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Set de les dotze capitals de la 
demarcació tindran un ‘Baltasar 
de veritat’ a la Cavalcada
A Balaguer hi haurà patges negres a la carrossa 
del rei Melcior i blancs a la del rei Baltasar
7 de les 12 capitals 
comarcals lleidatanes 
(58,33%), tres més que el 
2018, tindran enguany una 
persona negra com a rei 
Baltasar en la Cavalcada 
del proper 5 de gener. A 
Catalunya, de les 43 capitals 
de comarca el tindran 32 
(74,4%).

Lleida
REDACCIÓ
Lleida, les Borges Blanques, la 
Seu d’Urgell, Balaguer, Solsona, 
Tremp i Cervera són les capi-
tals de comarca lleidatanes que 
tindran un Baltasar de veritat, 
mentre que Tàrrega, Pont de Su-
ert, Sort, Vielha i Mollerussa –on 
és tradició que facin de reis els 
membres de la quinta dels 50– 
són les cinc on no tindran, el que 
fa que Ponent sigui la demarcació 
catalana amb menys percentat-
ge.

De les set, tres d’elles s’incor-
poren a la llista enguany: Solsona, 
Tremp i Cervera. Les dues prime-
res ja havien tingut reis negres 
de veritat anys enrere, però l’any 
passat no i ara el recuperen; per 
la seva banda, Cervera ho tindrà 
per primer cop i ja s’ha compro-
mès a buscar patges negres per 
l’any vinent. A més, estimulats 
per la campanya #BaltasarDe-
Veritat, diverses localitats estre-

nen experiències interculturals; 
per exemple, a Balaguer hi hau-
rà patges negres a la carrossa de 
Melcior i patges blancs a la car-
rossa de Baltasar.

Pel que fa a la resta de Cata-
lunya, seran 32 de les 43 capitals 
de comarca, vuit més l’any passat, 

les que comptaran amb un Bal-
tasar de veritat. A la província de 
Barcelona són 11 de les 13, amb 
les úniques excepcions d’Iguala-
da i Berga; a Girona ho faran 6 de 
les 8, només a Ripoll i Puigcerdà 
Baltasar durà la cara pintada. Fi-
nalment, a Tarragona són 8 de les 

10 capitals; El Vendrell i Gandesa 
són les úniques que queden fora 
de la llista.

L’important augment d’aquest 
any es degut, entre altres raons, 
a la campanya #BaltasarDeVeri-
tat, impulsada per Casa Nostra 
Casa Vostra, entitat sense ànim 

de lucre que impulsa campanyes 
de comunicació en favor de l’aco-
llida de persones refugiades i mi-
grants, entre elles la reeixida #Vo-
lemAcollir, que al febrer de 2017 
va reunir més de mig milió de per-
sones manifestant-se a Barcelona 
pels seus drets.

Solsona 
amplia la 
comitiva i 
modifica el 
recorregut
La Cavalcada de Reis de sol-
sona comptarà enguany amb 
força novetats, entre les quals 
hi ha l’ampliació de la comitiva 
i la modificació del recorregut, 
canvis introduïts per fer més 
lluïda i vistosa l’arribada d’uns 
dels personatges més esperats 
de l’any. Així, la Cavalcada mo-
bilitzarà enguany a prop de 200 
persones entre infants i adults. 
La comitiva de nens amb fa-
nalets començarà a l’Avinguda 
Cardenal Tarancón i arribarà 
fins al portal del Castell, des 
d’on Melcior, Gaspar i Baltasar 
continuaran a peu el recorre-
gut amb l’acompanyament mu-
sical de l’Orquestra Patinfanjàs.

Una de les novetats més im-
portants és el canvi d’itinerari, 
que anirà pel mig del Passeig 
del Pare Claret, enlloc de per 
la Plaça del Camp. Un cop arri-
bats al portal del Castell, on 
abans pronunciaven el seu dis-
curs, que ara faran a la capella 
del segle XVIII de la Plaça Sant 
Joan.

Una altra innovació d’aques-
ta edició és la renovació de la 
carrossa de l’estel de Betlem, o 
la participació per primer cop 
dels alumnes de 5è i 6è de les 
escoles Setelsis, Arrels i El Vin-
yet.

FOTO: Aj. Puigverd de Lleida / Els petits de Puigverd van il·lusionar-se amb el Camarlenc

La Sala del Ball de Puigverd de 
Lleida va rebre el passat dimarts 
la visita de Camarlenc Reial, 
que va recollir les cartes de les 
nenes i nens de la localitat del 

Segrià dirigides als Reis Mags 
d’Orient. L’AMPA i l’Ajuntament 
van tancar la festa i la recepció 
Reial amb un berenar de coca i 
xocolata per tots els assistents. 

Per altra banda, la Llar de Ju-
bilats Sant Jordi de Puigverd va 
celebrar la festa per l’entrada 
del nou any a la seva seu de la 
Plaça Major.

Puigverd de Lleida rep el Camarlenc Reial
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Postius reclama que se 
retire el nombre de Areny 
de la pasarela de Maristes
La “avenida” Alcalde Areny pasa a ser “calle” Joana 
Raspall, según la placa y ‘contradice’ Google Maps
El cambio de nombre de 
cuatro de las conocidas 
como ‘calles franquistas’ 
continúa generando 
polémica. Especialmente 
la que ha pasado de ser 
“avenida Alcalde Areny” a 
“calle Joana Raspall”.

Lleida
REDACCIÓ
El grupo municipal del PDeCAT 
y Unió ha presentado una Pro-
puesta de Resolución para que 
se debata en la próxima reunión 
de la comisión de políticas de la 
gestión y promoción de la ciudad 
y la sostenibilidad donde pide al 
equipo de gobierno de la Paeria 
que suprima la inscripción “A. 
Areny” de la marquesina que hay 
en el extremo de la Pasarela dels 
Maristes, ubicada en la vía que 
recientemente ha cambiado el 
nombre de Alcalde Areny a Joa-
na Raspall. 

La propuesta de resolución 

FOTO: Tony Alcántara / La marquesina continúa con el nombre de Areny

hace notar que, “mientras que se 
ha decidido cambiar el nombre 
de la vía que hasta ahora home-
najeaba el alcalde franquista Ra-
mon Areny, sustituyéndolo por 
la escritora Joana Raspall, sigue 
habiendo una inscripción enor-
me que recuerda Areny en la 

marquesina de la pasarela de los 
Maristas, lo que constituye una 
clara contradicción con el espíri-
tu de la retirada de este nombre 
del nomenclátor”.  “El nombre 
de Areny tiene unas dimensiones 
tan grandes –argumenta el grupo 
liderado por Toni Postius–, que se 

puede leer perfectamente desde 
el campus de la Universitat, en el 
otro lado del río”. Por ello, y “en 
cumplimiento de la Ley de Me-
moria Histórica, que exige la reti-
rada de la vía pública de todos los 
elementos que hagan referencia 
a la dictadura, y que inspiró el 
cambio de denominación de la 
avenida Alcalde Areny”, el PDe-
CAT también reclama que sea bo-
rrado su nombre de la marquesi-
na.

¿AVENIDA O CALLE?

Otra cosa es la categoría es 
esta vía, que el PDeCAt también 
pide aclarar. Hasta ahora, Alcalde 
Areny era una “avenida”, pero en 
las placas de vinilo recién coloca-
das, Joan Raspall aparece como 
“calle”. 

Para acabar de complicarlo,  
ayer en la aplicación de Google 
Maps ya aparecía reflejado el 
cambio de nombre, pero Joana 
Raspall aparece como “avenida”.
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Los servicios 
municipales 
ocupan a 90 
personas con 
discapacidad
La plantilla de la Paeria cuenta 
con 50 personas que están con-
tratadas con un grado de disca-
pacidad física, psíquica o sen-
sorial igual o superior al 33% 
acreditado por el ICASS, el Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. Dentro de este marco 
de actuación, la Regidoria de 
Polítiques per als Drets de les 
Persones establece diferentes 
contratos con entidades de 
personas con discapacidad de 
la ciudad con el fin de favore-
cer su participación e inclusión 
social, así como el fomento de 
contrato de prácticas laborales. 

En concreto, el pasado 2018, 
Aspid ha contratado 18 perso-
nas para la gestión de la línea 
de atención ciudadana 010; 
Sifu tiene 16 personas con dis-
capacidad en nómina que se 
ocupan en tareas de manteni-
miento de espacios públicos en 
materia de jardinería, y Aspros 
cuenta en su plantilla con 7 tra-
bajadores dentro de este con-
trato para el mantenimiento de 
la zona de los Camps Elisis.

En total, 90 personas que, 
según un comunicado, se han 
beneficiado que “la Paeria fa-
vorezca la integración y la ca-
lidad laboral de personas con 
algún tipo, promocionado así 
la autonomía de la ciudadanía”.

Lleida registra 
sólo 6 mociones 
de apoyo a 
‘SOS Menjadors’
Sólo cuatro municipios de Lleida 
forman parte de los 73 catalanes 
que han instado a la conselleria 
de Educación a crear un marco 
regulativo del tiempo de me-
diodía en los centros educativos 
públicos, una iniciativa promovi-
da por la plataforma SOS Men-
jadors. Son los de Lleida, Tremp, 
Alpicat y Tàrrega, además de la 
Diputació y el Consell Comarcal 
del Solsonès. En un comunica-
do, la plataforma que impulsa las 
mociones avisa que continuará 
su campaña para recabar apoyos 
en el ámbito local y, así, “encon-
trar una estrategia de complici-
dad que permita la gestión direc-
ta o indirecta de los comedores 
por parte de las AMPAS”.

Fem República es el nombre de 
un “grupo de debate” que pre-
tende “aportar valores republi-
canos, en clave catalana, a los 
programas electorales que se 
presenten a les elecciones muni-
cipales a la Paeria de Lleida”, se-
gún manifestó a LA MAÑANA uno 
de sus responsables, que aseguró 
que “es un grupo abierto de tra-
bajo al que se puede sumar cual-
quier persona”.

De cara a evaluar propuestas, 
este grupo ha convocado una 
asamblea abierta para el miérco-
les de la próxima semana en el Al-
berg Sant Anastasi, a las 20 horas. 
Se tratará de la segunda reunión, 
ya que la primera, con una trein-
tena de participantes, se realizó 
el pasado 19 de diciembre, cuan-
do quedó constituido como “un 

grupo abierto de trabajo para 
debatir y comenzar a proponer 
unos puntos mínimos que cree-
mos que todas les candidaturas 
pro república deberían asumir 
como propios”. 

Según sus portavoces, “no 
pretendemos hacer una candida-
tura, pero sí que queremos hacer 
presión para conseguir una can-
didatura unitaria que posibilite la 

formación de un Ayuntamiento 
republicano en Lleida”, y si bien 
“hay contactos con diversas for-
maciones” políticas, consideran 
que todavía no han iniciado ne-
gociaciones formales porque es-
tán en fase de “lluvia de ideas”, 
aunque “un destacado miembro 
de uno de estos partidos partici-
pó a título individual” en el pri-
mer encuentro.

De cara al miércoles, Fem Re-
pública pretende “poder redactar 
e impulsar una propuesta de pro-
grama de mínimos, pero con as-
piraciones máximas, que favorez-
ca la unidad de todas las fuerzas 
republicanas de Lleida con unos 
objetivos claros, donde todas las 
personas y colectivos pro Repú-
blica se sientan interpelados y se 
encuentren cómodos”.

Nace un grupo para aportar “propuestas 
republicanas” a las listas municipales de Lleida

El “grupo de debate abierto”, por ahora ya tiene hasta una propuesta de logotipo que lo identifique
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Crida d’una protectora 
de cavalls d’Alcanó per 
captar socis i donatius
L’entitat necessita urgentment 
contractar un cuidador pels animals
Els animals que acull l’entitat ARRE han estat maltractats o 
abandonats i l’objectiu és ajudar-los a recuperar la força i 
que puguin ser adoptats per iniciar una nova vida.

Alcanó
REDACCIÓ
La població d’Alcanó, a la comarca 
del Segrià, acull des de fa 4 anys 
una protectora de cavalls i altres 
equins com ases o ponis que han 
estat abandonats o maltractats i 
en aquests moments fa una crida 
per captar socis i donatius per al 
funcionament de la instal·lació 
i poder contractar una persona 
que es faci càrrec de tenir cura 

d’aquests animals.
Es tracta de l’entitat ARRE Ca-

valls i les persones interessades 
poden trobar informació al seu 
web (www.arre.cat). El principal 
objectiu d’aquesta protectora, 
que en el seu començament va 
començar a funcionar a la Pobla 
de Segur, és recuperar cavalls 
maltractats per exemple proce-
dents de comisos. L’entitat assen-
yala que els cavalls que no troben 

adoptants i que es queden a la 
protectora poden ser apadrinats 
amb una quota mensual de 10 
a 30 euros per ajudar en el seu 
manteniment. Les persones inte-
ressades poden enviar un email 
a: antonietamarba@gmail.com
L’entitat també ha organitzat 
un sorteig d’una panera que 
es farà el dia de Reis i les apor-
tacions de la qual serviran per 
contractar una persona a les 
instal·lacions. Cada número val 
5 euros i les persones poden 
fer l’ingrés al següent compte: 
ES7120859471840330293145
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FOTO: ARRE Cavalls / Una imatge de la protectora, que s’ubica a les afores del poble d’Alcanó

U n home tossut en la defen-
sa de les seves idees i ene-
mic de convencionalismes 

socials i artificis d’aparença. La se-
va personalitat estava per sobre 
de les foteses d’aquest món, i amb 
els anys es va anar dibuixant una 
imatge d’individu seriós, sorrut i 
fins i tot esquerp que es trencava 
just en el moment que s’entrava a 
conèixer-lo. 
Ell era senzill, honest i generós. 
Un home tranquil però pa...tidor, 
amable i irònic que va viure una vi-
da apassionat per l’art. El primer 

contacte amb el teatre, la pintura, 
la música i la poesia que vaig tenir 
quan era un nen va ser gràcies al 
meu pare, a qui recordo entre pin-
zells bruts i músiques de Mozart. 
Era un insatisfet permanent per-
què sempre ambicionava millorar, 
ja fos sobre la tela o dirigint teatre. 
No va tenir mai l’esperit d’ama-
teur, perquè ell vivia com un pro-
fessional de l’art tot i guanyar-se la 
vida com arquitecte tècnic. 
Segurament no hagués estat es-
collit per fer una pel·lícula de pare 
ideal d’aquells que van amb bici-

cleta amb els fills el diumenge a la 
tarda (ben mirat, no sé què vol dir 
ser un pare ideal), però els valors 
que va saber transmetre van ser 
la llavor que m’ha permès transi-
tar per la vida amb la màxima dig-
nitat possible en tots els aspectes. 
Una malaltia curta que no li ha do-
nat ni l’oportunitat de la mínima 
defensa li ha segat la vida. Ha tras-
passat sense patiment ni dolor a 
casa seva, a Balaguer, la ciutat on 
va nàixer el 21 de març del 1952 i 
que també l’ha vist morir. 
Que descansis en pau.

Àlvar Llobet

Aquest dimecres 2 de gener del 2019 ha mort Josep Maria Llobet Camarasa, el meu pare

NECROLÒGIQUES

Enguany hi ha molta menys neu 
a les muntanyes del Pirineu que 
just fa ara un any. Segons dades 
facilitades ahir per la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
sobre l’evolució de la reserva de 
neu a 30 de desembre de 2018, 
l’acumulació de neu és actual-
ment molt més menor que l’any 
passat en aquestes mateixes da-
tes.

En el cas de la Val d’Aran, la 
reserva de neu en aquests mo-
ments és de 57 hectòmetres cú-
bics, mentre que a finals de des-
embre de 2017 era de 163.
A la conca de Noguera Pallaresa 
fins a l’embassament de Talarn, 
a finals de desembre de 2018 la 
reserva era de 91. mentre que 
fa un any era de 205 hectòme-
tres cúbics. Una de les conques 
menys afectades és la del No-
guera Ribagorçana fins a Pont de 
Suert, que té ara una reserva de 
neu de 63 hectòmetres cúbics, 
mentre que fa un any era de 
73.Pel que fa al Principat d’An-
dorra, la reserva de neu del Va-
lira és de 55 hectòmetres cúbics, 

mentre que fa un any era de 65. 
Malgrat que aquest Nadal hi 

ha hagut menys neu a les mun-
tanyes que en anys anteriors, 
l’ocupació turística al Pirineu de 
Lleida ha estat molt elevada.

El cap de setmana llarg de 
Cap d’Any ha registrat ocupa-
cions que ronden el 90% tant al 
Pirineu de Lleida i Girona com 
a la Catalunya Central, la Costa 
Daurada i la Costa Brava. De fet, 
molts establiments de turisme 
rural i bungalous del Berguedà 
i de Ponent han penjat el carte-
ll de complet aquests dies. Els 
seus clients busquen estar en 
contacte amb la natura i fer les 
campanades d’una manera dife-
rent. 

El Pirineu acull aquest 
desembre menys reserves 
de neu que l’any 2017

FOTO: F.G/ Les muntanyes d’Aigüestortes, amb poca neu 

La conca de 
la Garona, 
a l’Aran, la 

més afectada 
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Endesa abastirà amb 
‘energia verda’ la línia  
Lleida-La Pobla i a 
Espot Esquí i Port Ainé
Ferrocarrils s’abastarà amb recursos 
renovables a partir d’aquest 2019
Endesa començarà a 
subministrar energia 
elèctrica procedent de fonts 
renovables a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a partir d’aquest 2019.

Lleida
REDACCIÓ
Entre les beneficiàries d’aquest 
nou servei elèctric es troben la lí-
nia Lleida-La Pobla i les estacions 
de muntanya d’Espot i Port Ainé, 
totes elles subministrades per 
FGC. La companyia ha revalidat 
la licitació per comercialitzar l’al-
ta i baixa tensió de les Línies Me-
tropolitanes i de les estacions de 
muntanya per un import estimat 
de més de 9,9 milions d’euros 
més la tarifa regulada, l’impost 
elèctric i l’IVA. A banda de les 
accions que es duran a terme a 
la província de Lleida, també es 
veuran beneficiades d’aquest ser-
vei les línies de Barcelona-Vallès, 
Llobregat-Anoia i les estacions de 
La Molina, Vall de Núria i Vallter.

En total, Endesa abastirà 
d’energia verda prop de 300 qui-
lòmetres de línies amb 91 punts 
de subministrament en baixa ten-
sió (superiors a 10 kV) i 31 d’alta 
tensió.

Aquesta energia s’obtindrà de 
tres tipus de tecnologia: la so-
lar, l’eòlica i especialment de les 
hidroelèctriques, ja que aquest 
tipus d’instal·lacions són les que 
actualment estan més repartides 
pel territori i juguen un paper fo-
namental en el futur model ener-
gètic perquè aporten energia i 
fiabilitat al sistema elèctric grà-
cies a la seva alta capacitat d’em-
magatzematge.

Amb aquest tipus d’iniciatives, 
Endesa i Ferrocarrils de la Gene-
ralitat fan palpable el seu com-
promís amb el medi ambient i el 

desenvolupament sostenible. De 
fet, el subministrament d’electri-
citat obtinguda a través de fonts 
renovables és una de les apostes 
mediambientals de la companyia 
elèctrica per utilitzar de manera 
sostenible els recursos naturals, 
que juntament amb l’eficiència 
energètica formen part de la seva 
política de sostenibilitat.

La participació del concurs for-
ma part de la política comercial 
de la companyia per tal de con-
tinuar sent el màxim referent en 
la comercialització de llum i gas al 
territori.

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Una família puja al tren a l’estació de la Pobla
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El Ministeri de Foment ha licitat, 
tal com va publicar ahir el BOE 
(Boletín Oficial del Estado), un 
contracte de serveis per a l’exe-
cució de diverses operacions 
de conservació i explotació en 
carreteres propietat de l’Estat 
a la província de Lleida, per un 
import total de 10,99 milions 
d’euros.

Les carreteres incloses en 
aquestes actuacions són un 
tram l’N-230, quatre trams de 
l’N-240, un de l’A-14, un altre de 
l’A-22, dos ramals de la connexió 
entre l’A-22 i l’N-240 i un ramal 
entre l’A-14 i l’N-230.

Els contractes de serveis per 
a l’execució d’operacions de 
conservació i explotació en la 
Xarxa de Carreteres de l’Estat te-
nen l’objectiu de fer els treballs 
de serveis de comunicacions, 
serveis de vigilància, atenció a 
accidents, manteniment dels 
elements de la carretera, man-
teniment sistemàtic de les ins-
tal·lacions de subministrament 

d’energia elèctrica, enllumenat, 
senyalització variable i semafori-
zación. A més, s’inclouen les la-
bors d’establiment d’inventaris i 
reconeixements d’estat, agenda 
d’informació d’estat i funciona-
ment de la carretera, progra-
mació, coordinació, seguiment 
i informació de l’execució dels 
treballs, actuacions de suport a 
l’explotació, estudis d’acciden-
talitat i informes de seguretat 
viària. Així mateix, es faran els 
treballs de desbrossament, fre-
sats i reposició del ferm, neteja 
de cunetes, i en general, totes 
les labors de conservació or-
dinària de les vies al seu càrrec.

Foment licita obres a 
carreteres de Lleida 
per 10,99 milions

FOTO: ACN / Marxe lenta de camions per l’N-240 al terme de Lleida

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Fraga ha de-
nunciat que Ibercaja continua 
reclamant el deute a famílies 
que entre els anys 2011 i 2014 
van ser desnonades del seu pis 
a través de judicis monitoris, 
denuncien des del col·lectiu. 
Des de la plataforma també vin-
culen aquestes reclamacions 
amb la venda massiva de “maó 
tòxic” a fons d’inversió per part 

de l’entitat bancària per sortir 
a borsa. La PAH assegura que 
aquestes quantitats en alguns 
casos superen els 100.000 euros 
per habitatges que ja han estat 
subhastats i adquirits per nous 
propietaris després de desallot-
jar a les famílies a les quals se’ls 
reclama el deute, i denuncien, 
a més, “pressions i amenaces 
constants als clients per cobrar 
els deutes”.

La PAH de Fraga denuncia 
que un banc reclama el 
deute a famílies desnonades

Entre les vies 
hi ha l’N-240, 
l’N-230, l’A-14 

i l’A-22
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