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Una lleidatana, ‘atrapada’ 5 
hores en un tren per la neu
Amb 50 viatgers de l’Alvia Bilbao-Barcelona amb parada a Lleida

SERVEIS INCIDÈNCIES

Operaris i efectius que van participar en el ‘rescat’ de passatgers, i el tren Alvia aturat al fons.

NEUS VIDAL

❘ LLEIDA ❘ Un total de 51 passat-
gers del tren Alvia de Bilbao a 
Barcelona, amb parada a Llei-
da, van haver de ser evacuats 
ahir en totterrenys, després 
que el tren es quedés parat a 
la muntanya a prop de l’estació 
d’Inoso (Àlaba) per la falta de 
tensió elèctrica al caure un ar-
bre sobre la catenària, per efec-
tes del temporal (més informa-
ció a la pàgina 22). El comboi 
va sortir de Bilbao a les 6.30 i 
cap a les 7.40 es va quedar atu-
rat. Neus Vidal, la passatgera 
lleidatana que tenia bitllet amb 
destinació Lleida, va explicar 
que primer Renfe va enviar un 
tren de gasoil des de Miranda 
per rescatar-los, sense èxit, “al 
no poder passar perquè hi ha-
via un arbre a la via”, i després 
un altre des d’Orduña, però es 
va “avariar”. Va afirmar que 
mentre van estar aturats no hi 
havia calefacció al tren, però 
va dir que els van oferir servei 
de cafeteria. Finalment, els van 
evacuar en vehicles totterreny 

fins a una carretera propera 
on els esperaven un autobús. 
A causa de l’acumulació de 
neu, serveis d’emergència van 
evacuar en llitera viatgers amb 
problemes de mobilitat. Els bu-
sos els van transportar fins a 
Saragossa, des d’on van po-
der seguir en AVE fins a Llei-
da, Tarragona o Barcelona.  
En el dispositiu, van participar 

efectius de la DYA (Detente y 
Ayuda), Miñones, Bombers i 
Creu Roja, va assenyalar Ren-
fe, i el rescat va acabar sobre 
les 13.15. 

En total, una odissea de més 
de cinc hores. Aquesta avaria 
va afectar sis trens i Renfe va 
dir que els afectats poden pre-
sentar una reclamació per re-
cuperar els diners del bitllet.

NEUS VIDAL

L’autocar en el qual van continuar el viatge.

La presidenta dels promotors de Lleida i el de Catalunya.

HABITATGE BALANÇ

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ Un estudi de l’Asso-
ciació de Constructors i Pro-
motors de Catalunya indica 
que el preu mitjà per metre 
quadrat útil dels pisos nous a 
la província va ser de 1.269 
euros, un 0,2 per cent menys 
que el 2016, el que a la pràc-
tica suposa un manteniment 
del preu. En canvi, al con-
junt de Catalunya va pujar 
un 7,5 per cent i es va situ-
ar en 2.545 euros. Els pro-
motors van destacar que a 
l’àrea turística de muntanya 
el preu per metre quadrat 
útil va ser de 2.148 euros i 
el més elevat va correspon-
dre a Naut Aran, amb 3.226 
euros. Al contrari, els més 
baixos de la província van 
ser els de Sarroca de Lleida 
i Torres de Segre, amb 559 
i 585, respectivament. Per 
comarques, la Val d’Aran en-
capçala el rànquing de preus 
de venda amb 2.636 euros/
m² útil, seguit del Pallars 
Sobirà amb 1.697, Solsonès 
(1.557), Segrià (1.415), la Se-
garra (1.374), Alta Ribagorça 
(1.340), Alt Urgell (1.266), 
Urgell (1.170), Pallars Jussà 
(1.123), la Noguera (996) i 

Pla d’Urgell (784). Els pro-
motors van alertar de les difi-
cultats per tramitar llicències 
a Catalunya (no a Lleida) i 
per obtenir finançament dels 
bancs, que demanen preven-
des del 40% dels pisos, en 
aquest cas també a Lleida.

El preu mitjà dels 
pisos a Aran gairebé 
dobla el del Segrià

Renovació del 
paviment d’aules 
del Camps Elisis

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de 
Lleida ha adjudicat a Fran-
cisco Javier Cosialls Malla 
el subministrament i subs-
titució del paviment de les 
aules d’educació infantil del 
col·legi Camps Elisis, per 
un import de 8.806,38 eu-
ros. El plec de condicions 
argumenta que “a causa 
del desgast per l’ús i l’anti-
guitat”, aquest paviment 
requereix ser renovat “per 
complir amb les normatives 
vigents”.

La Crida demana 
allotjament per a 
dones maltractades

SERVEIS

❘ LLEIDA ❘ La Crida-CUP de-
nuncia que la Paeria “en-
cara no ha trobat una so-
lució estable per al servei 
d’allotjament d’urgència per 
a dones que surten de la vi-
olència masclista”. El con-
curs per a la seua gestió va 
quedar desert al desembre 
i un any després del tanca-
ment del servei que oferia 
Dona Samaritana. Ara, les 
dones ón allotjades en dos 
pisos municipals o en esta-
bliments hotelers.

LES CLAUS

Capital i província
z El 2017 hi havia 140 habi-
tatges en venda a la capital 
(136 en blocs i 4 d’unifamili-
ars), amb una superfície de 
88,9 m² (un 3,8% més que 
el 2016) i un preu mitjà, de 
188.927 euros (+16,9%). El 
preu per metre quadrat útil 
era de 2.098 (+12,9%). A tota 
la província, hi havia 889 ha-
bitatges a un preu mitjà de 
104.398 euros, 1.269 el m².

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Atracament amb 
navalla en un 
local de Balmes

SUCCESSOS

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van arrestar dijous un 
home de 34 anys i una dona 
de 44 per haver intentat ro-
bar en una botiga de l’avin-
guda Balmes amenaçant el 
responsable amb una nava-
lla. La parella va entrar en 
una botiga multipreu. La in-
tenció era que l’home agafés 
un producte i se n’anés per-
què el responsable el seguís, 
i mentrestant la dona forçava 
la caixa enregistradora. Tan-
mateix, el dependent se’n va 
adonar i ho va evitar, encara 
que el van amenaçar amb la 
navalla. Tots dos compten 
amb nombrosos antecedents 
i esperen passar a disposició 
judicial.

Una conductora 
èbria xoca amb 
un semàfor

TRÀNSIT

❘ LLEIDA ❘ Una conductora de 33 
anys va ser denunciada ahir 
al xocar, en estat ebri, amb 
un semàfor i un plafó publi-
citari a l’avinguda Alcalde 
Rovira Roure. Els fets van 
tenir lloc a les 1.20 hores, 
quan la conductora va sortir 
de la via, a l’altura de l’avin-
guda de Pinyana, i va col·lidir 
contra un semàfor i un plafó, 
la qual cosa li va causar feri-
des lleus. Per requeriment de 
la Guàrdia Urbana, la con-
ductora es va sotmetre a la 
prova d’alcoholèmia, amb 
un resultat positiu de d’1,05 
mg/l, que quadruplica la taxa 
permesa, i va ser denunciada 
per la via penal.

Ferit un 
motorista  
a Cappont

TRÀNSIT

❘ LLEIDA ❘ Un motorista de 45 
anys va resultar ferit ahir al 
migdia al caure quan circu-
lava pel carrer Manel Gaya i 
Tomàs, al barri de Cappont. 
Els serveis d’emergència van 
rebre l’avís a les 14.44 hores i 
fins al lloc dels fets es va des-
plaçar una ambulància del 
Sistema d’Emergències Mè-
diques i patrulles de la Guàr-
dia Urbana. El motorista va 
patir policontusions a con-
seqüència de l’impacte amb 
l’asfalt i, després de ser atès 
in situ pels sanitaris, va ser 
evacuat a l’hospital Arnau de 
Vilanova. Va patir ferides de 
caràcter menys greu, segons 
va informar el SEM.

Els advocats 
celebren la festa 
patronal  
a l’Auditori
Homenatge a 3 lletrats 
amb 40 anys de carrera

JUSTÍCIA ADVOCACIA

Els tres advocats homenatjats ahir pels quaranta anys d’exercici a l’acte celebrat a l’Auditori.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’Auditori Enric Grana-
dos de Lleida va acollir ahir la 
festa del Col·legi de l’Advocacia 
de Lleida en honor al seu patró, 
sant Raimon de Penyafort. Un 
acte que va comptar amb la pre-
sència del president del Consell 
de l’Advocacia de Catalunya, 
Julio J. Naveira; el president 
de l’Audiència Provincial de 
Lleida, Francesc Segura, i re-
presentants de la conselleria de 
Justícia i de la Diputació.

Com és tradició, l’acte va 
servir per donar la benvingu-
da als nous col·legiats que es 
van incorporar durant l’any 
passat amb la imposició de la 
toga. També es va retre home-

LLEONARD DELSHAMS

natge a vuit advocats que su-
men vint-i-cinc anys de profes-
sió i a tres que en compleixen 
quaranta exercint l’advocacia: 
Maria Teresa Minguella Ber-
tran, Josep Maria Palau Giné i 

Joan Vendrell Pérez. Així ma-
teix, es va entregar el premi Lo 
Canyeret d’articles jurídics i la 
partida solidària del 0,7%, que 
s’ha repartit a parts iguals entre 
l’Associació Aremi pel projecte 

Vull abraçar l’aigua!!! M’ajudes 
a tenir una superbanyera? i la 
Fundació Jericó de Lleida pel 
projecte Residència Temporal 
de persones en situació d’ex-
clusió social Jericó.

Dos alumnes que van reclamar ahir a la DGT a l’anul·lar-se l’examen.

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Un mes i mig després de 
desconvocar-se la vaga d’exa-
minadors de trànsit, que va fer 
aturades setmanals durant cinc 
mesos, els alumnes segueixen 
tenint problemes per poder 
treure’s el carnet. Una situa-
ció que ahir van viure de pri-
mera mà una desena d’alum-
nes de l’autoescola Pallars que 
no van poder fer la prova per 
falta de examinador. Tots ells 
van posar una reclamació a la 
Direcció General de Trànsit de 
Lleida per exigir explicacions, 
ja que no els van donar cap raó 
per anul·lar l’examen, i per re-

clamar una nova data per fer la 
prova. Ferran Arjó, director de 
l’autoescola Pallars, va explicar 
a aquest diari que els alumnes 
havien d’examinar-se de per-
misos professionals, de camió i 
tràiler, i que van anar a la cita 
a les vuit del matí. “Com a mí-
nim, els alumnes es mereixen 
una explicació perquè han per-
dut un dia de feina o d’estudis”, 
va assenyalar. Adrián, un dels 
alumnes afectats, va assenyalar 
sentir-se “molt indignat” i que 
li suposa una despesa cada ve-
gada que s’anul·la un examen. 
“No entenem que estiguem en 
aquesta situació si la vaga ja s’ha 

acabat. Em sembla molt injust”, 
va remarcar.

Per la seua banda, el presi-
dent de la Federació d’Autoes-
coles de Catalunya, el lleidatà 
Raül Viladrich, va afirmar que 
han enviat una carta al delegat 
del Govern central a Catalunya 
per expressar-li la seua preocu-
pació per la falta de personal. 
Segons indica aquest document, 
l’espera a Lleida per poder exa-

Els examinadors de trànsit deixen 
‘penjats’ una desena d’alumnes
Els afectats denuncien que l’avaluador no els va donar cap motiu per no fer la prova 
|| La llista d’espera per treure’s el carnet després de la vaga és de 49 dies

POLÈMICA AUTOESCOLES

LES CLAUS

Autoescoles
z Denuncien un greuge com-
paratiu a Catalunya respecte al 
conjunt de l’Estat, amb menys 
personal i sense places fixes fins 
al setembre del 2018. A Lleida, 
han hagut de fer retallades de 
plantilla i horaris.

Pirineu
z Els examinadors es neguen a 
fer hores extres i a desplaçar-se 
fora de la seua jornada labo-
ral, cosa que limita la capacitat 
d’examen a la Seu d’Urgell, que 
han passat de fer tretze proves 
al dia a només sis.

minar-se del carnet de conduir 
és de quaranta-nou dies després 
de la vaga, molt més llarga que 
la mitjana estatal, que és d’un 
mes. A més, les autoescoles de-
nuncien que no hi haurà nous 
examinadors a Catalunya fins 

al setembre del 2018 i que el 
sistema es col·lapsa amb 68.908 
alumnes pendents d’examen.  
La federació demana mesures 
excepcionals i aposta per tras-
passar les competències al Ser-
vei Català de Trànsit.

SENSE PERSONAL
Les autoescoles denuncien 
que no hi haurà nous 
examinadors a Catalunya 
fins al mes de setembre

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



14 COMARQUES SEGRE 
Dissabte, 3 de febrer del 2018

El segon del PSC es postula 
com a alcalde de Gimenells
Per la moció de censura al primer edil pactada amb el PDeCAT 
|| Pérez se sotmetrà aquest mes a una qüestió de confiança

MUNICIPIS POLÍTICA

X. RODRÍGUEZ
❘  GIMENELLS I PLA DE LA FONT ❘  El 
número dos del PSC a Gime-
nells, Antonio Miguel Pardos, 
es postula com el candidat a 
ocupar el càrrec d’alcalde des-
prés de la moció de censura 
de l’actual primer edil, Dante 
Pérez, que va deixar el PSC i es 
va presentar com a número 2 
a les llistes del PP per Lleida a 
les eleccions al Parlament. Par-
dos, que és l’alcalde pedani de 
Pla de la Font, va explicar ahir 
que mantindran la moció de 
censura pactada amb el PDe-
CAT (a l’oposició), malgrat que 
Pérez va anunciar dijous que 
se sotmetrà a una qüestió de 
confiança vinculada a l’apro-
vació dels pressupostos en un 
ple que se celebrarà a finals 
d’aquest mes (vegeu SEGRE 
d’ahir). La llei electoral esta-
bleix que si el primer edil perd 
una qüestió de confiança, serà 
cessat “automàticament”. No 
obstant, si aquesta es vincula 
a l’aprovació dels pressupostos 
municipals, s’haurà de presen-
tar una moció de censura en el 
termini d’un mes i, si no es pre-
senta, es donarà per atorgada 
la confiança i la llum verda als 
pressupostos. 

Pérez va afirmar que espe-
rarà la moció de censura per 
deixar el càrrec. Per la seua 
banda, el primer secretari del 
PSC, Òscar Ordeig, va asse-
gurar que la decisió de Pérez 

Antonio Miguel Pardos i, a la imatge de la dreta, Dante Pérez.

El Segrià reclama 10.000 € 
per danys a la gossera a 
l’antiga concessionària

PLE COMARCAL

R. R.
❘ LLEIDA ❘ El consell del Segrià 
reclamarà a l’antiga concessi-
onària de la gossera comarcal, 
la firma Dog Solutions, uns 
deu mil euros pel que qualifica 
com a danys a les instal·lacions. 
Aquesta reclamació forma part 
de l’extinció del contracte que el 
ple va aprovar ahir, gairebé un 
any més tard que l’empresa dei-
xés de prestar el servei i es de-
clarés en concurs de creditors. 
Des d’aleshores, l’ens comar-

cal ha gestionat aquest centre 
d’acollida d’animals de forma 
directa amb el seu propi perso-
nal. Habilitar una habitació en 
el que havia de ser un espai de 
quarantena, desperfectes en rei-
xes i modificacions que es van 
portar a terme sense l’autorit-
zació del consell formen part de 
la reclamació del consell a l’em-
presa, que ascendeix a un total 
de 10.714 euros. D’altra banda, 
el ple va aprovar per unanimitat 
tornar a licitar tretze línies de 
transport escolar, després d’un 
primer concurs que va renunciar 
a adjudicar l’any passat arran 
d’un recurs. En un altre ordre de 
coses, el regidor de la Paeria Jo-
an Gómez va prendre ahir pos-
sessió del càrrec de conseller 
comarcal del PSC en substitució 
de Dante Pérez.

MEDI AMBIENT FURTIVISME
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA

Els agents rurals van decomissar 421 peixos.

Els Rurals fan a Utxesa el seu 
major decomís de peixos 
❘ LLEIDA ❘ Els Agents Rurals van 
interceptar dimecres passat 
dos pescadors furtius que pes-
caven amb xarxes al pantà 
d’Utxesa i van portar a terme 
el major decomís de peixos en 
aigües interiors fins ara, amb 
un total de 421 exemplars, 

entre els quals hi havia 120 
carpes i un silur. Així ho va 
anunciar ahir el departament 
d’Agricultura, que va indicar 
que els denunciats podrien for-
mar part d’una banda dedica-
da a pescar per a la venda a 
Europa de l’Est i central.

❘ LLEIDA ❘ El departament de 
Territori i Sostenibil itat 
projecta incloure bona part 
del Pirineu i el Prepirineu 
de Lleida en una gran zona 
de protecció per preservar 
la foscor del cel nocturn al 
nord-oest de Catalunya. Se-
gons va indicar la conselleria, 
les comarques de muntanya 
lleidatanes compleixen “les 
condicions per a la creació 
d’una gran zona de protecció 
del medi natural nocturn”. 
L’objectiu és evitar la conta-
minació lluminosa per millo-
rar els hàbitats, especialment 
els de les espècies nocturnes. 
La conselleria va avançar 
que, durant aquest any, el 
Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici 
formarà part de projectes de 
protecció en desenvolupa-
ment al costat d’altres espais 
protegits de Catalunya. Els 
primers passos per redac-
tar-los i posar-los en marxa 
arriben després que, l’any 
passat, mesuraments per part 
de la Xarxa Catalana de Se-
guiment de la Contaminació 
Lluminosa a l’Estany Llong i 
el refugi d’Amitges corrobo-
ressin l’“excel·lent qualitat” 
del cel nocturn al parc.

Els estudis sobre contami-
nació lluminosa han verificat 
que el Montsec també man-
té els “nivells de qualitat ex-
cel·lents” d’anys anteriors, i 
que li van valer la certificació 

com a reserva i destinació tu-
rística Starlight, recentment 
renovada per als pròxims 
quatre anys.

Val a recordar que Ai-
güestortes ja va manifestar 
l’any passat la seua volun-
tat d’obtenir també la certi-
ficació Starlight. Segons la 
conselleria, el Parc Nacional 
espera presentar la candi-
datura aquest any (vegeu el 
desglossament).

Plantegen protegir 
la foscor del cel 
nocturn del Pirineu

MEDI AMBIENT PROTECCIÓ

■ Tant l’ajuntament de la 
Vall de Boí com el d’Es-
pot veuen amb bons ulls 
la iniciativa d’obtenir la 
certificació Starlight per 
a Aigüestortes, i consi-
deren que podran adap-
tar-se sense dificultat a les 
limitacions que representa 
en matèria d’enllumenat. 
Això es deu, apunten, al 
fet que ja han posat en 
marxa el desplegament 
progressiu d’il·luminació 
amb leds, que a més de 
comptar amb més efici-
ència energètica, suposen 
també menys contamina-
ció lluminosa. Aquesta és 
la il·luminació que ja té el 
conjunt romànic de la Vall 
de Boí.

Espot i la Vall de 
Boí adapten 
l’enllumenat

LES CLAUS

Dante Pérez. L’alcalde va assegurar ahir que esperarà la 
presentació de la moció de censura per deixar el càrrec. En 
aquesta línia, va donar per fet que els regidors la presentaran.

Llei. La llei electoral estableix que, en el cas que una qüestió 
de confiança vinculada amb l’aprovació dels pressupostos no 
prosperi, s’ha de presentar una moció de censura i, si aquesta 
no obté el vistiplau del ple, l’alcalde no se cessaria i els comp-
tes quedarien aprovats.

és “el més sensat que ha fet”, 
tot i que va manifestar que són 
“molt prudents”. 

Així mateix, va assegurar 
que “el candidat alternatiu 
ha de ser socialista”, perquè 
“Gimenells no ha votat el PP, 
però tampoc un alcalde del 
PDeCAT”. A més, a Gime-
nells estan a l’espera que entri 

el nou regidor en substitució 
de Vicente Sáez, que va dimitir 
quan es va conèixer que Pérez 
passava a formar part de les 
llistes del Partit Popular. El nou 
edil seria Josep Farré Callen, el 
suplent número 4 de la llista, al 
renunciar també Patricia Mon-
tes Valls, que al principi havia 
d’ocupar el lloc de Sáez.

TRANSPORT ESCOLAR
El consell va aprovar treure 
a concurs tretze línies de 
transport escolar que no va 
poder adjudicar el 2017

Periodistes 
britànics visiten 
l’oferta d’esquí 
de Lleida

TURISME

❘ LLEIDA ❘ Un grup de cinc pe-
riodistes del Regne Unit de 
diferents mitjans de comuni-
cació britànics participa du-
rant quatre dies en un viatge 
al Pirineu per tal de conèixer 
l’oferta d’esquí i promocionar 
al mercat anglès les estaci-
ons lleidatanes i les activitats 
complementàries que s’or-
ganitzen a les comarques de 
muntanya de Catalunya. El 
grup va visitar aquest dijous 
passat les instal·lacions de 
Lles de Cerdanya i una de 
les periodistes visitarà Port 
Ainé i el Pallars Sobirà, així 
com Baqueira i les propostes 
turístiques de la Val d’Aran. 
Aquest viatge l’ha organit-
zat la marca Pirineus, de la 
qual forma part el Patronat 
de Turisme de la Diputació 
de Lleida.
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ITMAR FABREGAT

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Una vintena de profes-
sors de Primària i Secundària 
de Lleida van participar ahir 
en la primera edició del curs 
de formació en primers auxilis 
i tècniques de reanimació car-
diopulmonar que s’imparteix a 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova. El projecte, sota 
el nom Els nens salven vides, 
naix fruit d’una col·laboració 
del Servei de Pediatria de l’Ar-
nau, l’Aula Hospitalària i el de-
partament d’Ensenyament amb 
l’objectiu de portar aquestes tèc-
niques de primers auxilis fins 
als alumnes.

El curs l’imparteixen els doc-
tors Eduard Solé, Jordi Garcia 
i Alba Gairí, i compta amb la 
col·laboració de la doctora Toñy 
Castillo, directora de l’Aula 
Hospitalària. La inauguració 
va comptar amb la presència del 
director dels serveis territorials 
d’Ensenyament a Lleida, Miquel 
Àngel Cullerés, i del cap de Pe-
diatria de l’Arnau, Eduard Solé, 
que també imparteix el curs. El 
seu objectiu és proporcionar als 
educadors les tècniques bàsi-

SALUT FORMACIÓ

Fotografia de grup d’instructors i alumnes ahir a la primera sessió del curs a l’Arnau.
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ques de primers auxilis perquè 
adquireixin coneixements en 
el maneig de situacions urgents 
que poden sorgir en l’àmbit es-
colar i donar-los eines per a la 
seua resolució.

Segons va explicar ahir la 
doctora Castillo, està previst 
oferir als diferents centres edu-
catius aquest curs de forma tri-
mestral, al qual els professionals 
s’apunten de forma voluntària, 
i que els tallers arribin també 
a les aules, perquè els alumnes 

sàpiguen com actuar en cas 
d’emergència. “Estem molt con-
tents per la resposta obtinguda 
amb aquesta formació, amb 22 
professors en la primera edició, 
la qual cosa ens indica que hi 
ha una necessitat de saber com 
afrontar qualsevol emergèn-
cia mèdica que sorgeixi durant 
l’activitat escolar”, va afirmar 
Castillo.

A través d’aquest curs, el 
personal sanitari ofereix als 
professors diferents pautes per 

promoure la seguretat, la pre-
venció d’accidents i els primers 
auxilis en les activitats didàcti-
ques habituals, amb el suport 
d’una guia. També se’ls ensenya 
la reanimació cardiopulmonar 
(RCP) i com actuar en situaci-
ons com pèrdues de consciència, 
febre, convulsions, reaccions 
al·lèrgiques o diabetis. Així ma-
teix, se’ls donen eines per afron-
tar accidents que puguin tenir 
els alumnes amb hemorràgies, 
contusions i fractures.

TRIMESTRAL
Arnau i Ensenyament 
oferiran aquest curs cada 
trimestre als professors de 
forma voluntària

Cinc persones 
pateixen cada dia 
mort sobtada o 
aturada cardíaca
n Catalunya registra di-
àriament cinc casos de 
persones que pateixen 
una mort sobtada com a 
conseqüència d’una pa-
rada cardiorespiratòria. 
Tanmateix, només el 15 
per cent dels ciutadans 
saben practicar manio-
bres de reanimació car-
diopulmonar, segons el 
SEM. Una pràctica senzi-
lla que, si es fa correcta-
ment, augmenta entre 2 i 
3 vegades les possibilitats 
de supervivència de l’afec-
tat. En l’àmbit educatiu, 
el Consell Català de Res-
suscitació i Ensenyament 
tenen un conveni per a la 
participació en el Progra-
ma de Suport Vital Bàsic, 
a través del qual s’ense-
nya als alumnes primers 
auxilis en les diferents 
etapes de la vida escolar. 
Segons el Consell Cata-
là de Ressuscitació, per a 
aquest curs s’han adherit 
nous centres lleidatans a 
aquest programa: la Val 
d’Aran, el Pallars Sobirà, 
el Pallars Jussà i l’Alta Ri-
bagorça, que s’afegiran al 
Segrià i la Noguera.

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

Vista d’un dels exercicis de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis que s’imparteixen al curs. 

Aprenent a salvar vides 
Una vintena de professors participen en un curs de tècniques de reanimació pulmonar || L’objectiu 
és portar els tallers a l’aula perquè els alumnes sàpiguen actuar en casos d’emergències
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HORÒSCOP

La UdL compta aquest curs amb més de 
400 estudiants procedents de 43 països
La UdL va donar la benvinguda ahir als alumnes de mobi-
litat, amb un total de 410 estudiants durant el curs 2017-
2018, noranta més, procedents de 43 països diferents, 
amb els primers alumnes russos i kazakhs.

UDL

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

Tallers del consell de la Noguera en escoles 
de la comarca pel Dia de la Pau
Les escoles Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer i 
la Noguera de Balaguer han acollit aquesta setmana ta-
llers a càrrec del Servei d’Atenció a les Dones del consell 
comarcal en el marc del Dia de la Pau.

Multitudinària festa de la Mare de Déu del Blau a la Catedral de Lleida
La Catedral Nova de Lleida va 
acollir ahir a la tarda la festa de 
la Mare de Déu del Blau. L’ofre-
na va comptar amb la partici-
pació de desenes de nenes que 

es diuen Blau. La llegenda diu 
que els canonges de la catedral 
van demanar al segle XV una 
escultura de la verge a l’artista 
Jordi Safont, que la va encarre-

gar al seu aprenent. Aquest va 
fer una imatge tan bonica que 
Safont, per l’enveja, va llançar 
un martell contra la verge, a qui 
li va sortir un blau.

ITMAR FABREGAT

Cubells i Foradada conclouen els cursos 
per millorar la memòria de la gent gran
L’Àrea de Serveis Socials del consell comarcal de la Nogue-
ra va posar fi ahir als dos cursos per millorar la memòria 
organitzats al costat d’Aspid Lleida. Hi van participar 
trenta persones, quinze a Cubells i quinze a Foradada.

CONSELL COMARCAL LA NOGUERA

Alumnes de l’Escola 
d’Almenar commemoren 
el Dia Mundial del Càncer
Els alumnes de l’Escola d’Almenar 
van celebrar el Dia Mundial contra 
el Càncer, que se celebra demà 4 
de febrer, muntant el punt solidari 
de l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer. A més, diversos muni-
cipis com Tàrrega i Arbeca van il-
luminar de verd els seus consisto-
ris i s’espera que més ajuntaments 
s’uneixin a la inciativa durant el 
cap de setmana.

ESCOLA D’ALMENAR

El club de lectura de 
Tremp celebra el 
maridatge de Lletres i Vins
El club de lectura de Tremp va ce-
lebrar una sessió de tertúlia sobre 
un clàssic de literatura amb l’acom-
panyament de dos vins de la co-
marca. La trobada es va celebrar 
en el marc del projecte Bibliote-
ques amb DO, que pretén atansar 
diferents públics al món del vi en 
general i en concret als projectes 
vitivinícoles de la comarca i unir 
lletres i vi.

AJUNTAMENT DE TREMP

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Canalitzeu l’energia tant emocional com 
física per fer una cosa que marqui una 

diferència. La vostra contribució encoratjarà els 
amics i familiars a unir-se a vosaltres.

TAURE 20-IV / 20-V.
S’afavoreixen els viatges, les relacions i 
l’observació seriosa de la vostra situació 

actual i els canvis que voleu fer. Utilitzeu les ha-
bilitats que hàgiu perfeccionat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Compteu els diners i reviseu els docu-
ments personals que requereixen ajus-

taments. Un tema emocional necessitarà atenció 
si voleu evitar pèrdues. Useu la intel·ligència.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Intensifiqueu i feu les coses. Prendre 
acció física per garantir que les relacions 

siguin sòlides i que l’entorn familiar sigui segur 
us donarà tranquil·litat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un incident emocional afectarà la vostra 
relació amb algú que us importa. Pen-

seu abans de dir res que compliqui els plans. La 
indulgència portarà a problemes.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mireu qualsevol nova possibilitat que 
se us presenti, però no l’accepteu sense 

sospesar els pros i els contres. Una oferta pot no 
ser tan bona com sembla.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Compartiu els sentiments amb algú que 
estimeu i d’aquesta manera millorarà 

la relació. Una demanda que us fa un parent gran 
s’ha de tractar amb precaució.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Preneu mesures i dediqueu temps i 
esforç per ajudar els menys afortunats. 

Intensificar i fer allò correcte us farà sentir bé i 
farà un efecte positiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu-vos encaminats. No per-
meteu que ningú us impedeixi assolir 

els objectius. Un ritme ràpid i un objectiu clar us 
ajudaran a arribar a destí sense interferències.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Reviseu les opcions i trieu el que més 
us convingui. No sentiu que heu de ce-

dir davant de qualsevol persona que ofereixi un 
ultimàtum. Se us donarà una oportunitat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Agafeu temps per repassar detalls im-
portants. L’organització serà crucial per 

assolir el vostre objectiu. Massa de qualsevol cosa 
us portarà a cometre errors.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Torneu a connectar amb algú amb qui 
hàgiu col·laborat en el passat i us donarà 

oportunitat de participar en un projecte que us 
interessi. Un antic somni pot reviure’s.
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