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La prevención es la clave para 
que los niños detecten abusos, 
según los expertos | LA PÀGINA TRES

El Pallars Jussà y el Solsonès, las 
comarcas más ‘felices’ de la 
demarcación de Lleida | PÁG. 15

DOS HOMENAJES A VÍCTIMAS DE LA 
REPRESIÓN FRANQUISTA EN LLEIDA. 
Los días 7 y 14 de abril, organizados por el 
Centre Excursionista de Lleida | PÁG. 8

La Generalitat niega ahora 
las ayudas a albergues 
para temporeros de la fruta
►El presupuesto prorrogado 
no contempla ninguna 
partida para esta campaña

► La Delegació del Govern 
en Lleida no cierra la puerta a 
una subvención en 2020

Un nuevo incendio en la calle 
causa preocupación en la Mariola 

FOTO: @gulleida / Dos coches quedaron calcinados la madrugada de ayer y otros siete se vieron afectados

La Associació de Veïns de la Mariola mostró ayer 
su preocupación después de que en la madruga-
da de ayer dos coches quedaran completamente 
calcinados y otros siete se vieran afectados por un 

incendio en la calle Mart. El martes también ardie-
ron dos contenedores de residuos en la calle Mer-
cè. Los Mossos d’Esquadra están investigando las 
causas de ambos incendios en el barrio. | PÁG. 12

| PÁG. 37

El presidente 
del AEM, Sergio 
González, en la 
lista electoral de 
Postius | PÁG. 7

FOTO: P. Cortina (ACN) / Foto de familia de todos los premiados

Premi Nacional de Cultura 
para el Museu de Lleida por 
su “servicio al territorio”
El Museu fue reconocido por 
el Consell Nacional de la Cul-
rura i les Arts por su “servicio 
al territorio y la relevancia de 

su colección”. El escritor Jau-
me Cabré y la cocinera Car-
me Ruscalleda también fue-
ron premiados. 

El Pati dels Tarongers

FOTO: Andreu Dalmau (EFE)  

| PÁG. 21-22

Torra acepta 
retirar el lazo 
pero busca 
otro símbolo 
alternativo

| PÁG. 13
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Un estudi de la UdL mostra que el 
Pallars Jussà i el Solsonès són les 
comarques més ‘felices’ de Lleida
Amb una enquesta a 2.027 persones, que també 
exposa que l’Alta Ribagorça és la ‘menys feliç’
Les comarques del Pallars 
Jussà i el Solsonès són les 
més felices de la demarcació 
de Lleida, amb un grau 
de satisfacció del 7,7 en 
ambdós casos. 

Lleida
REDACCIÓ
Així ho revela una enquesta rea·
litzada per la Càtedra d’Innovació 
Social de la Universitat de Lleida 
a 2.027 persones de més 150 mu·
nicipis i publicada el dia internaci·
onal de la felicitat. Les dades tam·
bé mostren com l’Alta Ribagorça 
és la comarca menys feliç amb un 
grau de satisfacció de només 6,3 
sobre 10. En aquesta mateixa lí·
nia hi ha els territoris del Pla d’Ur·
gell amb un 6,6 de felicitat i del 
Segrià amb un 6,8. 

Pel que fa a la resta de les co·
marques de la demarcació, els 
ciutadans de l’Urgell, la Segarra 
i les Garrigues, puntuen la seva 
felicitat amb la comarca amb un 
7sobre 10, mentre que el Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell superen el 7. A 

més del grau de satisfacció amb 
la vida, la Càtedra d’Innovació So·
cial també ha quantificat altres 
valors com el benestar subjectiu, 
el benestar social i l’optimisme de 
les comarques de Lleida, que ob·
tenen un 7,7, un 7 i un 7 respecti·
vament. Una mitjana de notable 
que ascendeix gairebé a excel·
lent a la comarca del Pallars Jussà 
amb unes qualificacions de 8,4, 
un 8,3 i un 7,4 respectivament. 

FELICITAT A CATALUNYA

Les dades a nivell general mos·
tren que els ciutadans de Catalu·
nya tenen un grau de satisfacció 
del 7,33, mentre que a Espanya 
es redueix fins al 6,9. Pel que fa 
a Europa torna a ascendir fins al 
7,1 sobre 10.

Cal tenir en compte que la 
majoria de les persones que han 
respost aquesta enquesta són 
dones, un 72% davant d’un 28% 
d’homes. Si s’analitza per franja 
d’edat, s’observa que les que te·
nen entre 35 i 54 anys han estat 
les més nombroses, seguides de 

Mullerat serà 
beatificat el 
proper cap 
de setmana a 
Tarragona
Arbeca celebrarà diumenge a 
les 18.00 de la tarda un acte lo·
cal per homenatjar la història i 
trajectòria  de Marià Mullerat, 
alcalde i metge d’Arbeca. Així 
mateix, serà dissabte a les onze 
del matí a Tarragona, quan be·
atificarà l’antic alcalde que va 
morir durant la Guerra Civil es·
panyola i que també va exercir 
en els municipis de la Floresta 
i de Puiggros. En la cerimònia 
de beatificació de Tarragona 
hi assistiran, entre d’altres, els  
representants d’Arbeca com a 
convidats i de la Diputació de 
Lleida. 

Guissona potencia 
de nou la formació 
professional dual 
en electromecànica
L’Ajuntament de Guissona va 
firmar un conveni de col·labo·
ració de la formació professio·
nal dual en electromecànica. 
Un ensenyament que es porta 
a terme a l’Institut Guissona 
des de l’any 2005, per la neces·
sitat d’electromecànics a BonÀ·
rea Agrupa. De fet van ser pio·
ners en la dualitat a Catalunya i 
el 80% dels alumnes s’incorpo·
ren com a treballadors. 

FOTO: UdL / Mapa que reflecteix per colors la felicitat per comarques

les que tenen entre 18 i 34 anys. 
L’estudi també ha preguntat 

als enquestats què és el que els 
fa feliços i com contagien aques·
ta felicitat als seus companys: un 

48% dels enquestats diuen que 
viure i compartir experiències 
amb les persones que estimen i la 
contagien essent amables, somri·
ent i rient.

Destinen més 
de mil euros 
per reparar 
la piscina de 
Sant Ramon
l’ajuntament de Sant Ra·
mon va adjudicar el passat 
dia 11 de febrer a l’empresa 
CEMSA la sectorització de 
la piscina, amb un import 
de 1.354,21 + IVA, per 
continuar amb els treballs 
de millora i renovació de 
les instal·lacions de Xarxa 
d’Aigua al municipi de Sant 
Ramon. També per poder 
tenir un millor control dels 
diferents espais que es tro·
ben en les instal·lacions de 
la piscina municipal i que 
aquest control sigui molt 
més fàcil i àgil. Es va repa·
rar, a més, una fuita.
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L’Ajuntament de Tàrrega ha cedit 
en dipòsit al municipi de Vallbo·
na de les Monges set peces ar·
quitectòniques de gran valor que 
figuren al fons del Museu Comar·
cal de l’Urgell. Aquests elements 
patrimonials s’exhibiran a partir 
d’aquest cap de setmana en el 
nou Espai Montesquiu que im·
pulsa l’Ajuntament de Vallbona 
de les Monges. Habilitat a l’edifici 
de l’antic hospital del monestir, el 
nou aparador museístic divulgarà 
els orígens del poble de Montes·
quiu, el qual s’abandonà per les 
disposicions del Concili de Tren·
to i donà peu a l’actual poble de 
Vallbona de les Monges. 

Les peces cedides des de Tàr·
rega ajudaran a completar el 
discurs museístic de la nova sala 

permanent. El conveni de dipòsit 
el van signar ahir l’alcaldessa de 
Tàrrega, Rosa Maria Perelló; l’al·
calde de Vallbona de les Monges, 
Ramon Bergadà; i el director tèc·
nic del Museu Comarcal de l’Ur·
gell – Tàrrega, Oriol Saula (vegeu 
fotografies). 

L’acte de signatura va tenir lloc 
a la Casa Consistorial de la capi·
tal de l’Urgell. Els elements cedits 

Tàrrega cedeix set peces a 
l’espai museístic Montesquiu 
de Vallbona de les Monges

foren dipositats l’any 2003 al Mu·
seu Comarcal de l’Urgell per part 
de Rosa Maria Piquer, filla del pe·
dagog i investigador Josep-Joan 
Piquer i Jover, el qual va dur a ter·
me una significativa tasca de pre·
servació de patrimoni històric a la 
zona de Vallbona de les Monges. 

És l’anomenat Fons Piquer - Jover, 
que tot i el seu interès no s’expo·
sava per manca d’espai al museu 
targarí. Els elements cedits, de les 
èpoques del romànic i del gòtic, 
són piques baptismals, capitells, 
una estela funerària i una clau de 
volta.

FOTO: Aj. Tàrrega / Moment en què es va signar ahir el conveni

Són elements 
arquitectònics 
del romànic 
i del gòtic 
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La Seu d’Urgell passa en quatre 
mesos del 20 al 60% en l’ús      
de bosses compostables
La pionera iniciativa redueix les de plàstic

La Seu d’Urgell
MARTA LLUVICH (ACN)
Els establiments de la capital de 
l’Alt Urgell han aconseguit passar 
en tant sols 4 mesos del 20% d’ús 
de bosses compostables al 60%. 
Així ho va explicar ahir el director 
general de la multinacional BASF 
a l’Estat, Carles Navarro, qui es va 
mostrar “optimista” en la partici-
pació de la gent en aquesta ini-
ciativa de deixar d’utilitzar bos-
ses de plàstic i substituir-les per 
compostables. Segons Navarro 
s’aconsegueix un doble objectiu: 
reduir les bosses de plàstic i mi-
llorar la qualitat del compost que 
se n’obtingui. Amb aquesta cam-
panya, que es va iniciar a finals 
de novembre del 2018, es pretén 
deixar d’utilitzar uns 2 milions de 
bosses de plàstic. 

Aquest projecte no ha suposat 
cap cost afegit per al ciutadà. Els 
establiments comercials de la Seu 

FOTO: M.Lluvich (ACN)/ Un home informa a un client de la campanya

d’Urgell segueixen cobrant als 
clients entre 0,02 i 0,05 cèntims 
per bossa. La iniciativa ha estat 
impulsada per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, amb la col·labo-
ració de l’Ellen Macarthur Foun-

dation i de fabricats de plàstic 
compostable (BASF i Novamont), 
juntament amb la Mancomunitat 
d’Escombraries de l’Urgellet. S’hi 
ha sumat associacions de comer-
ciants i cadenes de supermercats.

La festa de ‘La Gran costellada 
de corder’ que s’ha programat 
al Pallars Jussà pels dies 30 i 31 
de març vol incentivar el con-
sum de proximitat d’aquest pro-
ducte. Un total de 12 carnisse-
ries s’han sumat a la iniciativa i 
entre el 25 i el 30 de març apli-
caran descomptes del 30% a la 
carn de corder de la comarca. El 
15% del descompte l’assumeix 
el ramader i del 15% restant 

se’n fa càrrec el punt de venda. 
Els Ajuntaments de la comarca 
s’han compromès a tenir ober-
tes i en bon estat les quinze 
àrees de barbacoes per recu-
perar la tradició de fer carn a la 
brasa. En l’edició de l’any passat 
d’aquesta festa, la carn de venda 
de carn de corder es va triplicar. 
Les carnisseries del Jussà espe-
ren aconseguir els mateixos re-
sultats aquest any. 

Descomptes del 30 per 
cent en carn de corder       
a carnisseries del Jussà

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Ovelles a Sant Esteve de la Sarga

Lluís Llach es va reunir ahir amb 
els alcaldes i consellers del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà en 
qualitat de President del Conse-
ll  Assessor per a l’impuls d’un 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent. Aquest espai, que 
actuarà  com a instrument de 
cohesió social, comptarà amb la 
participació de la ciutadania.

El Pallars Jussà 
s’implica 
en el debat 
constituent

FOTO: C.C. Pallars Jussà / El cantautor Lluís Llach, ahir a Tremp

Detingut a les Borges un home sobre el 
que hi havia una ordre de cerca i detenció

Un incendi crema la palla situada al 
costat d’una granja de Senterada

La policia local de les Borges va detenir el dimarts un home sobre el 
que hi havia un ordre de cerca i detenció. L’arrest va tenir lloc quan 
dos agents van identificar tres persones amb una actitud sospitosa 
al mercat municipal i van comprovar que una d’elles tenia vigent la 
citada ordre. El detingut va ser traslladat a la comissaria dels Mossos.

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que va cre-
mar la palla que hi havia al costat d’una granja a la localitat de Sen-
terada. Cal indicar que la granja no es va veure afectada pel foc. Els 
serveis d’emergències van ser alertats de l’incendi a les 16.00 hores i 
fins al lloc es van desplaçar tres dotacions del cos.

Una trentena de persones, la ma-
joria del sector de la restauració 
de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pa-
llars Sobirà, van participar ahir 
a la Seu d’Urgell en una jornada 
tècnica que va girar al voltant 
del formatge artesà del Pirineu i 
de com aquest es pot incorporar 
a la cuina. Amb aquesta sessió, 
organitzada per l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell i la Fundació Alí-

cia, es va donar el tret de sorti-
da al cicle ‘Parlem de formatge’, 
el qual inclourà visites guiades a 
alguns elaboradors de la comar-
ca, a més de tasts guiats i altres 
tipus de tallers vinculats al pro-
ducte. L’objectiu de la jornada és 
el d’incrementar la presència del 
formatge artesà a les cartes dels 
restaurants, anant-hi, a més, més 
enllà de la seva presentació en 

cru. La directora científica de la 
Fundació Alícia, Elena Roure, va 
explicar que el formatge artesà 
del Pirineu pot tenir d’altres apli-
cacions que van més enllà del seu 
consum en una taula de format-
ges. En aquest sentit, va dir posat 
com a exemple la seva possible 
incorporació en un plat de sopa, 
segons les seves característiques, 
i també ha defensat que “un io-
gurt no només es pot combinar 
amb melmelades”. Explorar les 
combinacions culinàries del for-
matge va ser, precisament, un 
dels eixos centrals de la jornada 
tècnica, que va incloure un tast 
guiat de cinc formatges. FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Imatge de la jornada tècnica celebrada ahir

La Seu apropa els formatges 
artesans del Pirineu al   
sector de la restauració
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