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Agrat i l’Ajuntament arriben a
un acord per un carnaval únic
El cartell proposat des d’un inici es
publicarà però sense el logo municipal
L’Ajuntament de Tàrrega
es va reunir ahir amb
l’Agrat i diverses entitats
col·laboradores que donen
suport a la seva proposta
amb l’objectiu d’apropar
posicions i celebrar un únic
carnaval a la ciutat.
Tàrrega
H. HUGUET
L’organització Agrat també reclamava ahir a través d’un vídeo-comunicat a les xarxes socials “disculpes públiques pel tracte rebut
i per les acusacions tant greus”
per part del consistori de la ciutat
que els va titllar de “masclistes”
pel cartell i el programa que proposaven pel carnaval que s’ha de
celebrar el proper mes de febrer.
L’Ajuntament va fer-ho. Va demanar disculpes. Segons l’entitat

FOTO: Agrat Tàrrega / El vídeo explicatiu difós ahir per l’entitat targarina

targarina, “l’Institut Català de les
Dones i altres associacions catalanes han manifestat el seu suport i
han ratificat que el Carnaval d’enguany, no només no és masclista
sinó que destaca i reivindica un
caràcter clarament feminista, alli-

berador i que apodera la dona”.
L’alcaldessa Rosa Perelló defensava que mai s’havia titllat
l’Agrat de “masclista explícitament”, però reconeixia en alguns
punts del programa “es banalitza
el cos de la dona”. Perelló afegia

que el fulletó “pot ferir sensibilitats” i “no és apte per menors
d’edat”. Divendres passat l’Ajuntament de Tàrrega anunciava que
es faria càrrec de l’organització de
la festa després que l’Agrat, qui se
n’encarregava “renunciés consensuar les expressions usades
en el programa d’actes proposat”
que des del consistori es considera que “banalitza la figura de la
dona i el cos femení”. Per la seva
banda, l’entitat targarina defensava que “la Comissió de Carnaval
va estudiar el programa a fons i es
van canviar algunes expressions
que es podien mal interpretar” i
també “és va afegir un paràgraf al
final, on s’especificava que no es
toleraran cap tipus d’agressions
masclistes o LGTBIfòbiques”.
ERC-MÉS, partit que governa
juntament amb el PDeCAT liderat
per Perelló, i la CUP van mostrar
la seva disconformitat respecte
la decisió del consistori de retirar
l’Agrat de l’organització. Així com
també les entitats que col·laboren amb el carnaval targarí.

Tàrrega rep 8 joves alemanys
amb risc d’exclusió per fer
pràctiques de formació

FOTO: Aj. Tàrrega / El grup de joves durant la rebuda a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Tàrrega ha rebut
la visita de 8 joves estudiants provinents de la ciutat alemanya de
Wernigerode, a la regió de Saxònia-Anhalt. Es tracta d’un grup de
nois i noies d’entre 18 i 25 anys
amb risc d’exclusió (ni estudien ni
treballen al seu país) que fan una
estada de dos mesos a la capital
de l’Urgell. L’Associació Alba, des

del servei de projectes europeus,
ja fa 7 anys que gestiona i acull
anualment grups de joves alemanys que realitzen pràctiques
en empreses i entitats del municipi. L’objectiu és generar oportunitats als joves per a integrar-se
al mercat laboral un cop tornin al
seu país i adquirir habilitats que
els puguin ser útils pel futur.

La Granadella
acull un taller
que combina
l’oli d’oliva i els
pecats capitals
El Centre de la Cultura de l’Oli de
Catalunya conjuntament amb el
molí productor d’oli d’oliva Simbionatur organitzen pel proper divendres 26 a la Granadella el Taller dels 7 pecats, una experiència
gastrosensorial única al voltant de
l’oli d’oliva verge extra. Montserrat
Martínez, genrent d’un molí productor d’oli de Sarroca de Lleida,
proposa degustar d’una manera
lúdica diversos maridatges d’oli
d’oliva arbequina, fent un viatge
a través dels sentints amb el repte
de ser transgressors al voltant dels
7 pecats capitals. El taller, exclusiu
pels membres del Club d’Amics de
l’Oli de la CCOC, té un cost de 10
euros per persona.

Tremp celebra una
jornada professional
per donar impuls a
la carn de corder
La setmana passada va tenir
lloc una jornada professional
amb els tres sectors clau per
al posicionament de la carn de
corder del Pallars Jussà, a través del programa Al teu gust,
aliments del Pallars. Precisament, aquest acord de treball
entre ambdues entitats té com
a objectiu posar en valor la gastronomia de la comarca, destacant el corder i la seva carn.
La jornada, que es va dur a
terme al centre cívic Tarraquet
de Tremp, va tenir caràcter de
treball i per això es va convocar
els professionals dels tres sectors que treballen amb aquest
producte: ramaders, carnissers
i finalment restauradors.

16 COMARQUES | MARTES 23 DE ENERO DE 2018
Incredulitat i aplaudiments
per l’anunci de la millora de la
N-230 de Sopeira a Vielha
Els diferents traçats surten a informació pública

FOTO: Aj.Alfarràs / El guardó es va lliurar en un sopar dissabte

Alfarràs premia al comerç
‘Cal Gumer’ d’Almenar
L’Ajuntament d’Alfarràs va lliurar el passat dissabte el premi al
millor comerç 2017 a Cal Gumer
d’Almenar en el marc del sopar
de l’Associació de Comerciants i

Empresaris d’Alfarràs per la festa
de Sant Sebastià i que enguany
va reunir a unes 80 persones. El
sopar va reunir al món empresarial d’Alfarràs.

FOTO: Aj.La Granja / Un dels actes de la Festa Major d’enguany

La Granja d’Escarp abaixa
el teló de la Festa Major
La Granja d’Escarp va posar
aquest diumenge el punt final a
la seva Festa Major de Sant Sebastià després de tres intenses
jornades en què s’han progra-

mat actes per a tots els gustos
i edats.El darrer dia de festa va
començar amb un esmorzar i va
seguir amb la setena edició de la
MotoTrobada de Clàssiques.

Soses celebra Sant Sebastià

Soses va celebrar aquest cap de setmana la seva Festa Major de
Sant Sebastià, que va estar marcada per l’elevada participació en
tots els actes organitzats. /FOTO: Aj.Soses

El Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) del passat 15 de
gener va publicar l’anunci
on sortia a informació
pública l’estudi informatiu
de millora d’aquest tram
pirinenc de la N-230, a cavall
entre Aragó i Catalunya.
Vielha
CARME QUINTANA
L’anunci del Ministeri de Foment
de treure a informació pública
l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la millora de
la carretera N-230 entre Sopeira
(Osca) i la boca sud del nou Túnel
de Vielha (Lleida) ha despertat
diferents reaccions per part dels
alcaldes afectats.
Així, l’alcalde de Sopeira, José
María Ariño, afirmava ahir que
l’anunci suposa “un brindis al sol”
i que el que exposen “no es farà
mai de la vida perquè suposa una
barbaritat d’inversió”. Per la seva
part, l’alcalde de Vielha-Mijaran,
Juan Antonio Serrano, valorava
ahir de “notícia molt positiva”
que Foment sotmeti a informació pública l’estudi dels diferents
traçats. “Es tracta del tram més
conflictiu, amb més corves, la
zona més difícil de la N-230 i és
important que es comenci a par-

FOTO: / Camions transitant per la N-230 al tram pirinenc

lar perquè en aquest tram alguna
cosa s’ha de fer”.
Per la seva banda, l’alcalde
de Sopeira indicava ahir malgrat
la incredulitat que manifestava
que aquest tram desperta moltes
queixes “i s’ha de fer algo i s’ha
d’arreglar d’alguna manera”.
A dia d’ahir ni l’estudi informatiu ni el de l’impacte ambiental
havien arribat als ajuntaments i
els alcaldes diuen que tenen informació a partir dels mitjans de
comunicació i del propi Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que va
publicar els anuncis el passat 15

de gener. A partir d’ara totes les
persones i entitats que ho desitjin
podran presentar les pertinents
al·legacions.
L’estudi informatiu, que defineix els diferents traçats possibles
per executar la millora, afecta els
termes de Sopeira, Bonansa, El
Pont de Suert, Vilaller, Montanuy,
Vielha-Mijaran i Tremp.
Precisament és aquest tram
de la N-230 el que registra l’índex
de siniestralitat més alt degut en
molt dels casos al continu pas de
camions per un traçat força estret
i sinuós vorejant pantans.

El consorci Globalleida signa un
acord amb l’Ajuntament d’Alfarràs

El conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró i l’alcalde d’Alfarràs, Kleber Esteve van signar
ahir un acord de col·laboració a
la seu del consorci amb l’objectiu
d’establir un protocol de col·laboració en qüestions d’interès
comuns dirigides a fomentar el
talent i la cultura emprenedora, la formació, el desenvolupament econòmic i la potenciació
de la creació de noves empreses,
així com la consolidació i creixement de les existents. Mitjançant
aquest acord, GLOBALleida oferirà a l’ajuntament d’Alfarràs el
programa d’accions formatives,
“EmForma”, que inclou diferents
accions de formació en creació
d’empreses, en novetats per la
gestió empresarial i en el reforç
i desenvolupament d’habilitats

FOTO: / Moment de la signatura del conveni de col·laboració

personals i professionals. El consorci coordina el procés de publicació d’aquesta oferta formativa

des de la definició de l’estructura
i contingut, la recepció de les propostes i l’edició del catàleg.
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Ticó adverteix de l’impacte
negatiu de la vaga d’Espot i
Port Ainé pel Pallars Sobirà
Alp
ALBERT LIJARCIO (ACN)
El president de Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC), Enric Ticó, té
previst reunir-se avui a Barcelona
amb els representants dels treballadors de les estacions d’esquí de
Port Ainé i Espot (Pallars Sobirà),
per tal que aquests li exposin els
motius de la vaga convocada des
d’aquest passat cap de setmana
i durant els propers dissabtes i
diumenges fins a finals del mes
de març. En aquest sentit, va dir
ahir que se sent “estranyat i gens
d’acord” amb la decisió presa,
al·legant que el diàleg amb els
representants sindicals sempre
ha estat “permanent”. Des de
l’estació de La Molina (Cerdanya), que va visitar ahir per signar
un conveni de col·laboració amb
la Federació d’Hostaleria de les
Comarques de Girona, també va
voler fer una “crida a la reflexió”
sobre l’impacte que té una aturada d’aquest tipus, tant per a la
companyia com, sobretot, pel territori. El president de FGC va ex-

L’oficina del Síndic de Greuges
serà a Les Borges Blanques el
proper el dimarts 30 de gener.
Membres de l’equip del Síndic
atendran al Centre Cívic de la
vil·la a totes les persones que
vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions i les empreses
que presten serveis d’interès
general (llum, aigua, gas...).

Bellvís organitza
una cantata per la
Caixa de Solidaritat
L’Ajuntament de Bellvís ha organitzat l’audició de la Cantata
1714-2014, 300 anys vencent,
de Josep Rosinach i Boronat, en
una única interpretació el proper diumenge 28 de gener a les
18h al Pavelló Poliesportiu. Els
beneficis de l’acte es destinaran
a la Caixa de Solidaritat, el fons
que fa front fer front a les sancions econòmiques que reben
persones a conseqüència d’actuacions per la independència.

La manca de pluges fa que el pantà de
Rialb es trobi al 46% de la seva capacitat

FOTO: ACN / Ticó va visitar ahir l’estació d’esquí de La Molina

plicar que la trobada convocada
per avui amb els representants
de la plantilla de les estacions
d’esquí pallareses té com a principal objectiu conèixer les seves
demandes, ja que, va assegurar,
els representants sindicals van
optar per aquesta mesura sense
explicar-li prèviament els motius.

Ticó va afegir que el passat desembre es va reunir amb ells i
es van resoldre els darrers “serrells” pendents i que, per tant,
no li consta que s’hagi produït
“cap incompliment” per part de
la companyia. De totes maneres,
va mostrar la seva disposició per
parlar.

Les escoles de sis
comarques del Pirineu
començen classes d’esquí

al programa d’educació física. Per
primer any els alumnes hauran
de dissenyar el seu diari personal d’aquesta experiència. La voluntat és que tots els alumnes de
3r i 4rt de primària acabin el cicle
amb coneixements bàsics d’esquí
alpí, esquí nòrdic i surf de neu.
Aquesta activitat està subvencionada i suposa un cost de 20 euros per cada alumne quan el cost
real de l’activitat és de 176 euros.
Molts dels alumnes de la ZER de
l’Alta Ribagorça ja han esquiat alguna vegada i aprofiten aquestes
8 sessions de l’Esport Blanc per
perfeccionar la tècnica. La segona
de les sessions l’han fet a l’estació
de Boí Taüll i era d’esquí alpí. Els
que no han esquiat mai aprofiten
la sessió per familiaritzar-se amb
la neu, el material d’esquí i fer els
primers descens amb uns esquís.
El que no han fet la majoria és
practicar l’esquí nòrdic i el surf de
neu, i gràcies a aquestes sessions
els alumnes aprendran adquirir
coneixements bàsics d’aquests
esports. De la ZER de l’Alta Ribagorça uns 30 escolars participen
d’aquest programa i del global de
les terres de Lleida són 909 alumnes de 20 centres (7 ZER’s i 13 escoles). Aquest programa compta
amb un pressupost de 465.000
euros per tot Catalunya (nou
comarques, 51 centres i 2.056
alumnes).

L’objectiu, promocionar aquest esport

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Nens aprenent a esquiar a Boí Taüll

Les escoles de les 6 comarques
del Pirineu de Lleida ja han començat les classes del programa
Esport Blanc Escolar. Una de les
primeres va ser la ZER de l’Alta
Ribagorça, integrada per l’escola
de la Vall de Boí, Vilaller i Espluga Serra, amb classes d’esquí nòr-

El Síndic
de Greuges,
a les Borges
Blanques

dic a l’estació de Baqueira Beret.
Aquest any juntament amb les
escoles Sant Jordi d’Oliana i la
ZER del Pallars Jussà són les darreres incorporacions al programa Esport Blanc.
Aquestes sessions estan incloses dins de l’horari lectiu i integrat

La persistència de la manca de pluges en els darrers mesos fa que els
pantans de les comarques de Lleida tinguin la reserva d’aigua força
baixa. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE),
el pantà de Rialb es troba en aquests moments al 46% de la seva capacitat i el d’Oliana, al 55,3%.

Asaja vol més ajuts a la fruita

Asaja Lleida va celebrar ahir una reunió informativa sobre
les novetats en assegurances per a explotacions de fruiters.
L’organització demana incrementar les subvencions d’Enesa.

FOTO: / Ahir van mostrar com s’ha implementat el projecte

L’Institut de les Borges
facilita ‘tauletes’ a l’Índia
El director de la Fundació “Daniel Shah and Núria Toneu” va
estar ahir a les Borges Blanques
per agrair personalment a totes
les institucions de la comarca

que han participat en el projecte
que ha permès que una escola
del sud de Calcula, a la Índia, pugui disposar de dispositius digitals com tauletes i smartphones.
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Lo Caragol Lleida y La Sentiu se
adjudican los derbis leridanos
El Linyola cede ante el Denia y pierde una oportunidad de oro

FOTO: Rubén Narbona / La plantilla de Lo Caragol antes de iniciar el derbi ante el Solsona

Lleida
REDACCIÓN
La jornada de Tercera Nacional
estuvo marcado por los enfrentamientos entre equipos leridanos.
Por una parte, el Restaurant Lo
Caragol Lleida obtuvo una gran
victoria en casa ante el Trepovi
Solsona FS por un resultado final
de 3-1. Asimismo, La Sentiu logró
imponerse en la pista del Flower
Agramunt por 2-6.
Lo Caragol Lleida impuso su

juego en el inicio del encuentro y
Pulido abrió la lata con un gol a la
media vuelta desde la frontal del
área. Posteriormente, Manel sacó
las telarañas de la escuadra con
un potente disparo con la zurda
que colocó el 2-0 al descanso.
Pero en la segunda mitad el
Trepovi Solsona despertó y acortó
distancias con un gol de Samuel
Fernández (2-1). Sin embargo, Lo
Caragol Lleida, que ahora es colíder empatado a puntos con el

FOTO: Juan Ramón Tarragó / La suerte volvió a dar la espalda al FS Linyola

Penya Esplugues, supo mantener
los nervios y esperar la oportunidad para lograr el tercer gol, el
cuál, lo firmó el ‘pichichi’ de la capital del Segrià, Sergio Martínez
‘Xexu’, restando seis minutos para
el final, que truncó las esperanzas
de puntuar del Trepovi Solsona.
Por otra parte, La Sentiu goleó
a domicilio al Flower Agramunt
(2-6) y se adjudicó un triunfo que
le permite coger aire y confianza.
Por contra, el Agramunt queda

desahuciado en la última plaza de
la liga.
Los dos equipos salieron a por
todas y rápidamente un intercambio de golpes puso el 1-1 en el
electrónico. Sin embargo, los visitantes transformaron dos tantos
más que obtuvieron la respuesta
de Marc Orobitg por parte de un
luchador Agramunt (2-3). El conjunto local se acercaba al electrónico pero Lluís Jiménez aparecía
para anotar el primero de los tres

El Almacelles sorprende al Baró de Maials
y el Alcoletge B se sitúa como nuevo líder
Lleida
REDACCIÓN
En la liga de Primera Catalana,
el Zero39-Gastrobar Almacelles
consiguió dar la sorpresa de la
jornada en vencer a domicilio al
hasta ahora líder de la competición y actual segundo clasificado,
el Baró de Maials, que fue siempre a remolque del conjunto visitante y perdió por un ajustado
5-6.
Baró de Maials: Vila, Mòdol,
Prats, Sisterè, Albert Areste. Ballesté, Brikh, Palou, Aleix Areste,
Tolosa, Vallès, Martos.
Zero39-Gastrobar Almacelles:
Larios, Miranda, Llovet, Montal-

El Alcoletge
sigue invicto
tras doce
jornadas
bán, Giribet. Herrerias, Moya, Purroy, Mañas, Galindo.
Goles: 0-1 Montalbán (10’),
1-1 Martos (27’), 1-2 Montalbán (29’), 1-3 Galindo (30’), 2-3
Martos (31’), 3-3 Vallès (35’), 3-4
Llovet (36’), 3-5 Purroy (36’), 4-5
Sisterè (38’), 4-6 Montalbán (39’),

FOTO: Daniel Ballarín / El Alcoletge B es el nuevo líder de la competición

goles consecutivos que conseguía
La Sentiu en el tramo final para
sentenciar el encuentro (2-6).
Por último, el Alcoletge rompió
su mala racha con una exhibición
en casa ante el Sant Esteve (10-0).
SEGUNDA DIVISIÓN B
El Linyola, pese a remontar un
0-2 adverso en casa gracias a los
goles de Xavi Alís, David Vendrell
y Siddharth Candame, cayó derrotado a manos del Denia por 3-6.
5-6 Vallès (40’).
Este resultado lo aprovechó el
Alcoletge ‘B’, equipo que aún no
conoce la derrota y que venció
en casa del Linyola Pere Bep por
6-7 y se instauró en el liderato de
la clasificación con un ligero margen de un punto con el Baró.
Goles: 1-0 Bonjorn (1’), 1-1 Ribero (5’), 2-1 Bonjorn (5’), 2-2 Torres (14’), 3-2 Alis (19’), 3-3 Casey
(22’), 4-3 Alis (22’), 4-4 Tarruell (25’), 5-4 Alis (37’), 5-5 Casey
(37’), 5-6 Casey (39’), 5-7 Casey
(39’), 6-7 Alis (39’).
Asimismo, el Torres de Segre
no logra volver a la senda de la
victoria y empató con el Torrons
Vicens Agramunt B (4-4), el CFS
Alpicat derrotó al Tallers Lleó Cervera por 7-4, el Guaja Aventuras
Tremp goleó al CFS Pardinyes por
6-2, y el Carburantes Arroyo Fraga venció al Peugeot Tallers Priego Mollerussa por 8-5.

