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La Grossa de Cap d’Any se deja ver poco en Lleida
| PÁG.10

La pequeña Irene, nacida en 
Tremp, es la primera niña 
de la provincia en este 2020

Irene es el nombre de la primera bebé nacida en la demarcación de Llei-
da en esta nueva década acabada de estrenar. Llegó al mundo en Tremp 
gracias a su madre Vanessa Antequera que parió en el Hospital Comarcal 
del Pallars a las 1.36 horas acompañada de su pareja Francesc Rendé. La 
pequeña pesó 2,960 quilos al nacer. En Lleida ciudad, el primer bebé del  
2020 fue Aniol que nació a las 3.15 horas. | PÁG.3-5

La demarcación de Lleida 
cierra el 2019 sin crímenes 
por primera vez en 20 años

FOTO: Anna Feixas / Vanessa Antequera, de 23 años, y Francesc Rendé, de 24, padres de Irene, la primera niña nacida en el 2020 en Lleida, ayer
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Es el único en el que no se registró 
una muerte violenta en el territorio

El último caso fue el 4 de diciembre 
del pasado 2018 en Artesa de Lleida

35.000
Visitantes en el COU d’Àger 
a lo largo del pasado 2019. 
La cifra supone todo un 
récord de visitas 

dEl dato

| PÁG.13

Tras acabar el 2019, es mo-
mento de hacer balance de 
accidentes. En la demarcación 
de Lleida, el número de per-
sonas fallecidas en siniestros 
viarios fue de 28, 6 menos que 
a lo largo del 2018.

Disminuyen 
un 17% las 
víctimas 
mortales en 
accidentes

| PÁG.12

Reunión hoy 
de Torra y 
Aragonés 
por la crisis 
de Govern
Las negociaciones y el más 
que posible acuerdo de in-
vestidura entre ERC (socio 
del Govern) y el PSOE han 
elevado la tensión en la coa-
lición de gobierno entre los 
republicanos y JxCat que 
pide explicaciones sobre el 
pacto. Quim Torra y Pere 
Aragonès se reunirán hoy.

FOTO: ACN Aragonès (izq.)       
y Torra, en el Parlament
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Irene és el nom del primer 
nadó lleidatà de l’any 2020 
i de la nova dècada, que 
va néixer ahir a l’Hospital 
Comarcal del Pallars, a 
Tremp, a les 1.36 hores. 
Aniol és el primer nen que 
va nàixer a Lleida ciutat.   

Tremp
XAVIER NADAL
Irene, la nova trempolina, va pe-
sar 2,960 quilos al néixer, en un 
part vaginal o natural sense com-
plicacions, en què tant la mare 
com el nadó es van trobar bé de 
salut, segons va informar el De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat.

Vanessa Antequera, de 23 an-
ys i auxiliar d’infermeria, i Fran-
cesc Rendé, de 24 anys i agricul-
tor, són els pares de la primera 
lleidatana de l’any. El matrimoni, 
resident a Tremp, va comentar 
“que és el nostre primer fill, és 
una nena molt esperada, que ha-
via de venir a aquest món el dia 
de Nadal i que finalment s’ha re-
tardat gairebé una setmana”. 

“Estàvem sopant amb tranqui-
l·litat amb tota la família, quan 
em van venir les primeres con-
traccions, vaig aguantar tot el 
que vaig poder fins passades les 
campanades, però finalment ens 
vam traslladar a l’hospital per do-
nar a llum”, va continuar Vanessa 
Antequera. 

La nova mare va ingressar al 
centre sanitari a les 00.15 hores 
i, al cap d’una hora i vint-i-un mi-
nuts, va nàixer la Irene, en el que 
va ser un part natural “molt in-
tens i meravellós” sense cap me-
na de complicació, comenten els 
nous progenitors.

Irene és l’única nena de la da-
rrera generació de la família llei-
datana Rendé-Antequera, que 
també consta de quatre menors 
més, tots nois.

D’altra banda, a les 3.15 hores 
va néixer a l’Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova l’Aniol, de 
pares espanyols i residents a Ju-

neda. El primer nen nascut a la 
ciutat de Lleida va pesar 3,390 
quilos. 

El Gremi de Forners de les Te-
rres de Lleida va continuar un any 
més amb la campanya “Nascut 
amb un pa sota el braç”, que con-
sisteix en obsequiar a la família 
de l’Aniol, el primer nen nascut a 
Lleida, amb el pa gratuït durant 
tot l’any 2020 i amb diferents pro-
ductes tradicionals que elaboren 
els forners, com el tortell de reis, 
la mona, el pa de Sant Jordi o la 
coca de recapte per Sant Joan.

Una representació dels forners 
de Lleida, encapçalada per la seva 
presidenta Pilar Marqués, va visi-
tar el nounat i li van fer lliurament 
de la primera barra de pa.

Irene, la primera lleidatana del 
2020 i de la nova dècada, neix a 
l’Hospital Comarcal de Tremp
La petita és la primera filla d’un matrimoni de la capital del 
Pallars Jussà i s’esperava que hagués nascut el dia de Nadal
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ELS PRIMERS NAIXEMENTS DE L’ANY

Aniol, el 
primer nounat 
a la ciutat de 
Lleida, rebrà 
pa gratuït 
durant tot 
aquest any

FOTO: ICS / Els pares de l’Aniol i els representants del Gremi de Forners

FOTO: Anna Feixas / La Irene, que és l’única nena de la nova generació de la família Rendé-Antequera, es va fer esperar prop d’una setmana
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I PUNT 
| Marta Vilalta  
i Torres
@martavilaltat |

Vint propòsits
Com cada final i principi d’any, 
i en aquest cas, de dècada, 
és bo conjurar-nos amb nous 
propòsits. Deia Gramsci que 
el pessimisme és un afer de la 
intel·ligència mentre que l’op-
timisme ho és de la voluntat. 
Fem doncs una bona barreja 
de les dues conviccions per 
canalitzar les debilitats en for-
taleses. És així com a l’any nou 
que tot just estrenem li podem 
demanar que la justícia sigui 
justa, o que les promeses no 
passin de llarg. Que la llibertat 
no sigui condemnada i que la 
paraula no es pugui silenciar. 
Que prevalguin els bons pro-
jectes, siguin de territori o de 

país, i que allò enquistat o vi-
ciat d’anys casposos amb olor 
de florit sigui airejat i superat. 
Que les desigualtats passin 
factura als que més tenen i 
que les oportunitats no siguin 
sempre pels mateixos. Que 
les bones notícies no semblin 
mentida i les fake news siguin 
només per a comediants. Que 
l’honestedat sigui la bandera i 
els xantatges tastin la seva prò-
pia medicina. Que l’hivern hi-
verni, i deixi pas a la primave-
ra dels somnis. I que aquests, 
com cantava el mestre, no esti-
guin mai de rebaixes. Que ens 
sobri salut i manquin ferides. 
Que tot valgui la pena, i si més 
no que la pena sigui inexistent. 
I que sempre, amb pessimis-
me o optimisme, l’amor guanyi 
a l’odi.

A l’any nou li 
demanem que la 
justícia sigui justa      
i que la paraula no 
es pugui silenciar

Els periodistes es podria dir que 
gairebé ens hem acostumat a 
donar notícies que no són preci-
sament positives. Però l’1 de ge-
ner, un redactor de cada mitjà de 
comunicació té la sort d’haver de 
narrar quin ha estat el primer na-
dó de l’any. L’Hospital de Tremp i 
tot el seu personal es va mostrar 
encantat amb els periodistes que 
no molt sovint viatgen fins allà i 
que ahir sí que ho van fer per po-
der conèixer la Irene, la primera 
nena de Lleida del 2020. Gràcies!

D’AQUÍ I D’ALLÀ

La segona edició del taller ha 
comptat amb 12 persones 
usuàries de l’Àrea d’Inclusió, que 
s’han implicat en l’educació d’ 
animals al Centre d’Acollida d’Ani-
mals de Companyia per afavorir 
que puguin ser adoptats per par-
ticulars o per l’entitat Amics del 
Segrià
La cloenda del curs es va fer a 
l’hípica Alcoletge Lleida amb una 
intervenció assistida amb cavalls
El projecte inclusiu Guau ha con-
tribuït en l’adopció de 15 gossos 
del Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia (CAAC) després 
que els usuaris del taller hagin 
treballat amb l’animal per en-
senyar-los i millorar la seva salut. 
Els 15 exemplars amb els quals 
han treballat han aconseguit 
sortir en adopció, ja sigui a par-
ticulars a l’associació Amics del 
Segrià, entitat amb la qual la 
Paeria té conveni.
La setmana passada el taller 
va cloure amb una intervenció 
assistida amb cavalls a l’hípi-
ca Alcoletge Lleida, on els i les 
participants del projecte van in-
teractuar amb aquests animals 
per beneficiar les seves necessi-
tats físiques, emocionals, socials 
i sensorials.
El projecte Guau va posar-se en 
marxa l’any passat com a expe-
riència pilot d’intervencions as-
sistides amb animals perquè els 
i les usuàries de l’Àrea d’Inclusió 
interactuessin amb els gossos 
del CAAC de Lleida. 
El taller va tenir una bona res-
posta. Setze persones sense llar 
van participar-hi i van contribuir 
perquè una trentena de gossos 
fossin adoptats. Els i les usuàries 
que ja hi han participat mostren 

El projecte inclusiu ‘Guau’ 
contribueix a l’adopció 

de fins a 15 gossos

FOTOS: LM

il·lusió i empatia per l’oportuni-
tat que se’ls dona de tenir cura 
d’aquests animals.  La proposta 
s’adreça a persones usuàries de 
l’Àrea d’Inclusió perquè tinguin 
una implicació activa amb els 
gossos del CAAC, per facilitar-ne 
l’adopció. 
Treballen amb els animals as-
pectes com la responsabilitat, la 

confiança, les habilitats socials, 
la relació d’ajuda, etc. L’acció es 
desenvolupa amb persones que 
es troben en pisos d’inclusió o a 
l’alberg i es fomenten temes com 
el vincle, els hàbits, el compro-
mís, els referents, etc. L’objectiu 
és que els usuaris puguin aportar 
millores perquè els animals si-
guin adoptats.
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Rosa Guiu
Venedora de la 
Grossa a Lleida

Vanessa         
Antequera 
Mare de la Irene

Isabel Díaz 
Ayuso
Presidenta de Madrid

La propietària d’una papereria de 
Lleida ha estat l’agraciada que ha 
venut un cinquè de la Grossa de 
Cap d’Any. Ha estat almenys un dè-
cim del número 71026.

Ha estat la primera mare en parir 
un nadó a la demarcació de Lleida 
aquest any 2020. La Irene és la pe-
tita que ha portat al món, la prime-
ra de la dècada a Lleida. Felicitats.

La presidenta de la comunitat ma-
drilenya va afirmar ahir que “ningú 
no s’ha mort” per contaminació a 
Madrid i diu que “no és real” l’alar-
ma creada per a la salut pública.
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