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El Jussà aprova el 
projecte del banc  
de material mèdic

SERVEIS

❘ TREMP ❘ El consell del Jussà 
ha aprovat el projecte per a 
la creació d’un banc de ma-
terial sociosanitari en un lo-
cal de l’antiga seu de la cor-
poració al centre de Tremp. 
Aquesta iniciativa compta 
amb una inversió total de 
46.202 euros, segons va ex-
plicar el president comarcal, 
Constante Aranda. Al centre 
es podran trobar cadires de 
rodes o llits articulats, entre 
altres materials.

Agulló recupera  
la normalitat del 
servei d’aigua

SUBMINISTRAMENTS

❘ ÀGER ❘ Agulló, a Àger, va re-
cuperar ahir la normalitat 
en el servei d’aigua, segons 
fonts d’Aigües de Catalunya, 
l’empresa concessionària. 
Les obres per substituir la 
bomba que s’havia avariat 
en la captació de Molinell ja 
han acabat, segons les ma-
teixes fonts. Val a recordar 
que el poble va passar més 
de 24 hores sense aigua en-
tre diumenge i dilluns (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Contra les agressions 
sexistes a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ El grup munici-
pal de la CUP, a l’oposició a 
l’ajuntament de Tàrrega, pre-
sentarà una moció al pròxim 
ple municipal per demanar al 
consistori que estableixi un 
protocol contra les agressions 
sexistes a les festes i altres 
celebracions i actes públics 
que es porten a terme a la 
capital de l’Urgell.

Protocol a l’Art Urgell 
per l’assetjament escolar
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La comissió 
de convivència de la Seu 
d’Urgell i comarca, forma-
da per representants de la 
comunitat educativa i soci-
al de l’Alt Urgell, ha acordat 
crear un pla estratègic per 
combatre l’assetjament esco-
lar, segons va anunciar ahir 
l’ajuntament.

Convoquen una plaça de 
monitor a les Borges
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajunta-
ment de les Borges Blanques 
ha convocat un concurs per 
cobrir una plaça de monitor 
de lleure al Centre Obert Ca-
sal Marí. Les persones que hi 
estiguin interessades podran 
presentar-hi una sol·licitud 
fins al pròxim dia 20.

❘ LLEIDA ❘ El Congrés dels Diputats 
va aprovar ahir una proposició 
no de llei d’Units Podem que 
insta el Govern a “no ampliar 
els períodes de cap concessió 
de les actuals autopistes de pe-
atge” i que l’“explotació es re-
alitzi de forma directa pel sec-
tor públic” i proposa començar 
per aquelles amb una conces-
sió que acabi entre el 2018 i el 
2021, entre les quals es troba  
l’AP-2 al seu pas per Lleida, de 
la qual Abertis és titular fins al 
2021. Tota la cambra va donar 
suport a la iniciativa a excep-
ció del PP i Ciutadans, que es 
van abstenir, i Fòrum Astúries, 
que hi va votar en contra. No 
obstant, els populars van pre-
sentar una esmena que no es va 
acceptar, en què donaven suport 
a no prorrogar les concessions. 
El portaveu dels populars, Ra-
fael Hernando, va advocar per-

El Congrés insta l’Estat a assumir les autopistes
La cambra aprova una iniciativa d’Units Podem, amb abstenció del PP, per no ampliar 
les concessions, entre les quals s’inclou la de l’AP-2, que expira el 2021

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Imatge d’arxiu del peatge de l’autopista AP-2 a Albatàrrec.

SEGRE

què aquestes infraestructures 
“amortitzades pel pagament 
del peatge reverteixin l’Estat” 
i sigui el Govern el que “deci-
deixi com implementarà una 

nova fórmula per al manteni-
ment”. Val a recordar que entre 
el 2018 i el 2021 expiren nou 
trams d’autopistes de peatge, 
l’AP-6 entre Villalba i Adanero, 

l’AP-1 entre Burgos i Armiñán, 
l’AP-7 entre Tarragona i Valèn-
cia, entre València i Alacant, 
entre Montmeló i la Jonquera 
i el Papiol, i entre Barcelona i 
Tarragona, l’AP-4 entre Sevilla 
i Cadis, i l’AP-2 entre Saragossa 
i Mediterrani. El text aprovat, 
que se centra majoritàriament 
a demanar que no es privatitzin 
de nou autopistes que han fet fa-
llida, inclou una esmena d’ERC 
per exigir que no s’ampliïn les 
tarifes en determinats trams 
fins que finalitzi la concessió.

Camions a l’N-230
D’altra banda, el ministre 

de Foment, Íñigo de la Serna, 
va reiterar dilluns el seu com-
promís de desviar camions de 
l’N-240 i l’N-340 cap a les auto-
pistes, malgrat que va assegurar 
que encara no hi ha una data 
concreta.

La reunió que es va fer ahir al Centre d’Interpretació de Mas de Melons a Castelldans.

ÒSCAR MIRÓN

MARÍA MOLINA
❘ CASTELLDANS ❘ La subdirecció de 
Biodiversitat i Medi Ambient 
de la conselleria de Territori i 
Sostenibilitat va convocar ahir 
els ajuntaments de Castelldans, 
Alfés, Albatàrrec, Aspa, Llei-
da, el Cogul, Puigverd i Artesa 
de Lleida, amb terrenys dins 
de l’àrea protegida de Mas de 
Melons, amb una extensió de 
6.300 hectàrees, per abordar 
actuacions que el vinculin al 
territori, el “senti com a seu” i 
es pugui incidir en la divulga-
ció i promoció d’aquest espai de 
secà. Des de juliol s’han portat 
a terme algunes celebracions 
com el Dia Mundial de les Aus, 
exposicions o anellatges de fau-
na. Tanmateix, és poc per a les 
possibilitats d’una àrea on s’ha 
anat intervenint des del 2002 
(vegeu el desglossament). La 
Generalitat va proposar ahir 
programes anuals amb els quals 
impulsar tallers educatius en 
centres educatius sobre les aus 
o rutes verdes relacionades amb 
les cabanes de volta, l’astrono-
mia, la microfauna, aus com els 
muricecs, la flora i, fins i tot, 
la relació amb la prehistòria a 
través del centre del Cogul. Se-
gons van indicar els tècnics de 
la conselleria, també es preveu 
la promoció turística mitjançant 
itineraris per a la promoció del 
paisatge. “Mas de Melons ofe-
reix un ventall de possibilitats 

Territori ofereix a vuit ajuntaments 
reactivar la zona de Mas de Melons
La conselleria convoca els edils per dissenyar un pla de dinamització conjunta || 
Rutes naturals, tallers educatius, fauna i història, els principals eixos

MEDI AMBIENT PROTECCIÓ

encara pendent d’explotar i que 
s’ha de promocionar”. En aquest 
sentit, es va plantejar la possibi-
litat de fer un parc natural del 
secà en un futur. La d’ahir va ser 
la primera reunió de treball en 
la qual es va convidar els alca-
les a fer propostes. El d’Alfés, 
Hilari Guiu, va remarcar que 
“cal no oblidar els pagesos, que 
són la veritable garantia per a 
la conservació d’aquesta àrea 
protegida”.

LES CLAUS

Compra. Aigües Segara-Garrigues es va adjudicar el 2002 les 
obres del canal per 1.100 milions. El 2004 va comprar la finca de 
Mas de Melons per 13 milions, inclosos a l’adjudicació inicial. Amb 
tot, el 2008 va revertir en la Generalitat, que n’és la propietària.

Gestió. El 2003 va quedar exclosa de la zona regable del Segar-
ra-Garrigues ja que és una zona d’especial protecció d’aus (zepa). 
No obstant, unes 500 hectàrees poden tenir reg de suport. Els 
municipis ja van crear el 2012 un consorci gestor.

rcolomina
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ÒSCAR MIRÓN

Foto de grup dels organitzadors, 
cuiners i autoritats durant la 
celebració de Lo Ranxo.

cipients de tot tipus i culleres, 
van poder començar a degus-
tar aquest plat típic que acomi-
ada el Carnaval i dóna pas a la 
Quaresma.

La llegenda sobre aquesta ce-
lebració explica que antigament 
el ranxo es preparava per oferir 
un plat calent a la gent que no 
tenia menjar. A més, la tradició 
d’aquesta celebració marca tam-
bé que abans de Carnaval, els 
veïns de Ponts visitaven porta 
a porta totes les cases del poble 
per recollir el màxim possible 
d’ingredients i preparar el plat. 
Tot i així, avui dia són pocs els 
que, al rebre el Lali-lali (així és 
com es deia tradicionalment 
l’acció d’anar porta a porta) 
entreguen menjar. 

En canvi, les famílies sí que 
aporten els diners amb els quals 
posteriorment es compren els 
ingredients que conformen 
aquest popular plat d’hivern. 
Després de la degustació del 
ranxo, els centenars de veïns 
i visitants de Ponts van seguir 
la festa i van celebrar el final 
del regnat del rei de Carnaval 
amb una tarda de concert i una 
sessió llarga de ball, a càrrec de 
la Cobla Orquestra La Principal 
de la Bisbal.

DIPUTACIÓ LLEIDA

EDGAR ALDANA

AJUNTAMENT RIALP

MUSEU CONCA DELLÀ

Isona ■ La festa de la Guixa a Isona va repartir ahir 400 racions de la tradicional escudella que es va coure en vint-i-quatre olles 
durant hores en focs de llenya. Després que els veïns la degustessin en un dinar popular, la festa va seguir amb un ball de disfresses 
per posteriorment cremar el rei del Carnaval, acte que va donar per finalitzada la Guixa 2018.

Rialp ■ Després d’una festa amb la Txaranga Bandsonats, Rialp va 
celebrar ahir la calderada de Carnaval. Malgrat el fred, la tradici-
onal celebració va reunir aproximadament un centenar de veïns i 
veïnes per menjar la tradicional truita i l’escudella, que es va coure 
en sis grans olles.

Gualter ■ A Gualter, entitat del municipi de la Baronia de 
Rialb, dimarts de Carnaval es va acomiadar amb un dinar 
popular que va reunir més de 250 persones, que van poder 
disfrutar d’una tradicional escudella.

Ivars d’Urgell ■ Prop d’un centenar de persones es van trobar 
ahir a Ivars d’Urgell per donar el tret de sortida al Carnaval. 
Dissabte que ve, el municipi celebrarà la rua i el rei del Car-
naval visitarà els comerços del poble.

ÒSCAR MIRÓN

❘ ARTESA DE SEGRE ❘ 
Artesa va celebrar 
ahir la tradicional 
matança del porc, 
en què es van sa-
crificar 4 porcs i 
es van elaborar 
200 kg de botifar-
ra negra i uns 300 
de llonganissa, la 
base de 1.400 ra-
cions que es van 
degustar en un 
berenar popular.

La matança del 
porc reparteix 
1.400 racions a 
Artesa de Segre
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Podeu dominar en el vostre camp si sou 
conscients del que passa al voltant i 

coneixeu les limitacions mentalment, físicament 
i econòmicament. El canvi ha de començar dins.

TAURE 20-IV / 20-V.
Aprofiteu l’energia. No permeteu que 
les emocions prenguin el comandament 

i us portin a lluitar contra algú que realment 
podríeu utilitzar al vostre equip.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Preneu possessió del que sigui que feu. 
Actueu i us tindran en compte i feu tot 

el possible per aconseguir un canvi positiu. Po-
dreu fer alguna cosa per millorar la vostra vida.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Entreu en acció i feu la vostra part per 
reduir les despeses buscant una manera 

més econòmica de viure. Controleu els diners i 
sigueu reticents a fer una donació en efectiu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu més energia en els assoliments 
personals. Les activitats orientades a 

una millor salut a través de l’exercici i una dieta 
adequada encoratjaran un canvi positiu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Qüestions de diners, impostos, assump-
tes de salut i assentaments s’han de 

considerar acuradament. No deixeu que la ira 
entorpeixi el camí de fer allò correcte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Socialitzeu, feu contactes i conegueu 
tots els detalls d’una cosa que us inte-

ressa per trobar la millor forma d’obtenir el vostre 
objectiu. Les vostres idees generaran un canvi.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Preneu el camí menys transitat. Bus-
queu la pau mental i la tranquil·litat, no 

la ira i el ressentiment. Apreneu com gestionar 
les situacions que afectin la llar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Un enfocament apassionat de la vida 
us ajudarà a fer canvis positius. Utilitzeu 

el coneixement i experiència passada per escollir 
el millor per a vosaltres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu bon ús de l’energia. En lloc d’invo-
lucrar-vos en una cosa que beneficia 

una altra persona, enfoqueu-vos a seguir avan-
çant. Mantingueu un ritme lent però constant.

AQUARI 20-I / 18-II.
Actueu i us tindran en compte. Feu el 
que pugueu pels desvalguts i mostreu 

el que teniu per oferir als que estan en una po-
sició de poder. Aneu cap a l’èxit.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Canalitzeu l’energia en quelcom que us 
animi a aprendre. Poseu en ordre els 

documents importants, però no compartiu in-
formació personal amb els altres.

Cooperació al 
Senegal de Paeria 
i Veïns del Món

Escòcia rep la 
promesa del 
príncep Enric

El vi centra un 
taller de cuina  
a Tremp

Conferència 
sobre dona i 
ciència a l’IEI

El tinent d’alcalde Jo-
an Gómez va rebre la 
setmana passada els 
representants de l’As-
sociació Veïns del Món 
Solidaris que, amb el 
suport de la Paeria, 
ha fet diverses accions 
de cooperació a Ous-
souye, al Senegal.

El príncep Enric i la 
seua promesa, l’ac-
triu nord-americana 
Meghan Markle, van 
visitar ahir Edimburg 
per primera vegada des 
que es va anunciar el 
seu compromís, i van 
ser rebuts per una mul-
titud emocionada.

Marina Pàmpols, del 
restaurant Buenos Ai-
res de Tremp, va oferir 
un taller de cuina dins 
del cicle Biblioteques 
amb DO. Una quin-
zena de persones van 
aprendre a elaborar 
postres utilitzant el vi 
com a element.

L’aula magna de l’IEI 
va acollir ahir la con-
ferència de Montse Al-
sina, professora de la 
UPC, sobre el paper de 
les dones al món de la 
investigació cienfítica 
i les dificultats de gè-
nere. Josep Varela va 
presentar l’acte.

PAERIA

EFE AJUNTAMENT DE TREMP

MAGDALENA ALTISENT

La UdL premia escolars pels seus relats sobre ciència
❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Llei-
da ha premiat dotze escolars 
de Lleida, Balaguer, Juneda, 
Alguaire, les Borges Blanques, 
Bossòst i Vielha en el marc de 

la quarta edició del concurs de 
relats curts Me’n Contes un de 
Ciència? Els guardonats són 
nou nenes i tres nens, de Pri-
mària i Secundària, que rebran 

material educatiu per a ells i els 
respectius centres. L’activitat 
forma part de la 22a Setmana 
de la Ciència, de la qual la UdL 
és membre col·laborador. 

El concurs, que va fer ahir 
entrega dels guardons, esta-
bleix un primer premi de cent 
euros i un segon de cinquanta. 
També hi ha un guardó espe-

cial de cinquanta euros per a 
cada col·legi o institut que tin-
gui un o més alumnes recone-
guts en el primer premi de cada 
categoria.

UDL

L’entrega de premis als nou alumnes guardonats es va celebrar ahir al Saló Víctor Siurana de la UdL, presidit pels vicerectors Neus Vila i Francesc Garcia.
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