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El Pardinyes guanya el Girona
i avui jugarà la final de la Lliga
Catalana LEB amb el Prat

Fallaires de tot el Pirineu es
conjuren a la Pobla de Segur
per no morir d’èxit
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Una de cada quatre noves
parelles de lleidatans s’ha
conegut en xarxes socials

Apps || Tinder lidera les plataformes per entaular relacions, i una aplicació
de la Seu d’Urgell ja compta amb més de 7.000 perfils inscrits
és notícia ❘ 3-5
amado forrolla

El foc va ser el gran
protagonista d’ahir.

Un 20 per cent
dels firaires de
Lleida renuncien
a ser a les Festes
de Tardor
Pels elevats costos
de la concessió
Les Festes de Tardor no li surten a compte a un 20 per cent
de professionals de l’Associació
Provincial d’Industrials Firaires
de Lleida, de manera que l’entitat busca atraccions de fora de
la demarcació per poder omplir
el recinte de l’antiga Hípica de
Cappont. Els firaires han de pagar uns 3.000 euros, gairebé el
triple que a Copa d’Or, per la
qual cosa volen renegociar la
concessió amb la Paeria.
lleida ❘ 11

El conseller Calvet
obre la porta a
expulsar del Pirineu
els óssos Cachou i Goiat
El conseller Damià Calvet va
anunciar ahir a Bellpuig que el
seu departament escoltarà les
peticions del territori per expulsar els óssos Cachou i Goiat.
comarques ❘ 13

Programa pioner a
l’Arnau perquè els
pacients de l’UCI
surtin a l’exterior
Els pacients de llarga estada de
l’UCI de l’Arnau de Vilanova
podran sortir monitoritzats al
jardí del centre amb personal
sanitari en un pla pioner.
lleida ❘ 9

Pere el Cerimoniós ‘renaix’ a Balaguer

ramaderia

El 700 aniversari del naixement del monarca al Castell Formós marca una Fira Harpia que va
omplir de danses, foc i ambientació medieval la capital de la Noguera
GuiA ❘ 41

Tanquen tres granges
de Lleida aquest any
pel baix preu de la llet
economia ❘ 23
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comarques

transport dèficit ferroviari

Una altra avaria eleva a 45 els dies
amb incidències al tren de Manresa

Balanç en el que va d’any, i la majoria s’han resolt amb trasllat de viatgers en autocar
|| Calvet exigeix de nou el traspàs efectiu de les línies de Rodalies
segre tàrrega

segre tàrrega/h. c.

❘ tàrrega ❘ La línia ferroviària
R12 (de Lleida a Barcelona per
Manresa) va registrar ahir una
nova avaria, de manera que en
el que va d’any ja són 45 els dies que aquesta línia ha tingut
alguna incidència. En aquesta
ocasió, els afectats van ser els
passatgers de primera hora del
matí, els que havien de sortir al
tren de les 7.35 hores des de la
capital de la Segarra amb el tren
anomenat Cerverí amb arribada prevista a Lleida a les 8.25
hores, que finalment van viatjar en transport alternatiu per
carretera. La incidència també
va afectar els passatgers que
van sortir de Lleida a les 8.50
hores amb arribada prevista a
l’Hospitalet a les 12.20 hores,
que van fer el trajecte des de la
capital del Segrià fins a Cervera
per carretera, cosa que va fer
registrar retards de més de 10
minuts. L’episodi d’ahir, que va
afectar 42 passatgers, tindria
el seu origen divendres a la nit,
quan el Cerverí va registrar en
l’últim trajecte de Lleida a Cervera una incidència tècnica en
origen que va provocar que circulés amb 100 minuts de retard,
més d’una hora i mitja.
Les autoritats locals reclamen
solucions urgents. En aquest
sentit, la senadora per ERC Sara Bailac va publicar al perfil
de Twitter que “hem demanat
al govern en funcions que doni
resposta al mal funcionament
de la línia”. Per la seua part, el
conseller de Territori, Damià
Calvet, va incidir que el traspàs de Rodalies fa 10 anys va
ser incomplet i va dir al Govern
que “si no són capaços de fer
aquestes millores que ens ho diguin i ens traspassin les línies, el
servei i els diners” per garantir
la seua qualitat.

política

El PDeCAT obre
al Pla d’Urgell
assemblees
sobre el seu futur
La militància suggerirà
com reformar-lo
❘ mollerussa ❘ La militància del
PDeCAT al Pla d’Urgell va
obrir ahir a Mollerussa les assemblees comarcals del partit a Lleida per decidir el seu
futur. Sota el lema “Encarem
el futur”, la formació política
ha obert un procés de debat
intern en virtut del qual les
agrupacions comarcals remetran de manera directa a la
direcció nacional els suggeriments per reformar el partit.
A la resta de Catalunya, els
militants de comarques com
el Vallès Oriental o el Bages
han posat en marxa també
assemblees com la que es va
celebrar a la capital del Pla.
Assistents a la sessió a Mollerussa van rebutjar donar
a conèixer el contingut de les
deliberacions. Aquest impuls
reformista arriba tot just tres
anys després de la refundació de Convergència com a
l’actual PDeCAT, i després
d’uns comicis locals en els
quals han perdut terreny en
favor d’Esquerra.

Un autocar va recollir ahir a Tàrrega els viatgers que esperaven el tren de Cervera a Lleida.

Pugen un 14% els viatgers del tren de la Pobla
n La línia de la Pobla guanya
viatgers cada any des que va
recuperar les tres freqüències
diàries per sentit entre Lleida
i el municipi pallarès i aquest
any no serà una excepció.
De moment, entre el gener i
l’agost el nombre de passatgers ha crescut a prop d’un
14%, segons dades del titular,
Ferrocarrils de la Generalitat.
En concret, entre els mesos
de gener i agost d’aquest any
van utilitzar el tren de la Pobla un total de 159.570 viatgers, xifra que suposa 19.458
usuaris més que l’any anterior
durant els mateixos mesos.

Això equival a un 13,9% més
de passatgers, en línia amb els
creixements registrats durant
els anys anteriors.
A més, Ferrocarrils ha estimat que seguint la tendència
actual l’any es tancarà amb
un increment d’uns 30.000
viatgers.

tercer tren

FGC incorporarà un tercer
tren a la línia mentre
sorgeixen propostes
per millorar els horaris

D’aquesta manera, el 2018
van ser 221.504 i aquest 2019
podrien es podria arribar als
252.200. Val a recordar que
Ferrocarrils preveu incorporar a la línia un tercer comboi,
actualment en procés de fabricació. Aquest nou vehicle
reduirà la incidència de les parades per reparacions i manteniment i facilitarà modificar
horaris i freqüències. Això és,
precisament, el que planteja
l’ajuntament de Tremp, arran
d’una proposta de l’Associació
per la Promoció del Transport
Públic per millorar aquest servei de transport.

equipaments

Milloren l’atenció
a usuaris al CAP
d’Almacelles
❘ almacelles ❘ El centre d’atenció primària (CAP) d’Almacelles ha estrenat un nou
taulell per al servei d’atenció
al públic, més ampli i espaiós que el que hi havia i que
permet habilitar més punts
per atendre persones. Així
mateix, també s’ha portat
a terme l’habilitació d’una
àrea específica per a l’atenció d’usuaris que presenten
necessitats especials.

a.v.

activitats promoció

Concentració i vols en
ultralleuger a Tiurana
❘ tiurana ❘ Tiurana va obrir ahir la
VIII Concentració Aeronàutica
amb un bateig aeri en què tots
els interessats van poder volar
en ultralleuger per veure la població i el pantà de Rialb a vista
d’ocell. L’activitat va començar
a les 10 del matí i va finalitzar
cap a les 13.00 hores. Avui es
durà a terme una nova jornada
amb l’exposició i concentració
d’avions de totes les èpoques i
mides i també es podran veure
exhibicions aèries durant tot el

matí. L’ajuntament obsequiarà
tots els pilots que hi assisteixin
i els seus acompanyants amb
un dinar a base d’entrepans i
refrescos. Segons va indicar
l’alcalde de la població, Àngel
Villarte, l’objectiu del consistori
és promocionar la població amb
tota mena d’activitats. En concret, la concentració d’ultralleugers és una de les que més públic
reuneixen en aquesta localitat
des que es va posar en marxa
fa vuit anys.

Algunes de les persones que van gaudir dels vols en ultralleuger durant la jornada d’ahir.

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

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

comarques

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

medi ambient turisme

El TSJC avala l’acord de
la Torre de Capdella
per pagar a Endesa

A les empreses autoritzades per fer les visites guiades
segre

❘ lleida ❘ Les vuit empreses autoritzades per portar a terme
activitats guiades a la Reserva
Nacional de Caça de Boumort
durant la brama del cérvol tenen serveis contractats des de
mitjans de la setmana que ve
i ja estan complets el dissabte
21 i el diumenge 22 d’aquest
mes, segons alguns dels responsables de les firmes. La

rècord

La previsió és superar
les xifres dels últims dos
anys i sobrepassar les
4.500 persones del 2018
temporada de la brama es va
iniciar ahir fins al 13 d’octubre.
Tanmateix, responsables de
les empreses van indicar que,
per ara, els cérvols no s’han
posat en zel i “només se sent
algun animal però no amb tota
la freqüència desitjable”. No
obstant, aquesta situació pot
canviar d’un dia per l’altre i,
per regla general, és el segon
cap de setmana i els següents
quan la temporada assoleix el

Visitants a la reserva de Boumort la tardor de l’any passat.

punt àlgid fins a mitjans d’octubre. La majoria dels titulars de
les firmes que se n’encarreguen
començaran avui dilluns a pujar a la reserva per comprovar
si els animals ja es troben en
època de reproducció.

Límit d’accés
Per segon any es limita l’accés als turistes i s’ha establert
un sector reservat per a rutes
guiades a càrrec d’aquestes

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

energia conflicte

Reserves al complet per
seguir la brama a Boumort
maría molina

Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41
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vuit empreses especialitzades
que compten amb el permís de
la conselleria d’Agricultura.
S’han establert quatre itineraris recomanats per fer amb
vehicles totterreny amb els corresponents punts d’interès, és
a dir, miradors o punts d’informació. La previsió d’aquesta
temporada és arribar als 4.500
visitants, per sobre dels anys
2017 i 2018 (vegeu SEGRE de
divendres).

r. r.

❘ lleida ❘ El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) avala l’acord que l’ajuntament de la Torre de Capdella
va firmar el 2017 amb Endesa
per pagar les factures de la
llum que va rebutjar liquidar
entre els anys 2009 i 2014.
En una sentència del mes de
juliol, ratifica una decisió anterior del jutjat contenciós administratiu de Lleida i rebutja
un recurs d’apel·lació que va
interposar l’edil de la CUP,
Josep Plasencia, disconforme
amb l’acord.
La sentència assenyala que
el regidor de la CUP que va
precedir Plasencia “era present a la presa en consideració de l’acord”. El fet que
dimitís no permet, segons el
TSJC, “fer com si no hagués
passat res i ressuscitar terminis ja passats”. El termini
condemna el recurrent a pagar mil euros en concepte de
despeses processals. Després
d’anys de negar-se a pagar
els rebuts de la llum per discrepàncies sobre l’IVA (vegeu les claus), una sentència
del TSJC va donar la raó a
Endesa el 2016 i aquesta va
tallar la llum mesos després

a alguns veïns. L’acord a què
van arribar consistori i veïns, beneficiaris del conveni
del 1927 per construir la central de Capdella, va posar fi a
l’amenaça de talls a canvi de
liquidar rebuts fins al desembre del 2014. Els posteriors,
emesos després d’una reforma de l’IVA, segueixen sense
pagar i en negociació entre
les dos parts des d’aleshores.

les claus

El conveni del 1927

z L’acord que va fer possible
construir la central de Capdella va fixar el preu de la
llum en 0,0021 cèntims per
quilowatt/hora, una fracció
de les tarifes actuals.

IVA i discrepàncies
z Les factures de la llum no
apliquen l’IVA sobre el preu
del 1927, sinó sobre la tarifa
elèctrica d’últim recurs. Com
a resultat, l’import d’aquest
impost és molt superior
al de l’energia consumida.
Ajuntament i veïns han rebutjat pagar els rebuts per
aquesta raó.

fdf2a2a1a5e75921490e4f060abd7a7717033

17033
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economia

El Govern central estudia limitar la
venda de tractors de més de 40 anys.
www.segre.com/economia

p.
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Les últimes cotitzacions a
Mercolleida i a Balaguer.
p.

25

ramaderia indicadors

Els preus de la llet es mantenen aquest
any per sota del llindar de la rendibilitat

La Generalitat detecta el tancament de deu explotacions més a Catalunya, tres de les quals a Lleida
durant el 2019 || La conselleria d’Agricultura estima que la reestructuració del sector continuarà
magdalena altisent

e.m.m.

❘ lleida ❘ Els preus de la llet que
venen els ramaders catalans es
mantenen aquest any per sota
del llindar de la rendibilitat. Així ho afirma un estudi elaborat
per la conselleria d’Agricultura,
que ha detectat el tancament
d’una desena de granges a Catalunya, de les quals tres són a les
comarques de Ponent. A més,
apunta que la reestructuració
del sector no ha finalitzat. En
concret, el departament que dirigeix Teresa Jordà indica que el
preu mitjà percebut pels ramaders aquest mes de juny passat
va ser de tot just 32,17 cèntims
per litre, i estima que el llindar
de rendibilitat està en 32,38
cèntims. Per tant, no és estrany
que el sector continuï amb el
lent però continu degoteig de
tancament d’explotacions. A data del mes de juliol d’aquest any,
en quedaven un total de 473, de
les quals 125 s’ubiquen a Lleida. Les explotacions lleidatanes
són les que tenen una capacitat
mitjana més elevada, amb 219
vaques per explotació, respecte
a la mitjana catalana de 163, la
qual cosa es tradueix en le fet
que a la demarcació es concentra el 35,54% dels animals. Per
comarques, la líder és Osona,
però seguida de prop per l’Alt
Urgell, que té 54 granges i el
10,81% dels caps de bestiar de
tot Catalunya. El Segrià compta
amb 15 centres de producció,
un menys que el Pla d’Urgell,
encara que guanya en volum de
producció. El Jussà en té quatre.
La conselleria apunta que el sec-

la dada

32,38
cèntims d’euro

És el llindar de rendibilitat per
litre per als ramaders lactis,
que reben, tanmateix, 32,17
cèntims.

125

explotacions
És el nombre d’explotacions
làcties de Lleida. Al conjunt de
Catalunya queden un total de
473 instal·lacions.

62,16

quilos per habitant i any
És la quantitat de llet líquida
que consumeix de mitjana cada
català en un any. És un 20,4%
menys que el 2006.

Vaques en una explotació de llet situada a les comarques de Lleida.

tor productor es troba polaritzat. Mentre que el 52,1% de les
granges tenen un cens inferior
al centenar d’animals, només el
5,8% dels productors representen el 37,2% de la llet produïda.

Evolució del consum
L’informe analitza també
l’evolució del consum, que dóna un descens de la llet líquida

a Catalunya d’un 20,4 per cent
des del 2006. S’ha passat d’una
ingesta de 74,83 a 62,16 quilos
per habitant i any. En el cas del
iogurt, la caiguda és més moderada, d’un 8,1%. Per contra, hi
ha forts increments pel que fa al
cas dels formatges (15,3%) i de
la mantega (27,8%). Aquestes
dades serveixen al departament
per destacar que “el sector ha

de treballar en la diversificació
de la producció, en la valoració de l’excel·lent producte de
què disposem i en l’educació
del consumidor, moltes vegades desinformat”.
Al capítol de comerç exterior,
el sector lacti català s’enfronta
a més a una situació complexa.
Per cada tona que aconsegueix
exportar, se n’importen 3,8 de

llet i derivats. Però la diferència és encara més important si
parlem de preus. Per cada euro
que es cobra per exportar, se’n
paguen 4,8 pels productes que
es compren a fora. La raó és que
el 67,4% de les importacions,
en valor, que s’han fet fins al
maig d’aquest any han estat formatges i elaborats, que tenen un
preu més elevat.

40
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Lleure. Balaguer celebra el cap de setmana la
novena edició de la festa medieval Harpia.

itmar fabregat

Art. Inauguren l’exposició ‘Elogi a les
empremtes’ a la Casa Dalmases de Cervera.

territori cultura popular

Front comú per les falles del Pirineu

La Pobla de Segur va acollir ahir la primera trobada de fallaires || Constituiran la Coordinadora
de les Festes del Foc per preservar l’essència de la celebració i evitar que “mori d’èxit”
acn

acn

❘ la pobla de segur ❘ La comunitat de fallaires del Pirineu va
acordar ahir a la Pobla de Segur
constituir una Coordinadora de
les Festes del Foc amb l’objectiu
de mantenir els orígens i l’essència de la festa. Aquesta decisió
es va prendre durant la celebració de la desena edició de la
Trobada Internacional de Fallaires del Pirineu i s’hi va determinar que estarà formada per set
membres de Catalunya i Aragó,
és a dir, un membre per comarca
fallaire més un representant de
l’Associació de Municipis Fallaires, set membres d’Andorra i set
més de França. La directora de
la càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterials del Pirineu
de la Universitat de Lleida i fallaire, Sofia Isus, va remarcar

representació

La coordinadora estarà
formada per representants
de Catalunya, Andorra,
Aragó i França
la importància d’aquesta coordinadora per evitar que la festa “mori d’èxit”. De fet, aquest
va ser el tema central que es
va tractar en una trobada en la
qual va participar mig centenar
de representants de vint pobles
de Catalunya, Aragó, Andorra
i, per primera vegada, també
de França.
El reconeixement per part de
la Unesco de les Festes del Foc
al Pirineu com a patrimoni de

Mig centenar de representants de vint pobles fallaires van assistir a la reunió a la Pobla.

la humanitat de l’any 2015 va
suposar un impuls per a l’avaluació d’aquesta festa de les falles, haros i brandons. Aquest
reconeixement ha provocat que
en els últims anys nombrosos
pobles recuperin o introdueixin aquesta tradició als seus
calendaris.
Concretament, gràcies al reconeixement de la Unesco, el
2015, hi havia 64 pobles inscrits
mentre que actualment n’hi ha

94. En aquest sentit, una de les
tasques de la coordinadora serà
la de decidir qui pot formar part
d’aquest reconeixement. No “es
pot dir falles a tot el que es fa, hi
ha d’haver criteris”, va explicar
Sofia Isus, que va remarcar la
necessitat d’organització perquè
la festa de les falles “no es banalitzi” a causa del turisme i, en
definitiva, “no mori de l’èxit”.
És la primera vegada que la Pobla de Segur acull la trobada,

organitzada per l’associació de
Fallaires i Pubilles d’aquesta
localitat.
Per la seua banda, el president, David Garín, va explicar
que l’objectiu és compartir experiències i “un motiu més de
festa per debatre i resoldre dubtes”. Per la seua part, l’alcalde
del municipi, Marc Barón, va
recordar que es tracta d’una festa “molt arrelada i que aglutina
la major part del poble”.

Un taller i una
cercavila, entre
les activitats
de la jornada
n La jornada va tenir, a
més de la trobada, altres
activitats com una exposició i un taller de confecció
de diferents tipus de falles
a la plaça de l’ajuntament.
El Molí de l’Oli va acollir
les projeccions del vídeo
de la candidatura de les
festes del foc, del documental Focs, boscos i llegendes sobre la història
de les falles de la Pobla i
d’un treball realitzat per
Avenida Studio així com
la conferència Cap a la
salvaguarda de les Festes del Foc (falles, haro
i brandons) a càrrec de
Joan Reguant, consultor
en patrimoni cultural,
i Mirelha Guil, membre
del Grup d’Investigació
en Antropologia del Patrimoni de la Universitat
de Barcelona. La festa va
acabar amb una cercavila
amb les falles i un ball de
clausura.
D’altra banda, s’ha d’assenyalar que la Universitat de Lleida (UdL) va
acollir aquest divendres
passat la primera Jornada Científica Càtedra Pirineus per debatre sobre el
futur de les falles (vegeu
SEGRE d’ahir).

paeria

esport entitats

Torneig de petanca solidari
al Secà de Sant Pere
❘ lleida ❘ El Club Petanca Secà de
Sant Pere de Lleida va acollir
ahir la novena edició del Torneig de Petanca El Solidari,
que per primera vegada es va
celebrar a la capital del Segrià
organitzat per l’ONG Esport Solidari i comptava amb el suport
de la Paeria.
Durant tot el matí, es van
portar a terme activitats de tot
tipus com jocs d’animació, una
carrera infantil, una tómbola
solidària, actuacions musicals,

màgia i competició per a la gent
gran. El regidor d’Esports de
la Paeria, Sergio González, va
participar en la jornada al costat
del president d’Esport Solidari i
exsecretari general de l’Esport,
Josep Maldonado, en una trobada en què van assistir jugadors
de tots els clubs de Catalunya.
Els beneficis es destinaran a la
fundació, que porta a terme diversos projectes en diferents països de l’Àfrica relacionats amb
l’esport.

El Club Petanca Secà de Sant Pere va acollir ahir el torneig i altres activitats per a totes les edats.
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L’acte per recaptar fons celebrat ahir a Bausen.

Bausen recapta 900 € a
favor d’un nen de Tremp
La Fira del Prèssic d’Ivars de Noguera exposa varietats de préssec de la zona.

Una trentena d’expositors de ‘prèssic’
participen en la Fira d’Ivars de Noguera
m.molina

❘ ivars de noguera ❘ Una trentena
d’expositors participen aquest
cap de setmana en la XII Fira
Tast del Prèssic d’Ivars de Noguera, en la qual es mostren
diferents varietats de préssec
de la zona de Pinyana. Al cer-

tamen també hi ha una vintena de parades de productes artesans i de proximitat. El certamen, que ahir va obrir portes,
prossegueix avui amb una tirada de bitlles a les 10 del matí
organitzada per l’Associació de
Jubilats, a la qual seguirà una

conferència de Josep Ramon
Magrí sobre productes ecològics a l’escola. També hi haurà
una demostració de cuina. La
clausura es farà a les 20.00 hores a càrrec del president del
consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa.

❘ bausen ❘ Unes vuitanta persones van participar ahir en la
caminada solidària de Bausen per recaptar fons destinats a la lluita contra la Kat6a, que és la síndrome que
pateix el nen de Tremp Pol
Monsó. La inscripció per participar-hi era de cinc euros i
s’ha aconseguit recaptar-ne
950, que aniran a la Fundació Kat6a.
A finals d’agost ja es va
dur a terme una campanya
de recaptació de fons a càrrec
del col·lectiu Tremp Runners

que va aconseguir reunir un
total de 3.218 euros per a la
investigació d’aquesta malaltia genètica rara que pateixen només dotze persones a
tot Espanya, entre elles Pol
Monsó, veí de la capital del
Jussà. Prop de 300 persones
van participar en l’acte en
aquesta ocasió, que va tenir
com a activitat principal una
cursa de relleus amb trams
de natació, ciclisme i una
caminada. Els més de 3.200
euros es van recollir a través
de guardioles solidàries.

Antonio Barcala Ferrer
Ens ha deixat el 13 de setembre del 2019 als 93 anys.
(E.P.R.)

La seva esposa, Pepita Sirvent; fills, Àngels i Xavier, Anna i Joan; néts, Mireia i Joan Manel, Alexis i Júlia; besnéts, Pol i Laia,
i família tota el tindrem sempre amb nosaltres.
Li donarem l’últim comiat avui diumenge, dia 15, a les 11 h, a la sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
T’estimem.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n, sala 8.

Lleida, 15 de setembre del 2019

El senyor

Antonio Barcala Ferrer
Les empreses del Grup SEGRE i els seus treballadors ens unim al dolor de la nostra companya Anna Barcala i família per la mort del seu pare.
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