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itmar fabregat

itmar fabregat

Visitants passejant per un camp florit a Alcarràs, i a la imatge de la dreta els turistes que van participar en les rutes que es van organitzar ahir al matí.

Més d’un centenar de persones a les
rutes pels fruiters florits a Alcarràs

segons va explicar l’alcalde,
Joan Carles Miró. Els visitants
poden contemplar aquest espectacle des de l’ermita de la Carrassumada, des d’on es poden
veure tots els camps. Els visitants poden demanar informació sobre les rutes a La Fusteria.

Torres de Segre rep més de 2.700 visitants als camps en flor del municipi

Les Garrigues

redacció

❘ alcarràs ❘ Més d’un centenar de
persones, arribades de tot Catalunya, van participar ahir en les
rutes pels camps de fruiters florits d’Alcarràs. Els turistes que
s’han inscrit en aquestes visites,
que s’han programat també per
dissabte que ve, dia 23, arriben
des de Reus, Barcelona, Tarragona, Terrassa o Tremp, entre
altres localitats, tots ells atrets

per l’espectacle de la floració
dels presseguers o els nectariners. En total, hi ha prop de
dos-centes persones que s’han
inscrit en aquesta iniciativa. De
fet, el fenomen de la floració està en auge a les comarques del
pla de Lleida i cada any atreu
milers de visitants que van als
camps a la primavera per veure
de prop els arbres florits.
En concret, ahir es van omplir

dos autocars que van sortir de la
plaça del Mercat d’Alcarràs per
visitar un camp de presseguers.
Després es va organitzar un esmorzar popular amb productes
típics catalans i d’aquesta localitat del Segrià, entre els quals es
trobava el popular mondongo.
Un tècnic es va encarregar d’explicar als visitants la floració
dels fruiters i les característiques dels arbres. Així mateix,

municipis homenatges

Les Garrigues va estrenar
la temporada de rutes de les
comarques de Lleida el 23 de
febrer passat, amb visites pels
camps d’ametllers en flor. Així
mateix, Aitona espera milers de
persones aquest any per veure
els presseguers florits, dins de la
campanya Fruiturisme. Aquest
municipi del Baix Segre va rebre dimecres representants de
l’ambaixada de Tailàndia (vegeu
SEGRE de dijous).

esquí campanya
x.s.

Tàrrega ret
homenatge a
l’impulsor de
Sant Eloi
Escultura dedicada a
Bonaventura Amigó

Port del Comte tanca la
temporada d’esquí per
les altes temperatures
x.r.

X. SANTESMASSES

❘ tàrrega ❘ Tàrrega va rendir
ahir tribut al mestre Bonaventura Amigó, originari de
Torà, impulsor del parc de Sant
Eloi i fundador de l’Associació
Amics de l’Arbre (encarregada
del manteniment i projecció
del pulmó verd de la localitat). L’acte va consistir en una
ofrena floral al monument que
recorda Amigó. També s’hi ha
instal·lat una escultura obra
de l’artista Josep Castellana,
que recorda els cent anys de la
mort d’Amigó. L’homenatge va
tenir lloc durant la celebració
del Dia de l’Arbre, i segons el
president de l’associació, Jaume Aligué, l’escultura recorda

alguns dels turistes van anar
després al Centre d’Interpretació del Món Rural, on actualment hi ha una exposició de
192 peces d’aixovar.
Per la seua part, Torres de Segre també ha programat visites
als camps de fruiters durant la
floració. Diumenge passat van
rebre uns 2.700 visitants i s’espera una quantitat similar al
llarg d’aquest cap de setmana,

L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, amb descendents d’Amigó.

la tasca pedagògica i entusiasta
que va portar a terme Amigó,
que “va trobar no poca oposició i contratemps al projecte”.
L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, va explicar
que es tracta d’un just reconeixement a un mestre que va fer
un gran treball a la ciutat. La
jornada va comptar amb la pre-

sència de descendents d’Amigó. Durant el Dia de l’Arbre
va tenir lloc el tradicional esmorzar amb pa i arengades i es
va plantar un arbre a la plaça
Estanyol. També es van presentar els nous vitralls de l’església del parc, i es van visitar
les obres de millora al passeig
Magí Manonelles.

❘ lleida ❘ L’estació d’esquí de Port
del Comte va donar per acabada
ahir la campanya de neu a causa
de les altes temperatures que
es registren des de fa diverses
setmanes. El director de l’estació, Albert Estella, va explicar
que “fa dos mesos que no neva”,
a la qual cosa se li han sumat
“les elevades temperatures”,
de manera que s’han vist obligats a tancar l’estació i acabar
la campanya d’hivern. “Si torna a nevar obrirem de nou”, va
assenyalar. Per als pròxims dies
s’espera una baixada de temperatures i noves precipitacions.
No obstant, Estella va apuntar que mantindran oberta fins
avui la zona de tubbies, encara
que descarten seguir amb els
usos lúdics del domini esquia-

ble. L’estació tenia obertes ahir
aproximadament la meitat de
les pistes (17 de 32) i nou remuntadors operatius.

Tuixent i Tavascan
Val a recordar que en el cas
de les estacions d’esquí nòrdic,
només Tuixent i Tavascan tenen
circuits marcats d’esquí, mentre
que la resta (Guils Fontanera,
Aransa, Lles, Sant Joan de l’Erm
i Virós Vall Ferrera) estan obertes per a usos turístics i raquetes. En aquestes últimes, la calor
ha provocat que els gruixos de
neu s’hagin reduït considerablement (vegeu SEGRE de divendres). De fet, Tuixent va obrir
la campanya l’1 de novembre
de l’any passat batent rècords,
perquè mai abans en la història
havien obert tan aviat.

Segre
Diumenge, 17 de març del 2019

comarques

emergències conflicte laboral

trànsit

Tanca temporalment el parc de
Bombers de Cervera per la vaga

Ferit al bolcar amb
el seu vehicle
a Mollerussa

És la primera vegada que passa a la demarcació de Lleida des del desembre, quan
va començar la negativa a fer hores extres || Set centrals més estan sota mínims
x. santesmasses

redacció

❘ lleida ❘ La mobilització dels
bombers per exigir a Interior
més efectius i material va obligar a tancar ahir temporalment
el parc de Cervera, i és la primera vegada que pren aquesta mesura a la demarcació de
Lleida des que es va iniciar la
vaga d’hores extres el mes de
desembre passat. El tancament
del parc professional de Bombers de Cervera va obligar el de
Tàrrega, amb només tres bombers, a cobrir les comarques de
l’Urgell i la Segarra i part de la
regió centre, ja que el parc del
Garraf també va tancar portes
per falta d’efectius. A més, set
dels nou parcs de Bombers de la
província tenien el personal sota mínims: Lleida, Sort, Tremp,
la Seu d’Urgell, Balaguer, Mollerussa i Tàrrega. Al conjunt
de Catalunya, els sindicats van
informar que ahir hi havia set
parcs tancats i 31 més estaven
sota mínims.
Els sindicats van mostrar
preocupació per una situació
que sembla lluny de resoldre’s,
després que fa una setmana rebutgessin una proposta de la direcció general de millores a les
condicions laborals al no tenir
partida econòmica. Per això,
van decidir prorrogar un mes
més la vaga d’hores extres voluntàries que van iniciar el 10 de
desembre passat, la qual cosa ha

Incendis de
vegetació a Artesa
de Segre i Balaguer

Imatge d’arxiu del parc dels Bombers de la Generalitat a Cervera.

obligat Interior a reduir el nombre d’efectius mínims per tanda
als parcs. Pel que fa a Lleida,
passen de 46 a 23, la qual cosa
afecta en gran manera possibles tancaments temporals de
Cervera, Tàrrega i Mollerussa.

Mesures de pressió
A més de no fer hores extres de forma voluntària, els
sindicats porten a terme altres
mesures de pressió com no fer
formació i fer vaga de zel. L’última va tenir lloc el 20 de febrer
passat quan es van congregar
cinc-cents bombers de tot Cata-

Retiren el carnet al jove
arrestat per l’atropellament
mortal a Torres de Segre
l.g.

❘ mollerussa ❘ Un jove de vint
anys va resultar ferit ahir al
matí després de bolcar el seu
vehicle a la carretera LV2001
al terme municipal de Mollerussa. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les
10.00 hores i el conductor
va haver de ser rescatat pels
Bombers al quedar atrapat el
jove. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.

emergències

tribunals trànsit

❘ torres de segre ❘ El jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida, en
funcions de guàrdia, va decretar
ahir la llibertat provisional amb
mesures cautelars per al conductor de Torres de Segre detingut
per atropellar mortalment una
padrina i donar positiu en drogues divendres al matí. El jutge
va retirar el permís de conduir
al xòfer, va decretar la intervenció del vehicle i va ordenar
compareixences de l’investigat
al jutjat sempre que es requereixi. La causa està oberta per un
delicte d’homicidi imprudent.
Els fets van tenir lloc passades les nou del matí de divendres, quan el detingut va atropellar una dona de 89 anys en
un pas de vianants al carrer Pau
Casals de Torres de Segre. La
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víctima, veïna de la localitat,
va morir al mateix lloc. El conductor va donar negatiu ean la
prova d’alcoholèmia però va donar positiu al consum de substàncies estupefaents, per la qual
cosa va ser detingut pels Mossos
d’Esquadra acusat d’un delicte
contra la seguretat en el trànsit.
El jove, de 31 anys i veí també de Torres de Segre, té antecedents per delictes de trànsit i
altres causes. L’any passat, els
Mossos d’Esquadra van imputar
una desena de conductors a Ponent per homicidis imprudents
i setze més per causar lesions
a tercers per imprudències al
volant. Amb la de Torres de
Segre, són set les persones que
han mort en accidents de trànsit
aquest any a Lleida i la tercera
en una setmana.

lunya a Lleida. A més, segueix
obert el conflicte amb els bombers voluntaris per falta de personal i mitjans. D’altra banda,
Interior va assenyalar ahir que

no ha pres cap decisió sobre
cancel·lar les visites escolars
en parcs després que un vídeo
d’una empresa sueca alertés de
la presència de contaminants.

❘ artesa de segre ❘ Els Bombers
de la Generalitat van sufocar ahir dos petits incendis
de vegetació a Artesa de Segre i Balaguer. El primer va
tenir lloc a l’entrada d’Artesa i l’àrea afectada tenia
una superfície de tres-cents
metres quadrats de canyes.
Poc després es va produir un
altre incendi a la base d’una
palmera en un dels accessos
a Balaguer.
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

turisme balanç

Els esports d’aventura i la pesca
animen les reserves als Pallars

iniciatives

Bones previsions en establiments i empreses de ràfting per a Setmana Santa
marisol/Escola pesca soriguera

x. r. / m.m.b

❘ lleida ❘ L’inici de la temporada dels esports d’aventura
i l’arrancada de la campanya
de pesca animen les reserves
en hotels, càmpings i cases
rurals dels Pallars. Així ho
va assegurar ahir el director
del Patronat de Turisme de la
Diputació, Juli Alegre, que
va apuntar que al Pallars les
ocupacions oscil·len ara al voltant del 55 per cent, mentre
que els que es troben a prop
de les pistes d’esquí són entre
el 90% i el 95 per cent. Així
mateix, a Naut Aran i Vielha
les reserves són entre el 75 i el
80 per cent. En aquest sentit,
Alegre va assenyalar que els
establiments ja compten amb
un bon nivell de reserves per a
Setmana Santa (la tercera setmana d’abril). “Venim de caps
de setmana molt bons pel que
fa a ocupació”, va dir Alegre,
i ara els visitants que arriben
al Pirineu “ho fan per l’esquí,
el ràfting, el barranquisme, el
senderisme i per pescar”.

Queixes de pescadors
L’inici de la temporada de
pesca de mitja muntanya va
començar ahir amb queixes
dels pescadors, ja que es van

Imatge de la posada en marxa de l’escola de pesca municipal de Baro, a Soriguera.

habilitar només cinquanta permisos via electrònica per a la
captura sense mort a la Pallaresa, pocs segons els aficionats. Molts van haver de treure llicències en establiments
autoritzats.
Per la seua banda, el responsable de les empreses d’esport

d’aventura al Sobirà, Flòrido
Dolcet, va explicar que “ja hi
ha reserves de cara a les pròximes setmanes i també per a
Setmana Santa”.
A i x í m atei x, Dolcet va
apu ntar que la c a mpa nya
d’aquest any tindrà diversos
al·licients. Un és l’estrena del

transports reformes

Ferrocarrils inverteix 2,6 milions
a les vies del tren de la Pobla
e. farnell

x.r.

❘ lleida ❘ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
invertirà 2,6 milions d’euros
més a renovar les vies del tren
de la Pobla en cinc túnels que
es troben a Terradets (entre
la Noguera i el Jussà) i entre
Tremp i la Pobla de Segur.
Ferrocarrils ja ha tret a licitació les obres, que són la
continuació dels treballs que
es porten a terme a la línia per
renovar les vies en túnels. Segons van explicar fonts d’FGC
(titular de la línia), aquest projecte s’emmarca en els “treballs
continuats de l’empresa pública
de manteniment, renovació de
les infraestructures i reposició
d’actius”.
FGC va començar a renovar
les vies dels quaranta-dos túnels de la línia de la Pobla el
2016 i continuarà durant els

Imatge dels treballs en un túnel de la línia al gener.

dos pròxims anys. En aquest
sentit, a començaments d’any
es va treballar en vuit passos
soterrats per renovar 4,5 quilòmetres de vies, unes obres en

les quals es van invertir prop
d’1,8 milions.
Les obres que estan en licitació actualment són la continuïtat d’aquests treballs.

nou salt de l’Hostalet, que serà
un nou atractiu a la Noguera
Pallaresa i permetrà millorar la
navegabilitat del riu. Dolcet va
apuntar que esperen les obres a
la presa de Sossís, que permetran fer navegable la Pallaresa
en tot el tram comprès entre
Llavorsí i la Pobla de Segur.

Soriguera obre
l’escola de pesca
municipal al
nucli de Baro
n Baro, a Soriguera, va
inaugurar ahir l’escola
municipal de pesca, la
primera del Pallars Sobirà i, segurament, de
Lleida, segons l’alcalde,
Josep Ramon Fondevilla. S’ubica a les antigues
escoles i programarà activitats per als nens des
de mitjans de març fins a
finals d’octubre cada cap
de setmana, a excepció
de l’agost, que hi haurà
tots els dies. L’Escola de
Pesca compta amb tres
objectius: la divulgació
i promoció turística, la
for mació dels nens a
les escoles en una activitat que no s’ha de
deixar perdre i en què
cal formar; i l’educació
mediambiental.
Totes les activitats són
gratuïtes i compten amb
l’aval de la conselleria
d’Agricultura. Segons
l’alcalde, la iniciativa
ha vist la llum després
de tres anys de treballs
per aconseguir que “la
pesca sigui un esport que
s’inculca als col·legis”, va
assenyalar.

municipis comptes

Vilaller aprova el pressupost per
al 2019, que destina més de
280.000 euros a inversions
x.r.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de Vilaller ja ha aprovat els pressupostos per aquest 2019, que
ascendeixen a 1.092.656 euros i recullen inversions per
valor de 280.000 euros. L’alcaldessa, Maria José Erta, va
explicar ahir que entre les
principals obres que s’inclouen als comptes d’aquest any
es troba la millora de l’enllumenat públic a Vilaller i Senet
i la reparació de voreres a tres
carrers.
Així mateix, el consistori
preveu també pavimentar
de nou els vials que es troben en pitjor estat i millorar
pistes forestals. L’ajuntament també preveu ingressar 21.000 euros en concepte de l’impost pel pas
de línies elèctriques pel seu
terme municipal (12.000

euros d’Endesa i 9.000 de
Red Eléctrica).
Erta també va apuntar que
el deute municipal s’ha reduït
del 153 al 52 per cent en quatre anys. Per aquesta raó, la
primera edil va assegurar

taxa a elèctriques

Preveu ingressar
21.000 euros pel pas de
línies elèctriques pel
terme municipal
que aquest deute “quedarà
cancel·lat el 2023”. En aquest
sentit, Erta va apuntar que
“ordenar les finances era una
prioritat per a aquest ajuntament” i va recordar que
en quatre anys els impostos
s’han mantingut congelats.

26

panorama

Segre
Diumenge, 17 de març del 2019

catalunya

mobilització lleidatans a madrid

■
anc pallars jussà

Pallars. Desenes de veïns del Pallars davant dels autocars en els quals es
van desplaçar cap a la capital espanyola per anar a la protesta.

josep maria currià

Lleida. Membres de l’ANC del Segrià, al passeig del Prado de Madrid amb retrats dels líders independentistes
empresonats i dels que es troben actualment a l’estranger.
anc

segre tàrrega

Les Garrigues. Veïns de les Garrigues, a l’autocar
anant cap a la protesta a Madrid.
anc

Tàrrega. Un total de set autocars amb 405 persones de la Segarra i l’Urgell van sortir a les 8.00 hores d’ahir des de Tàrrega cap a
Madrid per participar en la protesta contra la judicializació del procés i la causa contra els líders independentistes.

Alt Urgell. Estelades i pancartes van acompanyar
veïns de l’Alt Urgell a la manifestació.

núria torrebella

anc

Lleida. Advocats lleidatans i de la resta de Catalunya manifestant-se amb
pancartes davant de l’escenari a Madrid.

Alpicat. Desenes de veïns d’aquest municipi del Segrià van anar a la protesta per mostrar la seua disconformitat
contra el judici als impulsors del referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

erc

anc

Artesa de Lleida. Ciutadans
d’Artesa de Lleida van anar a la
protesta a Madrid acompanyats
d’un pot de Fairy, amb referència a
les paraules d’Enric Millo.

Galeria
d’imatges

Balaguer. Alcaldes de la Noguera van anar junts a Madrid amb autocar.
En total van ser un centenar de primers edils catalans.

Vegeu la galeria al
mòbil amb el codi.
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esports

atletisme esport escolar
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atletisme

Aleix Porras,
premiat com el
millor sub-20
❘ madrid ❘ L’atleta d’Alpicat
Aleix Porras va ser premiat ahir com a millor atleta
sub-20 durant la Gala de la
Reial Federació Espanyola
d’Atletisme (RFEA) 2018,
que va reunir a la seu del
Comitè Olímpic Espanyol
(COE) els atletes, entrenadors, jutges i organitzadors
més destacats de la temporada passada. En categoria absoluta van premiar els atletes
Álvaro Martín i María Pérez.

Els atletes del Mater Salvatoris posen junts després de concloure la jornada en què es van proclamar de nou campions per novena vegada.

futbol

Agüero du el City
a les semifinals de
la Copa anglesa

Les proves atlètiques van ser les protagonistes a la Pobla.

Un dels podis individuals de la Flamicell.

La Flamicell és del Mater

El col·legi de la capital del Segrià guanya per novena vegada l’olimpíada escolar
de la Pobla || Hi van participar més de 800 atletes, incloent-hi el Miniatletisme
redacció

❘ La pobla de segur ❘ El col·legi
Mater Salvatoris de Lleida va
mantenir el domini a l’olimpíada Flamicell i es va adjudicar
ahir la victòria a la trenta-setena
edició d’aquesta clàssica competició escolar, que se celebra cada
any a les instal·lacions del Parc
Alcalde Boixareu de la Pobla de
Segur. El Mater firmava així el
novè triomf a la prova i el cinquè consecutiu, després d’haver
guanyat vuit de les últimes nou
edicions. El primer triomf del
Mater Salvatoris va ser a l’edició
del 2005, i després ha guanyat
les dels anys 2011, 2012, 2013,
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
El centre escolar de la capital
del Segrià va acumular un total
de 499 punts, i la segona posició
va ser per al col·legi Santa Anna
de Lleida, que en va sumar 317.
Per la seua part, el tercer lloc va
ser per al Lleida Unió Atlètica,
amb 313 punts.
Per categories, en alevins es
va imposar el col·legi Santa Anna amb 118 punts, en infantils el
Mater Salvatoris amb 196 punts
i en cadets, de nou el Mater amb
214. Més de vuit-cents participants va congregar aquesta edició de la Flamicell, dels quals

més de tres-cents nens, de les
categories benjamina i prebenjamina, ho van fer en la jornada
de Miniatletisme (amb proves
de 50 metres llisos, 50 metres
obstacles, llançament de pes i
llançament de javelina) sense
caràcter competitiu; uns doscents de tres a cinc anys també
sense puntuació, i la resta en
l’olimpíada, des d’alevins fins
a cadets.
Per entitats, a la Flamicell van
participar un total de disset centres escolars de Lleida, Tremp,
Llavorsí, Esterri d’Àneu, Isona,
Sort i la Pobla de Segur, i al Miniatletisme van ser setze.
L’espor t ist a conv idat en
aquesta edició va ser l’esquiador
de muntanya Marc Radua Ivern,
del Club Esquí Pobla de Segur,
que competeix a nivell internacional i que va ser l’encarregat
d’encendre el peveter de la Flamicell. Aquest any, l’esquiador

esportista convidat

L’esquiador de muntanya
Marc Radua va ser aquest
any l’encarregat d’encendre
el peveter olímpic

❘ Londres ❘ Serg io Ag üero
es va alçar com l’heroi del
Manchester City a Gal·les al
sortir des de la banqueta amb
2-0 en contra amb el Swansea i, en 20 minuts, aconseguir la remuntada amb dos
gols i una assistència (2-3),
per passar a les semifinals de
la FA Cup (Copa d’Anglaterra). L’argentí va evitar que
els de Pep Guardiola cedissin
davant d’un equip inferior.

tenis taula

Borges i Villart
cauen a la fase de
grups de la Copa
❘ guadalajara ❘ Els representants lleidatans a la Copa
del Rei i de la Reina de tenis taula, el Borges Vall i el
Villart Balaguer, van caure
ahir a la fase de grups i no
van aconseguir accedir a les
semifinals. El Borges va ser
segon de grup i només passava el primer, el mateix que el
Villart Logístic. Ara jugaran
per les posicions de la cinquena a la vuitena.

futbol

L’esquiador Marc Radua, a punt d’encendre el peveter.

lleidatà s’ha proclamat campió
d’Espanya en la modalitat vertical i subcampió en esprint. A
més, va participar en el Mundial, on va finalitzar el dotzè en
esprint i el catorzè en vertical.
Al costat de Marc Radua van
procedir a l’encesa els nens Júlia
Roy, Mariona Flores, Guillem
Vinardell, Ivette Corominas i
Lil Khater.
Paral·lelament a les proves de
la competició atlètica, també es
van celebrar altres activitats de

tipus lúdic i esportiu amb l’objectiu d’amenitzar la jornada
com ara futbol, corfbol, bicicletes totterreny i balanzbike
(una espècie de bicicleta-kart
de pedals arran del terra), així com castells inflables per als
més petits.
La Flamicell és organitzada
per la Escola Els Raiers, l’AMPA i l’ajuntament, amb la col·laboració del consell esportiu del
Pallars Jussà i el Club Atletisme
la Pobla de Segur.

Duels vitals per
al Pardinyes i
l’AEM femenins
❘ Lleida ❘ El Pardinyes i l’AEM
afronten avui duels vitals per
als seus objectius a la Segona divisió femenina. Així,
el Pardinyes rep el Barça B
(16.30) amb l’objectiu de donar la sorpresa i refermar-se
a la zona mitjana de la taula. Per la seua part, l’AEM
rep el Pallejà (17.00) i busca
guanyar de cara a ser la temporada vinent a Primera, la
nova categoria.

