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Bea Obis, ‘rival’ de Postius en las 
primarias de 2015, coordinará el 
grupo municipal de JxCat | PÁG. 11

RESERVA ESTE DOMINGO 
LA REVISTA MÁS LEÍDA

Preocupación en Tàrrega, 
Cervera y Bell-lloc por el 
‘cierre’ de sus estaciones

PÁG. 13

Renfe elimina la venta en taquilla y 
contempla sustituirla por máquinas

Auguran que la línea de Manresa 
quedará aún más “degradada”

FOTO: N. García / El Gremi de Forners de Lleida organizó un taller de elaboración de los tradicionales dulces del día de Reyes

Los más pequeños 
endulzan Cucalòcum 

con los ‘tortells de Reis’
OCIO | PÁG. 29

Los republicanos asumen el 
“riesgo” pero dicen ratificar su 
apuesta por el diálogo.

El President se reúne con el 
vicepresidente Pere Aragonès 
para mostrarle su malestar.

ERC valida la 
abstención y 
facilitará la 
investidura de 
Pedro Sánchez

Torra advierte 
a Esquerra que 
“no asume” su 
acuerdo con 
los socialistas 

A raíz de la sentencia euro-
pea que le da inmunidad.

Bélgica deja 
en suspenso 
la euroorden 
contra Carles 
Puigdemont  

FOTO: A.E. (EFE) / El Consell Nacional del partido avaló ayer la decisión

LOS JUEGOS 
DE MESA Y LA 
TECNOLOGÍA 
‘MANDAN’ EN 
NAVIDAD | PÁG. 9

La Associació la Casa del Sol 
Naixent de Tremp, que ha-
ce 43 años que organiza el 
tradicional acto, ha iniciado 
una campaña en la página 
change.org para mantener 
la fiesta que se celebra el día 
de los Santos Inocentes.

La fiesta del 
Ninot, en vilo 
si Tremp no 
arregla su 
campanario

Los vándalos causaron des-
trozos a una decena de vehí-
culos y a mobiliario urbano, 
y hay preocupación porque 
son hechos que se repiten 
cada vez que hay fiestas.

Alarma en 
Soses por el 
vandalismo 
durante la 
Nochevieja

COMARQUES | PÁG. 18

COMARQUES | PÁG. 14

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-5
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Inicien una campanya 
per garantir la continuïtat 
de l’Aixecada del Ninot 
al campanar de Tremp 
La celebració corre perill per la falta 
de seguretat en els accesos al temple
Tremp
S.M.
L’Associació la Casa del Sol Nai-
xent de Tremp que des de fa 43 
anys organitza la tradicional Aixe-
cada del Ninot (llufa) al campa-
nar de la localitat ha iniciat una 
campanya en la coneguda pàgi-
na change.org per intentar salvar 
aquesta festa que té lloc tots els 
anys el dia dels Sants Innocents.  

La presidenta de l’entitat, Go-
retti Vintró, explica que la con-
tinuïtat de la celebració està en 
l’aire degut al mal estat de la zona 
del campanar i de les escales que 
donen accés la infraestructura i 
que no ofereixen prou seguretat. 
Per això han iniciat aquesta reco-
llida de signatures per demanar 
al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament 
de Tremp que duguin a terme les 
mesures correctores necessàries 
per tal de millorar aquest accés i 
garantir que la festa es pugui con-
tinuar celebrant amb total segu-
retat per als participants, que ho 
fan de forma totalment desinte-
ressada. 

La festa consisteix en penjar 
un ninot o llufa del campanar de 
Tremp i es va pujar i baixar a rit-
me d’alguna cançó popular per 
acabar-lo cremant. FOTO: La Casa del Sol Naixent / Imatge de l’Aixecada d’enguany

L’alcalde de la Seu d’Urgell i 
president de la Fundació Sant 
Hospital, Jordi Fàbrega, el Vice-
alcalde Francesc Viaplana i la re-
gidora urgellenca de Salut, Ma-
rian Lamolla, acompanyats de 
membres de la direcció assisten-
cial i de l’equip materno infantil 
del Sant Hospital van visitar ahir 
dijous al matí, el primer nadó 

nascut aquest 2020 a la ciutat. 
És una nena, de nom Lina, que 
ha arribat al món aquest dime-
cres, 1 de gener, a les 13.06. La 
Lina va néixer amb un pes de 
3,300 quilos. Fabrega, Viaplana 
i Lamolla van felicitar en nom 
de tota la corporació municipal 
la mare, Joana, i el pare, Arnau, 
una parella de Coll de Nargó.

La Lina és el primer nadó 
de l’any 2020 nascut a 
l’Hospital de la Seu d’Urgell

FOTO: Aj. la Seu / Imatge de la visita a la Lina a la Seu d’Urgell

L’entorn de l’esglèsia de Sant Cli-
ment de Taüll va acollir ahir a les 
19.00 hores la versió ribagorça-
na de la popular performance 
Wl Violador ets tu, fenòmen vi-
ral a nivell mundial que s’ha dut 
a terme en molts punts i ciutats 
del planeta mitjançant la concen-
tració de dones cantant i ballant 
contra el masclisme i la violència 
sexual. 

Arriba a l’Alta 
Ribagorça la 
performance ‘el 
violador ets tu’

FOTO: Núria Castells/ Les dones de la Ribagorça van fer la performance

L’Institut d’Estudis Aranesi-Aca-
dèmia aranesa dera lengua oc-
citana va presentar el passat di-
vendres el Diccionari de l’aranès 
i el Nomenclàtor de la Val d’Aran 
a l’Hotel Tuca de Betren i davant 
de més de 150 persones. Els tre-
balls del Diccionari van comen-
çar el desembre de l’any 2016 
acomplint la petició dels col·lec-
tius educatius de la Val d’Aran i 
del Conselh Generau d’Aran que 
van encarregar la seva elabora-
ció a l’IEA-Acadèmia aranesa de-

ra lengua occitana.
El Diccionari està fet amb la 

voluntat de convertir-se en una 
eina d’ús escolar que pugui ser 
utilitzat més enllà de l’estudi, i 
ser la base d’un document més 
dinàmic que s’actualitzarà per 
mitjans digitals any rere any, de 
forma contínua. Per altra ban-
da, la publicació del Nomenclà-
tor de la Val d’Aran, representa 
una fita important per a la nor-
malització dels noms de lloc de 
l’aranès.

La Val d’Aran ja disposa 
d’un diccionari propi i 
d’un nomenclator oficial

Els sindicats CCOO i USOC han 
convocat vaga de 24 hores del 
13 al 17 de gener a l’empresa 
d’ambulàncies Transport Sani-
tari de Catalunya pels “continus 
retards en el pagament dels 
sous i el fraccionament en l’abo-
nament de les nòmines”. L’atura-
da afecta a una plantilla de 225 
treballadors a la zona de l’Alt 
Pirineu, bàsicament l’Alt Urgell i 

la Cerdanya, i a 1.800 empleats 
al conjunt de Catalunya. Els sin-
dicats denuncien que l’empresa 
deu als treballadors la meitat 
de la mensualitat de desembre 
i no garanteix el pagament pun-
tual aquest trimestre. En aquest 
sentit, Transport Sanitari de Ca-
talunya vol fraccionar el 50% del 
salari a partir del dia 1 i la resta a 
partir del dia 7 de gener. 

Vaga dels 225 treballadors 
de les ambulàncies a l’Alt 
Pirineu del 13 al 17 de gener
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