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esports | pàg. 28
el lleida i el Castelló, que juguen 
dissabte, acorden intercanviar-se         
400 entrades a 15 euros cada una

1,30 €

GUIA | pàg. 32
Pessic de la grossa a lleida amb un 
bitllet dels tres cinquens premis,              
el 71026, afavorit amb 5.000 €

La cavalcada de Belianes 
estarà encapçalada aquest 
any per tres reines magues
Només dones || 
Tan sols veïnes                               
van respondre a la 
crida per col·laborar  
en la festa

Tradició || Albesa i 
Lleida combinaran 
savis i sàvies d’orient 
en les seues desfilades 
de la nit de Reis

L’ajuntament de Belianes, al 
qual només es va presentar 
una única llista electoral for-
mada íntegrament per dones, 
va fer una crida per col·laborar 
en la cavalcada de Reis. No-
més veïnes van respondre, de 

forma que aquest municipi 
es convertirà en un dels pocs 
d’Espanya en què els mags 
d’orient seran dones. Albesa 
i Lleida també han adaptat la 
tradició a la igualtat de cara a 
la nit del dia 5.

comarques ❘ 10

panorama ❘ 16-17

JxCat denuncia que 
s’exclou part de 
l’independentisme

El pacte ERC-PSOE 
inclou una consulta 
sobre els acords

lleida ❘ 6

Al solar de                                      
Magisteri, per 
assegurar la rotació

Prova pilot amb 
parquímetres 
intel·ligents

ItmAr fAbregAt

guia ❘ 34

La primera lleidatana del 2020 
es diu Irene i és de Tremp
Va nàixer a l’Hospital del Pallars passats dos 
quarts de dos de la matinada i va pesar 2,960 kg

Els alumnes que 
cursen religió ja 
són minoria a 
Primària i ESO  
a Lleida

El percentatge d’alumnes de 
Primària i ESO que van cur-
sar religió als centres públics 
i concertats de les comarques 
de Lleida va ser el passat curs 
inferior per primera vegada als 
que no ho van fer, un 46,5% da-
vant del 53,5%, en una caiguda 
constant de demanda d’aquesta 
assignatura.

és notícia ❘ 3

En el conjunt de centres 
públics i concertats

CInC mIl lleIdAtAns AComIAden l’Any Corrent

mAIte monné

esports ❘ 24-25

La Sant Silvestre 
de Lleida, amb 
1.600 corredors.
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Vanessa i Francesc, amb la petita Irene, que va nàixer a l’Hospital del Pallars de Tremp.

raúl i Mercè, somrients amb el seu fill Aniol a l’Arnau de Vilanova.

itmar fabregat

a.v.

MAríA MolInA
❘ tremp/lleiDa ❘ Irene Rendé Ante-
quera es va convertir ahir en la 
primera lleidatana del 2020. Va 
nàixer a l’Hospital del Pallars de 
Tremp i va pesar 2,9 quilos. Els 
seus pares, Vanessa, de 23 anys, 
i Francesc, de 24, residents a la 
capital del Jussà, van arribar 
mitja hora després del raïm al 
centre mèdic i la petita va venir 
al món a la 1.36 hores en un part 
natural sense complicacions, se-
gons va explicar el metge que 
va atendre l’infantament, Edu-
ard Sanjurjo. Mare i filla estan 
en perfectes condicions. “Tot 
va ser molt ràpid i estem molt 
satisfets que la primera lleida-
tana sigui pallaresa”, va afegir. 
L’última vegada que va nàixer 
el primer lleidatà a Tremp va ser 
fa gairebé vint anys, va recordar 
Sanjurjo.

Gairebé dos hores després, a 
les 3.15 hores, va nàixer Aniol 

a l’Hospital Arnau de Vilano-
va de Lleida en un part també 
sense complicacions. El nen va 
pesar 3,3 quilos. Els seus pares, 
Raúl Gelonch i Mercè Domingo, 
naturals de Juneda, a les Garri-
gues, van expressar l’alegria per 
l’arribada del seu fill. El Gremi 
de Forners regalarà a la família 
pa gratis durant un any.

A partir d’aquest any, els 
pares podran disfrutar d’un 
permís de dotze setmanes, una 
situació que els pares van des-
tacar en tots dos casos (vegeu el 
desglossament).

irene, primera lleidatana de l’any, 
nascuda a l’Hospital de tremp
aniol va venir al món gairebé dos hores després a l’arnau de Vilanova

naixements a lleida

Per la seua part, Aleix, fill de 
Marina i Gerard, va ser el pri-
mer català de l’any. Va nàixer a 
l’Hospital Mútua de Terrassa a 
les dotze i quatre minuts, mar-
ge de prou temps perquè el seu 
pare pugui tenir un permís de 
dotze setmanes en comptes de 
vuit. El petit va rebre la visita 
de la consellera de Salut, Alba 
Vergés. El primer nen que va 
nàixer a la demarcació de Gi-
rona va ser Hèctor Núñez So-
ler. Va venir al món a les 00.26 
hores a l’Hospital d’Olot i és fill 
d’una parella resident en aquest 
municipi.

A Tarragona, el primer nadó 
que va nàixer també va ser un 
altre petit anomenat Héctor que 
va venir al món a les 00.12 hores 
a l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla. Una mica més tard, a les 
00.43, va nàixer a Tortosa Nil 
Gendre Bosch.

PA SoTA el brAç
el gremi de forners de 
lleida regalarà pa durant 
un any al primer nadó de   
la capital del Segrià

El permís de 
paternitat 
s’amplia aquest 
any a 12 setmanes
n Des d’ahir, l’altre pro-
genitor diferent a la mare 
biològica compta amb dot-
ze setmanes de permís per 
naixement de fill o filla.

Així, aquest any el per-
mís de paternitat durarà 
quatre setmanes més que 
el 2019 i passa de vuit a 
dotze i estarà retribuït al 
100%, serà intransferible, 
per la qual cosa si el pare 
no el gaudeix, no el podrà 
cedir a la mare.

De les dotze setmanes 
de permís, les quatre pri-
meres les haurà de gaudir 
de forma ininterrompuda 
immediatament després 
del part, i les vuit setma-
nes restants podran ser de 
gaudi interromput i fer-se 
fins que el nen compleixi 
un any.

Com a curiositat, el 
cas del pare del primer 
català del 2020 que pot 
beneficiar-se de la nova 
normativa per quatre mi-
nuts al nàixer durant el 
seu fill aquest any acabat 
d’inaugurar.
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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

‘entre els meus dos mons’ és el títol del llibre que Maribel 
Noguero va presentar el 22 de desembre.Sopar de germanor dels Amics dels Innocents que aquesta tropa va celebrar el passat dia 28.

Moltes felicitats, Karen, pels 25! Les teues amigues 
cada any t’estimen més i volen festa. Molta festa. Dani va celebrar amb Miras, Rafa i José Luis el seu aniversari a Binèfar. Com sempre, una trobada d’immillorables col·legues.

Foto del lector

Muntanyes nevades. Agustí Sellart, de la Pobla de Segur, va fer 
aquesta gèlida instantània al pic de l’Orri.

Hivern a Osona. Imatge hivernal de l’ermita de Puig-agut de Manlleu, a la comarca d’Osona, amb el 
Pirineu nevat al fons. Una imatge que comparteix amb Cercle Domènec Llop.

Participa-hi i guanya: El teu temps, l’hivern

Bases i imatges a segre.com/cercle

Boira, fred i neu... ha arribat l’hivern! 
Envia’ns fotos sobre l’hivern a cercle@segre.
com o puja-les al web (fins al 13 de març) i 
entraràs al sorteig d’un cap de setmana per 
a dos persones a l’Hotel Estanys Blaus de 
Tavascan.

El nom del guanyador es publicarà el 
dimarts 17 de març.

Amb la col·laboració de 
l’Hotel Estanys Blaus
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