Linyola
Artesa de Segre-Torrefarrera
Mollerussa-Alcarràs
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Tàrrega
18
Mollerussa
18
Linyola
18
Alcarràs
18
Solsona
18
Térmens
18
Cervera
18
Castellserà
18
Artesa de Segre 18
Torrefarrera
17
Guissona
17
L’Albi
18
Palau Anglesola 18
Juneda
18
Organyà
17
Bellpuig
17
Vallfogona Balag. 18
Tremp
18

13
13
12
12
10
9
9
9
7
8
7
6
4
5
4
4
3
2

5
5
2
2
1
3
2
2
7
2
3
1
4
0
2
2
2
1

0
0
4
4
7
6
7
7
4
7
7
11
10
13
11
11
13
15

52
42
37
42
35
22
25
29
26
35
29
22
24
24
15
17
13
19

10 44
14 44
21 38
22 38
28 31
21 30
25 29
26 29
17 28
28 26
25 24
36 19
34 16
45 15
41 14
28 14
33 11
54 7

ra), Martínez (Takacs), Alaman,
Ortiz.
Goles: 0-1 Alaman (21’), 1-1 Baz
(30’), 2-1 Rius (33’), 3-1 Marsiñach (71’).
Josep Canosa

P. ANGLESOLA
CASTELLSERÀ

1
1

El Palau de Anglesola y el Castellserà se repartieron los puntos en
un duelo marcado por el viento.
Palau Anglesola: Serret, A. Pedrós (Ramírez), Exposito, Serrano,
Cos (Costa), R. Pedrós, Noguera
(Caselles), Sola (Simo), Piro, Amorós, Dumitrache.
Castellserà: Caus, Fernández, Polo, Prat, Folguera (Sahel), Pampols, Priego, Salvadó, Sala, Estrada (Eroles), Pros.
Goles: 1-0 Serrano (30’), 1-1 Eroles (65’).
Marc Prat

CERVERA
ORGANYÀ

3
0

El Cervera tuvo un partido plácido y venció claramente por 3-0
a un Organyà que no fue capaz
de inquietar la portería local. En
cambio, los de la Segarra dispusieron de varias ocasiones para
haber ampliado el resultado final.
Cervera: Roqué, Ferrer (Ogbebor), Lluís (Recasens), Agramunt
(Costa), Porredon, Graells, Alias,
Mases (Garriga), Guixé, Chica,
Prieto (Palau).
Organyà: Ribó, da Costa, Alonso,
Molins, Simon, Pérez (Vila), Capdevila, Casanova, Sánchez, Casals, Maldonado (Tripiana).
Goles: 1-0 Alias (41’), 2-0 Guixè
(47’), 3-0 Graells (57’).
Angel Graells
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Tercera Catalana G.14

El Tornabous logra un punto
de oro ante el Angulària

El Agramunt exhibe su efectividad y se lleva el derbi ante
el Butsènit en un ambiente fantástico de fútbol y público
BELLCAIRENC
VVA DE L’AGUDA

3
0

El Bellcairenc, bajo la organización de juego de Lamin Diambang
y el acierto de Sergi Sala, sumó la
novena victoria consecutiva ante un Vilanova que solo aguantó
una parte.
Bellcairenc: Cano, Garcia (R. Berge), Fontanet (Pitart), P. Berge,
Sala (Díaz), Capusan, Diambang,
Ciobanu (Guasch), Galceran (Vilagines), Badia, Fontanet.
Vilanova de l’Aguda: Haensel,
Esteve (Soto), Fernandes, Dimitrov, Cusola, González, Sabando
(Teixeira), Sabanes (Orellana),
Rostas (Samarra), Niang (Esteve),
Bernaus.
Goles: 1-0 Capusan (50’), 2-0 Capusan (p. 60’), 3-0 Sala (76’).
Esteban Hernández

ARBECA
GUISSONA B

ANGULÀRIA
TORNABOUS

2
2

El Angulària volvió a tropezar en
casa y fue a remolque de un Tornabous que siempre fue por delante en el marcador y logró un
punto muy trabajado.
Angulària: Oliver, Costantea, Piedrabuena, Perez, Rodriguez, Baiget, Gallardo, Marti, Arrufat, Segués (Gutiérrez), Martín.
Tornabous: Balasch, Boldú, Essahel, Balasch, Benet (Tello),
Camats, Lakhloufi (Tejero), Bernades (Caelles), Binefa, Arrufat,
Berraisoul (Zamora).

Joan Barril

ASÍ ESTÁ LA LIGA
RESULTADOS

JORNADA 18

Bellcairenc-Vilanova de l’Aguda
Arbeca-Guissona B
Ponts-Solsona B
Angulària Anglesola-Tornabous
Butsènit-Agramunt
Verdú V. Corb-Torregrossa
Oliana-La Seu d’Urgell
Barbens-Pobla de Segur
Rialp-Torà

3-0
3-2
2-1
2-2
0-4
0-0
1-0
1-3
1-6

PRÓXIMA JORNADA - 27-28/1/18

Torà-Butsènit
La Seu d’Urgell-Barbens
Solsona B-Angulària
Guissona B-Ponts
Torregrossa-Bellcairenc
Arbeca-Pobla de Segur
Tornabous-Rialp
Agramunt-Verdú V. Corb
Vva de l’Aguda-Oliana
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Agramunt
Ponts
Angulària
Bellcairenc
La Seu d’Urgell
Torregrossa
Pobla de Segur
Butsènit
Torà
Solsona B
Arbeca
Verdú V. Corb
Oliana
Guissona B
Rialp
Tornabous
Barbens
Vva de l’Aguda

16
13
12
12
9
8
10
8
8
6
7
5
5
4
3
2
2
0

18
17
18
17
18
18
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
17

1
2
2
2
4
7
1
1
1
6
2
5
1
3
4
5
3
8

1 62 15 49
2 42 17 41
4 52 26 38
3 51 20 38
5 43 28 31
3 32 25 31
6 44 31 31
8 29 27 25
8 41 25 25
6 27 30 24
9 45 46 23
8 31 31 20
12 22 51 16
11 30 49 15
11 21 64 13
11 24 55 11
13 19 56 9
9 20 39 8

2
1

El Ponts se mostró mas afinado
en el tramo final del partido para
superar a un combativo Solsona.
Ponts: Ramon, Duró, Cisquella, Parra, Ariño, Gil (Vilaseca),
Martin, Chaer, Koundoul, Terré
(Guixes), Sarr.
Solsona B: Sòria, Pujol, Aitor Colell (Escolies), Mota, Moreno,
Aresté, Montaner (Chennoufi),
Pallarès (Pijuan), Abdu (Comellas), Aleix Colell, Ballara (Valero).

OLIANA
LA SEU D’URGELL

1
0

El Oliana se llevó los tres puntos
gracias a un balón parado en un
duelo tenso.
Oliana: Espuga, G. Bullich (Chennoufi), Bartolo, Sala, Bernaus
(Said), Puig, Ribera, Cercos, Bullich, Solanelles (Espuga), Ben.
La Seu d’Urgell: Escolà, Alart (Cobo), Carrión (Sort), Colell, Sabarich, Rivero, Grau, Roelas (Tarres),
Martinez, Castillejo (Tico), Rodriguez (Ferreira).
Goles: 1-0 Sala (11’).
Antonio Ordoñez

BARBENS
POBLA DE SEGUR

1
3

El Barbens se adueño del balón
en la primera parte y logró avanzarse. Pero la Pobla reaccionó
tras el descanso y venció.
Barbens: Erustes, Lefter, Camara,
Lopez, Moya, Montoro, Alba, Bellet, Llanos, Infante, Martin.
Pobla de Segur: Armada, Sanchez, Vila, Molleví, Llebot, Muñoz, Luna, Gasa, Sánchez, Ribeiro.
Goles: 1-0 Lefter (p. 42’), 1-1 Molleví (69’), 1-2 Molleví (75’), 1-3
Ribeiro (83’).
Marc Solsona

3
2

Una vez que el Arbeca supo combatir al intenso viento, logró derrotar al filial del Guissona.
Arbeca: Espona, Pujol, Preixens
(Claret), González (Morgades),
Ad. Perera, Villalba, Ant. Perera,
Recasens, Carreira (Egea), Sala,
Caballero.
Guissona B: Nacarino, Gogosa
(Vilardell), Vallès, Bahloul, Gomà,
Comellas, Bosch (Mas), Pérez
(Rodríguez), Majoral, Pastor
(Georgoussis), Camara (Solè).
Goles: 1-0 Claret (24’), 1-1 Pastor
(33’), 2-1 Claret (48’), 3-1 Claret
(75’), 3-2 Comellas (89’).
Antoni Recasens

PONTS
SOLSONA B

Goles: 1-0 Sarr (80’), 1-1 Pujol
(85’), 2-1 Sarr (88’).
Victor Orrit

RIALP
TORÀ
FOTO: R. Oromí / El Tornabous sumó un punto en su visita al Angulària en un duelo marcado por el viento

Goles: 0-1 Camats (40’), 1-1 Rodríguez (43’), 1-2 Binefa (68’), 2-2
Piedrabuena (77’).
Ramon Oromí

BUTSÈNIT
AGRAMUNT
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El derbi contó con una gran presencia de público que pudo ver
como el Agramunt tiraba de efectividad para doblegar al Butsènit.
Butsènit: Semente (Ortiz), Bia (El
Amrani), Vadillo, Cercós, Eroles,
Berné (Himbernon), Zahti, Bum-

bar, Farcas (Fahham), Barkouki,
Pacurariu (Daffeh).
Agramunt: Puebla, Roca (Catalin), Cases, Villanueva, Seres, Ribera, Pedrol (Saiz), Bouchatab,
Villanueva (Tarruella), Marin (Diallo), Buireu (Galan).
Goles: 0-1 Cases (17’), 0-2 Bouchatab (23’), 0-3 Diallo (56’), 0-4
Ribera (79’).
Sergi Trepat

VERDÚ V. CORB
TORREGROSSA

0
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Las defensas y los porteros se im-

pusieron a los atacantes en un
partido con pocas ocasiones de
gol.
Verdú Vall del Corb: El Alami,
Diarra, Kirilov (Muñoz), Diakite,
Perez, El Baghdadi, El Ouahabi,
Roumani (Diawara), Faddaoui
(Lekrafes), Agundez, Koma.
Torregrossa: San Saturnino, Fabregat (Reche), Buira, Coulibaly,
Zhong (Iglesias), Teixidó, El Allouche, Vall, Cases (Fernandez), Capdevila (Bargalló), Gorrochategui
(Rubio).

1
6

El Rialp, que contaba con doce
hombres y perdió a uno por lesión y a otro por expulsión, acusó
el desgaste físico y sucumbió ante
el Torà en casa.
Rialp: Roque, Pin, Galí, Caselles, Barba, Tico, Ben, Montané,
Benavent, Julia, Pico.
Torà: Pons, Rovira (Rixi), Coletas,
Argerich, Riera, Fustegueres, Garrabou (Castellana), Torreguitart,
Closa (Segura), Miramunt, Bagà.
Goles: 1-0 Ben (32’), 1-1 Fustegueres (40’), 1-2 Fustegueres
(43’), 1-3 Fustegueres (46’), 1-4
Riera (57’), 1-5 Fustegueres (60’),
1-6 Fustegueres (70’).
Francesc Virós
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Pactada la
plusvàlua
Hisenda i la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) han pactat la reforma
de l´Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut
com plusvàlua municipal, per
tal que no tributin per aquest
impost les transmissions de terreny si s’acredita que no hi va
haver increment de valor per
diferència entre el valor real de
la transmissió i el d’adquisició,
reforma que es preveu s’aprovi
abans de l’estiu, amb caràcter
retroactiu des del 15 de juny
de 2017, data en la qual es va
publicar al BOE la sentència del
Tribunal Constitucional de 15
de maig de 2017 que va anul·lar
parcialment els articles de l’im-

S’haurà de retornar
els diners de les
liquidacions en cas
de pèrdues, almenys
des del 15 de juny
post que sotmetien a tributació
les vendes d’immobles sense
benefici. Una altra novetat és
que per acreditar que no hi ha
hagut guanys valdran els títols
que documenten la transmissió
, com les escriptures, o bé les
comprovacions de l’Administració tributària sense necessitat
d’aportar cap pericial. Molts
contribuents van recórrer als
tribunals la liquidació d’aquest
impost quan no havia existit cap
benefici, supòsit freqüent en els
darrers anys com a conseqüència de la davallada del mercat
immobiliari. Què passarà amb
les operacions anteriors? Està
en mans dels tribunals.

DE CUA D’ULL

Rosa Peroy @RPeroy

PACO SANZ | Cap de Programes de la Fundació Ulls del Món

“Cal l’empoderament femení
contra la ceguesa evitable”
Sanz es desplaçà fa 2 anys
a Moçambic per fer un
seguiment del projecte
Ulls de Moçambic. Allí
elaborà un informe amb
dades demolidores: els
habitants amb ceguesa
de Moçambic, de 50 anys
o més, multipliquen per
deu la proporció d’espanyols de la mateixa franja d’edat; en un 58% dels
casos la causa van ser cataractes que es podrien
haver operat, i la proporció en les dones és més
elevada: el 76%.
Què és Ulls del Món?
La Fundació Ulls del Món és una organització sense
ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable
en alguns dels territoris més vulnerables del món.
El concepte ‘contra la ceguesa evitable, empoderament femení’, què significa?
Les dones pateixen més la ceguesa evitable. Això és per tres causes: la primera d’elles és que les
malalties que causen ceguesa evitable estan molt
lligades a l’edat, i les dones acostumen a tenir una
esperança de vida major que els homes. La segona
causa és que, degut a rols de gènere, la dona està sovint més exposada que els homes a algunes
malalties oculars; i la tercera és que, també a causa
de rols de gènere, tenen menys accés a l’atenció en
salut ocular. Dues de les tres causes podrien millorar-se canviant rols de gènere. A l’hora de decidir

qui farà servir els recursos
familiars per tractar una
malaltia, es prioritza els homes. I no sols en el cas del
tractament mèdic: si a casa
hi ha una persona cega, serà una dona la que es quedi
cuidant-la. Si, a més de dona, la cuidadora és menor
d’edat, aquesta nena haurà
de deixar d’estudiar. Per aixo, és bàsic treballar l’empoderament femení.
Quines altres conseqüències podem extreure d’aquest estudi?
Una altre causa important de ceguesa i discapacitat visual són els errors de refracció no corregits.
Això vol dir que hi ha persones amb discapacitat,
fins i tot cegues, pel sols fet de no tenir accés a
unes simples ulleres amb graduació apropiada.
Ulls del Món treballa en altres indrets?
A més de Moçambic, treballem a Mali (regió de
Mopti), a Bolívia i als camps de refugiats sahrauís
de Tinduf (Algèria). Al setembre, van fer una missió
exploratòria per a un futur projecte a Puno (Perú).
Què podem fer des de casa nostra per ajudar?
Hi ha tres maneres principals: ajut econòmic, puntual o en forma de quota, indispensable per fer-ho
arribar a la població; el voluntariat, ja sigui a la seu,
al terreny o, per exemple, ajudant-nos a organitzar exposicions, xerrades..., i, finalment, ajudar a
difondre la problemàtica de la ceguesa evitable, ja
sigui a les xarxes socials, per correu electrònic, boca a boca, participant en actes...

A Moçambic es prioritzen els homes en cas
de malaltia i les cuidadores sempre són dones

Enric Mir

Alcalde de les
Borges Blanques

Clou una nova edicio de la Fira de
l’Oli i de les Garrigues, que un cop
més ha superat totes les expectatives, tant per la qualitat del certamen com per la xifra de visitants.

Sisco Farràs

Historiador i
col·leccionista

Rebrà el Premi Joan Amades 2017
per la seva dedicació en la preservació de patrimoni etnològic amb
les Botigues Museus de Salàs de
Pallars.

Joseph Kabila

President Repúb.
Democrat. Congo

Almenys 5 persones mortes a la capital, Kinshasa, per trets de la policia, que va dispersar a grups de
manifestants que demanaven eleccions que posin fi al seu mandat.

Els balaguerins Francesc Puigpelat i Carles Maria Sanuy, no van
poder evitar comentar ahir la feliç casualitat que s’hagin emportat els premis Ciutat de Palma de
novel·la i poesia, respectivament.
Però aquí no s’acaben les coincidències: tots dos són del mateix
any i, lògicament, es coneixen
des de que eren petits. Però per
reblar el clau ens van explicar que
el premi d’arquitectura va ser per
a la reforma d’un casal de Palma,
conegut com el Casal Balaguer.

