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La falta de presupuestos 
resta 6.000 visitantes al 
Museu de Lleida en 2019
► La entidad lo achaca a que el centro ha pasado de cuatro a dos 
exposiciones al año por la falta de presupuestos del Govern 

Jordi Sánchez, 
al salir de la 
cárcel: “No es 
la libertad, es 
un paréntesis”

El expresidente de la ANC, ayer

FOTO: EFE

ACTUAL | PÁG.16

El Lleida Esportiu se queda con 
diez y no pasa del empate en 
casa ante el Olot (1-1) | PÁG.21-23

DESCALABRO DEL BARÇA. 
Setién encajó su primera derrota 
como entrenador del Barça ante el 
Valencia (2-0).  | PÁG.24-25D
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FOTO: Abraham Orriols (TV3) / Sant Esteve de la Sarga exige soluciones para el territorio

FOTO: Anna Berga (ACN) / Los esquiadores, ayer, en Prat del Comte

La nieve del ‘Gloria’ consigue salvar la 
temporada de esquí en Port del Comte
Las nevadas que trajo el temporal Gloria esta pasada semana han 
beneficiado a las estaciones de esquí catalanas, especialmente a la 
de Port del Comte, en el Solsonès.LA PÀGINA TRES LOCAL | PÁG.9

Caída de rocas en una vía
de acceso a Mont-rebei

OCIO | PÁG.35

Anna Feixas, fotógrafa de ‘La 
Mañana’, alumna ganadora 
de un Goya por ‘Madrid 2120’

OCIO

 PÁG. 37
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Tallada la carretera d’un accés 
a Mont-rebei per la caiguda de 
roques i el risc d’esllavissada
La via LV-9124, a Sant Esteve de la Sarga, romandrà tancada dues 
setmanes i s’estudia la construcció d’una nova entrada definitiva
Després de les recurrents 
esllavissades pels temporals 
a la zona de Sant Esteve 
de la Sarga es valora la 
construcció d’una nova 
carretera més segura.

Lleida
LAURA GONZALEZ
El municipi de Sant Esteve de la 
Sarga, al Pallars Jussà, s’ha vist 
afectat novament pel tall de la 
seva via d’accés principal, la LV-
9124, que uneix les poblacions de 
Sant Esteve i el Castell de Mur. La 
carretera romandrà tancada du-
rant les pròximes dues setmanes. 
Aquests incidents són habituals a 
la zona, degut a la naturalesa del 
terreny i a la situació de la carre-
tera a la situació de la carretera 
que ja va patir una esllavissada 
el passat estiu, on no hi va haver 
ferits i, al 2018 una altra caiguda 
de terra i roques va deixar dos 
morts. En el despreniment d’ahir 
no es van haver de lamentar pèr-
dues personals, tot i que les ro-
ques van impactar contra la fines-
tra d’un vehicle que circulava per 
la via en aquell moment. 

Des de la Diputació de Lleida, 
titular de la carretera, han anun-
ciat que estudien la construcció 
d’una nova carretera més segura 
i definitiva. Jordi Navarra, alcal-
de del municipi, ha explicat que 

“hi ha alguns projectes a sobre 
de la taula, però s’ha de valorar 
la seva viabilitat i el seu cost” i ha 
reivindicat el trasllat de la titula-
ritat de les carreteres locals a la 
Diputació o bé a la Generalitat, ja 
que no poden assolir els costos 

derivats del manteniment i els ar-
ranjaments dels danys provocats 
per les inclemències del temps. 
Navarra també ha dit que “vo-
lem una ruta alternativa que ens 
asseguri la circulació, que no ens 
trobem amb que per pervindre 

la caiguda del roques a la carre-
tera, ens trobem amb una eslla-
vissada per haver estat construï-
da sobre un terreny més argilós”. 
Josep Maria Castells, regidor de 
Sant Esteve de la Sarga, també va 
explicar a Tv3 que “estem a una 

zona vulnerable i es evident que 
hi ha un risc i, per tant, una por 
i, encara que siguem pocs veïns, 
som ciutadans i volem viure i des-
plaçar-nos de forma segura”.

D’altra banda, també s’ha en-
valisat la zona d’accés al Con-
gost de Mont-rebei degut a un 
esllavissament. Concretament, 
baixant cap al pont penjant del 
Seguer, a l’inici del camí GR-1 i 
passat el punt d’informació, s’ha 
tallat la via perquè hi ha risc per 
als visitants. L’arranjament, la va-
loració de l’esllavissada i la neteja 
d’aquesta camí resta ara en mans 
dels titulars de la carretera i de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC) que hauran 
de determinar la seguretat de la 
zona i la reobertura de la mateixa 
per al pas de visitants. 

Al Congost de Mont-rebei han 
patit aquest tipus d’incidents els 
últims dos estius. 

L’IMPACTE DE LA BORRASCA

Al territori lleidatà, s’ha actuat ar-
rel del temporal a Oliana i Serós, 
amb la tala d’uns arbres que havi-
en caigut, a Lleida a la Partida de 
Montcada per la caiguda de pals 
de la llum, a Isona i Conca Dellà 
per un cable de l’enllumenat pú-
blic despenjat i, a Tàrrega i a Cer-
vera per la inundació dels baixos 
d’algunes zones dels municipis.

FOTO: B. Solé / Els sediments del Sió fan perillar el cabal del canal d’Urgell

El municipi de Montgai, a la No-
guera, encara no pot quantificar 
els danys soferts per la borrasca 
que ha afectat diversos zones de 
la població. Segons ha explicat 
Jaume Gilabert, l’alcalde de Mont-
gai, s’ha vist afectada la coope-
rativa i diverses infraestructures 
municipals com la zona esportiva i 
els seus vestidors, el parc de la sa-
lut, el parc de les olors on hi havia 

plantes aromàtiques, els dos kilò-
metres del passeig del riu i també 
la depuradora de les piscines. Tot 
i que encara no poden quantificar 
els danys perquè no tenen accés 
a les zones, Gilabert a valorat en 
50.000 euros el cost estimat de re-
paració dels danys. D’altra banda, 
a Agramunt han estat netejant els 
baixos dels domicilis afectats i de-
manaran a la Confederació Hidro-

gràfica de l’Ebre (CHE) i al Departa-
ment de Territori de la Generalitat, 
que es faci més ample el Pont del 
Conill i la neteja dels sediments 
del Sió per evitar que, en el seu 
creuament amb el canal d’Urgell a 
l’alçada del Pont de Ferro, aixequi 
la canalització i es puguin reduir 
els danys. Demanaran a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), que es 
sumi a les reivindicacions.

Agramunt i Montgai demanen ajudes 
per arreglar els grans danys provocats 
pels aiguats als seus termes municipals

FOTO: Abraham Orriols (Tv3) / Les pedres de l’esllavissada van impactar contra la finestra d’un cotxe a la via
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El corder i el 
foc seran els 
protagonistes 
de la propera 
Fira de Tremp
L’Ajuntament de Tremps ha 
iniciat els preparatius per 
l’organització de dos esde-
veniments que prendran el 
relleu a la Fira de Primavera. 
Així, naixeran dos nous esde-
veniments que tindrà com a 
fil conductor el corder del Pa-
llars, la gastronomia i el foc. 
D’altra banda, l’Alta Ribagorça 
serà la convidada d’honor a la 
Fira de Sant Vincenç de l’Es-
pluga de Francolí, sent el “foc 
convidat” en una celebració 
que es remunta al 1565 i que 
enguany està dedicada també 
al foc i, on es reivindicaran les 
falles del Pirineu.

Prop d’un centenar de joves anar-
quistes van participar ahir a la tar-
da en la VII Marxa Contra la Presó 
de Ponent. Els manifestants, que 
portaven torxes, van cridar con-

signes contra la Policia i en favor 
dels presos i van exigir  l’abolició 
de totes les pressons. La manifes-
tació va partir de la plaça Europa 
i va acabar al barri de la Mariola.

Prop de 100 persones marxen 
contra la Presó de Ponent

FOTO: T. Alcántara / La manifestació va fer una parada davant la presó

La Taula Rodona sobre “Sanitat 
en el sistema públic: Necessi-
tats actuals”, amb el que el PSC 
de les Terres de Lleida, Pirineu i 
Aran va iniciar ahir el calendari 
de debats per la Cohesió Terri-
torial, previs al 10è Congrés de 
Federació, va centrar el debat en 
la constant fuga de metges que 
pateixen les Terres de Lleida, Pi-
rineu i Aran, tant a l’estranger 
com a l’Aragó, i el tancament de 
serveis i retallades en l’atenció 
bàsica al món rural.

En aquest primer acte hi va 
participar la diputada i porta-
veu del PSC a la Comissió de 
Salut del Parlament, Assumpta 
Escarp, així com representants 
de Col·legis Oficials (Metges, In-

fermeres i Infermers, Farmacèu-
tics), Sindicats i professionals del 
sector.

El debat va concloure que 
“quan parlem de la Catalunya 
buida o la Catalunya rural, el 
que està clar és que sense ser-
veis públics bàsics, la població 
se’n va i això és el que cal rever-
tir urgentment”.

El PSC debat sobre la fuga 
de metges i el tancament 
d’urgències al món rural

Defensa que 
cal revertir 
la situació 

“urgentment”

El Conselh Generau d’Aran ha po-
sat en funcionament en l’àmbit 
sanitari la creació de la Junta d’In-
fermeria de l’Hospital Val d’Aran. 
Aquesta Junta és un òrgan col·le-
giat de participació i representa-
ció del col·lectiu d’infermeria que 
neix per vetllar per la qualitat as-
sistencial així com per proposar 
i assessorar la planificació, orga-

nització i gestió d’aquesta àrea. 
En formen part representants 
de la direcció de l’hospital (amb 
veu però sense vot) i represen-
tants del personal d’infermeria. 
En aquesta mateixa línia s’ha re-
activat la Junta Facultativa, que 
és també un òrgan col·legiat i de 
participació dels professionals fa-
cultatius de l’Hospital Val d’Aran. 

Es crea la Junta d’Infermeria 
de l’Hospital Val d’Aran i es 
recupera la Junta Facultativa

El temporal salva la 
temporada d’esquí
del Port del Comte
L’estació de La Molina es queda 
sense electricitat durant dues hores
La Coma i la Pedra
ANNA BERGA (ACN)
Les nevades que ha portat el tem-
poral Gloria han beneficiat les 
estacions d’esquí catalanes, que 
aquest cap de setmana van po-
der obrir portes amb més quilò-
metres de pistes esquiables. Una 
de les estacions més beneficiades 
per aquestes nevades va ser el 
Port del Comte, al Solsonès, que 
va passar de tenir el 20% de les 
pistes obertes fins a obrir el total 
dels 54 quilòmetres esquiables.

El seu director, Albert Estella, 
va indicar que la nevada del di-
mecres els ha “salvat la tempo-
rada”. Altres pistes d’esquí com 
Port Ainé també han pogut obrir 
el 100% de l’estació, mentre que 
a Espot només hi ha dues pistes 
tancades per motius de segure-
tat. Estella va explicar que aquest 
dimecres la neu “finalment” va 
arribar a l’estació del Port del 
Compte, amb uns 80 centíme-
tres a la part baixa i fins a 1,2 me-
tres a la part alta d’Estivella. Tot 

i la boira que es va posar a les 
pistes, aquest dissabte l’estació 
va tenir rècord d’esquiadors des 
que va començar la temporada. 
Hi han passat unes 4.000 perso-
nes, mentre que enguany, sense 
comptar el dissabte, encara no 
havien superat el miler.

Per contra, l’estació de La Mo-
lina, a la Cerdanya, es va quedar 
sense subministrament elèctric 
aquest dissabte durant prop de 
dues hores. Segons van explicar 
en una publicació a les xarxes, va 
estar provocat per unes proves 
de Fecsa-Endesa.

FOTO: Anna Berga (ACN) / Esquiadors descansant al Port del Compte
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GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,25 =

U EXTRA 4,06 =

R PRIMERA 3,81 =

O SEGUNDA 3,51 =

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,31 =

U EXTRA 4,12 =

R PRIMERA 3,92 =

O SEGUNDA 3,48 =

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,25 =

U EXTRA 4,06 =

R PRIMERA 3,86 =

O SEGUNDA 3,42 =

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,11 =

U EXTRA 3,94 =

R PRIMERA 3,69 =

O SEGUNDA 3,12 =

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,17 +0,01

U EXTRA 4,02 +0,01

R PRIMERA 3,76 +0,01

O SEGUNDA 3,63 +0,01

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,04 +0,01

U EXTRA 3,85 +0,01

R PRIMERA 3,69 +0,01

O SEGUNDA 3,59 +0,01

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 3,91 +0,01

U EXTRA 3,78 +0,01

R PRIMERA 3,57 +0,01

O SEGUNDA 3,30 +0,01

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 220 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,28 +0,02

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,44 +0,02

SEGUNDA 3,32 +0,02

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 205,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 190,00 =

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 225,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 215,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 195,00 =
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones 
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

CEREALES Y PIENSOS CALIDAD TIEMPO POSICIÓN PRECIO

Trigo nacional Panificable Disponible Scd Lleida 217,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 215,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 214,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Febrero-mayo 2020 S/ Tarr/almacén 215,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 188,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 190,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 184,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega 400,00

Sorgo Importación Disponible Scd Lleida -

Centeno - Disponible  S/ Tarr/almacén 182,00

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 332,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 167,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible-marzo S/ Tarr/almacén 169,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 226,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 250,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 250,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 193,00

DDG Importación EE.UU. Disponible  S/ Tarr/almacén 235,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 660,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 705,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 778,00

Fosfato monocálcico Granel Enero Scd Lleida 450,00

Fosfato bicálcico Granel Enero Scd Lleida 370,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 213,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 183,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 172,00
Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen 

GANADO PARA 
CEBO

ORIGEN 
ESPAÑA

ORIGEN 
FRANCIA

ORIGEN 
ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS 110 (=) 105 (=) 140 (=)

55 KILOS 130 (=) 130 (=) 160 (=)

60 KILOS 160 (=) 155 (=) 180 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 80 (=) - 100 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 415 (=) 340 (=) -

(M) 60-65 KILOS 455 (=) 420 (=) -

(M) 65-70 KILOS 495 (=) 460 (=) -

(H) 50-55 KILOS 165 (=) 190 (=) -

(H) 55-60 KILOS 195 (=) 240 (=) -

(H) 60-65 KILOS 235 (=) 280 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 265 (=) -

(M) 60-65 KILOS - 295 (=) -

(M) 70-75 KILOS - 330 (=) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,432 =

CERDO DE LLEIDA 1,420 =

CERDO GRASO 1,408 =

CERDA 0,800 =

LECHÓN 20 K 59,00 =

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,25 -0,15

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,15 -0,15

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 3,05 -0,15

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,75 -0,15

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,60 -0,10

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 7,50-8,00 =

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS 3,00-3,50 =

* Euros tonelada. ** Euros unidad 

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado

FRUTA MÍN. MÁX.

MELOCOTÓN   
Amarillo Calibre B - -
Amarillo Calibre A - -
Blanco Calibre A - -

NECTARINA
Amarilla Calibre B - -
Amarilla Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre A - -

PAVÍA   
Calibre 73+ - -

PERA
Limonera 60+ - -
Ercolini 50+ 70 80
Blanquilla 58+ 65 75
Williams & Barlett 65+ - -
Devoe 60+ 40 45
Conférence 60+ 60 70
Alejandrina 65+ 35 45

MANZANA
Gala 65+ >70% color 35 45
Gala 70+ >70% color 50 60
Golden 70+ 30 35
Golden 75+ 35 40
Rojas 70+ 35 40
Granny 70+ 35 40
Fuji 70+ <70% color 40 50
Fuji 70+ >70% color 55 60

INDUSTRIA
Pera/manzana 90 100
Melocotón/nectarina/parag. - -
Pavía - -

LONJA DE MERCOLLEIDA

LONJA DE MERCOLLEIDA
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Natallia Domanova, veïna de Ba-
laguer, ha estat la guanyadora de 
la primera edició del Premi Àlbum 
Il·lustrat Vila de Térmens, dotat 
amb 4.000 euros per la seva obra 
El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó. 
L’acte va comptar amb la presència 
de la consellera de Cultura, Ma-
riàngela Vilallonga, que va destacar 
el valor de la vila de Térmens per 

“voler ser singulars a través de la 
cultura” i va subratllar que el guar-
dó “és una mostra de com la cultu-
ra és un element de choesió”.

Per la seva part, Natallia Doma-
nova, llicenciada en Belles Arts va 
rebre el premi molt emocionada 
i va assegurar que ara tot just co-
mença la vida del seu primer llibre. 
Aquest guardó ha comptat amb un 

Natallia Domanova guanya 
la primera edició del concurs 
d’il·lustració de Térmens

jurat expert presidit per la il·lustra-
dora Roser Capdevila, creadora de 
Les tres bessones, que va destacar 
la sensibilitat de Domanova com a 
persona i com aquesta es veu re-
flectida en la seva obra.

Durant el decurs de l’acte, tam-
bé es va fer entrega dels premis als 
guanyadors del concurs de dibuix 
que ha realitzat l’escola Alfred Po-
trony, que ha fomentat el certamen 
entre els alumnes del centre per tal 
de fomentar l’hàbit de la lectura. La 
vetllada va acabar amb un especta-
cle de contacontes. L’obra guanya-
dora es presentarà durant la Festa 
Major de Setembre de Térmens. FOTO: Tony Alcántara / Els més petits van gaudir d’un contacontes

El municipi de Castell del Mur, al 
Pallars Jussà, ja està preparant els 
actes amb els quals commemo-
rarà el centenari de l’arrencament 
de les pintures, que se celebrarà 

l’1 i 2 de maig. Així, entre aquests 
actes trobem l’obra de teatre Mur, 
guspira del MNAC, de la compan-
yia Els Comediants, una peça en 
què els espectadors viatjaran al 

passat per reviure els fets ocorre-
guts l’any 1919. El president del 
Consell Comarcal, Josep Maria Pu-
jol, assenyala que “la venda d’en-
trades està anant a bon ritme”.

Castell del Mur ja treballa en la celebració 
del centenari de l’arrencament de pintures

COTIZACIONES DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2020
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