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Manualitats 
infantils a 
Balaguer al· 
'Biblioteques 
ambDO' 
La Biblioteca Margarida de 
Montferrat de Balaguer s'ha 
adherit un any més al projecte 
Biblioteques amb DO, del De
partament de la Generalitat, 
que té en la cultura del vi el seu 
eix principal. Així, l'equipament 
balaguerí oferira dues activi
tats: el dia 24 de febrer {20.00 
hores) es tara la xerrada-col·lo
qui Vinyes entre vitrines: el 
món del vi en les col·leccions 
d'art deis museus catalans, i 
un taller de manualitats infantil 
durant tot el mes en que els in
fants podran recollir a la biblio
teca el material necessari. 

La Noguera 
treballa per 
adaptar el 
servei Clic.cat 
de transport 

El secretari d'lnfraestructu
res i Mobilitat, lsidre Gavín, 
va reunir-se amb el presi
dent del Consell Comarcal, 
Miquel Piensa. Gavín va 
exposar el projecte de Ro
dalies de Lleida dins l'ambit 
comarcal de la Noguera, i 
també es va analitzar el sis
tema de transport públic 
actual. Ambdues parts es 
van empla~ar a estudiar el 
servei Clic.cat de transport 
a la demanda, impulsat pel 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat, per adap
tar-la a la mobilitat de la 
Noguera. 

Reclamen la conservació 
de l'Ubla de Subir a d' Altron 
Els verns del poble insten a I'Ajuntament de Sort 
a preservar-lo donat el seu alt valor patrimonial 
L'ubla de Sublra d'Aitron, 
al munlclpl de Sort, és 
un edlficl practicament 
únlc a tot el Plrlneu pero 
actualment es troba en 
molt mal estat 1 els seus 
habltants volen que s'lnld'n 
actuaclons per mlllorar-lo. 

Sort 
ACN 
Les seves dimensions, la seva 
ubicació i les característiques ar
quitectoniques l'han convertit en 
un element identitari, no només 
d'Aitron, sinó de tota la vall d'As
sua. Actualment aquest edifici es 
troba en molt mal estat i els ve"ins 
del poble reclamen solucions per 
poder-lo conservar, ja que con
sideren que explica una part im
portant de la historia local, els 
vincles íntims amb la ramaderia, 

Nou treballador 
per a la brigada 
de jardinería 
de Corbins 
Corbins ha incorporat ahir un nou 
treballador de la brigada muni
cipal per feines de jardinería al 
voltant de la Vila i que, a més, 
donara suport en les tasques de 
manteniment deis equipaments 
del municipi. "L'equip de la bri
gada és una de les figures més 
importants d'un municipi", va dir 
!'alcalde Jordi Verdú. 

amb la pagesia, amb una forma 
de construir absolutament !liga
da als elements naturals. Durant 
una visita al Pallars Sobira, la con
sellera de Cultura, Angels Ponsa, 
es va comprometre a incorporar 
aquest projecte als fons Next Ge
neration EU. Ponsa va dir també 
que de manera immediata s'ini
ciara un projecte de recupera
ció de la memoria oral vinculat a 
aquest equipament agroramader, 
actualment en desús. 

Els ve"ins volen que es conver
teixi en un edifici a preservar per 
l'alt valor cultural, historie i iden
titari que té. Ponsa va assegurar 
que les primeres accions que 
s'han de fer és treballar per acon
seguir la declaració de Bé Cultural 
d'lnteres Local (BCIL) per aquest 
edifici. Amb aquesta mesura, 
I'Ajuntament de Sort, propietari 

FOTO: Marta Lluvlch (ACN)/ L'equipament agroramader esta en desús 

de I'Ubla des del 2015, es podra 
acollir a una serie d'ajuts vinculats 
a temes patrimonials que perme
tran coment;ar les actuacions ne
cessaries. 

FOTO: Aj. Corblns 1 La contractació es va fer a través d'un concurs 

Per a la consellera, apuntalar 
els punts febles de l'edifici per evi
tar .el seu deteriorament i treure 
les humitats també és clau per la 
seva conservació. 

Badia Xarcuters, 
de Tremp, premia 
la millor Botifarra 
d'Ou de Catalunya 

Badia Xarcuters, de Tremp, s'ha 
emportat el premi a la Millor 
Botifarra d'Ou Singular de Cata
lunya. Jaume Badia va presen
tar una botifarra d'ou amb gire
lla que "trasllada al paladar del 
consumidor la mescla de dos 
productes elaborats de forma 
tradicional i a la vegada, retre 
un homenatge a la Girella, ela
borat tradicional del Pallars". 

Un poster del Pare de l~lt 
Pirineu divulga la glacera 
de la Noguera Pallaresa 

L'ldescat preveu que el 
nombre de llars arribi a prop 
de 200.000 a Lleida al2048 

diuen que es podrien fregar les 
200.000. Quant a la mitjana de 
persones que viurien en aques
tes llars, que al 2018 era de 2,51 a 
Ponent i 2,30 a I'Ait Pirineu i Aran, 
passaria a ser d'un 2,29 i un 2,10 
respectivament. Per comarques, 
Alta Ribagor~a {2,06) i Pallars So
bira (2,04} serien les més baixes 
de Catalunya. En el grup de set 
comarques amb creixements del 
nombre de llars per sota del 5% 
es troben les Garrigues, el Pallars 
Sobira i I'Aita Ribagor~a. Entre les 
que més augmenten a Lleida esta 
I'Aran, la Segarra, I'Urgell i el Sol
sones, pero cap esta entre les pri
meres de Catalunya. 

El Pare Natural de I'Ait Pirineu, 
amb l'objectiu de reivindicar el 
seu passat glacial, ha editat un 
poster que reprodueix l'extensió 
de la glacera més important del 
sud deis Pirineus, la de la No
guera Pallaresa, que va arribar 
al seu maxim fa més de 40.000 
anys, amb 63 quilometres de 
longitud i 600 metres de gruix. 
La glacera anava des del Pla de 
Beret fins a gairebé Sort. Marc 

Garriga, director del Pare Na
tural de I'Ait Pirineu va explicar 
que l'objectiu d'aquest poster de 
70 x 100 centímetres és apropar 

-"ii la ciutadania el passat glacial 
que ha marcat per sempre la se
va geomorfologia. L'objectiu és 
que els guíes tinguin una eina 
per promoure la descoberta del 
patrimoni natural amagat en el 
modelatge de les valls, els circs, i 
els estanys d'alta murttanya. 

L'lnstitut d'Estadística de Cata
lunya (ldescat) preveu que el 
nombre de llars arribi als 3,72 
milions l'any 2048. Aixo voldria 
dir 694.000 més que les que hi 
havia el 2018. El creixement de
mogratic i el canvi en !'estructura 
per edats de la població contri
buirien a tres quartes parts de 
l'augment en el nombre de llars 
entre el 2018 i el 2048. L'augment 

restant seria fruit de la major pro
pensió a residir en llars amb men
ys persones. La dimensió mitjana 
d'aquestes llars el 2048 seria de 
2,28 persones, mentre que fa tres 
anys era de 2,47. 

Pel que fa a la demarcació 
lleidatana, al 2018 es comptabi
litzaven 172.002 llars -141.267 
a Pont i 3-0.735 a I'Ait Pirineu i 
Aran- i les previsions de l'ldescat 
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ERC demana anar a 
votar .. perqué no "perilli 11 

un .govern republicó 
Rovira defensa que valen liderar la 
"nova etapa" perque estan preparats 
Balaguer 
ACN 

la secretaria general d'ERC, Mar
ta Rovira, va fer una crida ahir a 
la mobilització el proper 14-F per
que no "perilli" un govern repu
blica. En un acte de campanya a 
Balaguer va recordar que aquest 
diumenge la tria va entre un exe
cutiu republica o un del 155. En 
una intervenció telematica, Ro
vira va dir que no es pot tolerar 
que Vox "tingui la clau" del futur 
Govern i va demanar a tothom 
"aixecar-se i anar a votar per molt 
decebuts que estiguem". També 
va presentar ERC com la garan
tía perque el futur executiu sigui 
"el més republica i progressista". 
la cap de !lista d'ERC per lleida, 
Marta Vilalta, va demanar votar 
"massivament" per derrotar els 
que van impulsar l'operació d'Es
tat amb el canvi de data de les 
eleccions. 

FOTO: ERC/ Imatge de l'acte que va celebrar ah ir ERC a Balaguer 

Rovira va justificar haver per
mes l'aprovació deis pressupos
tos generals de I'Estat per donar 
"instruments" a la ciutadania del 

Carlos Carrizosa 
diu que Cs és 
"l'única, garantia 
d'ungovern 
constitucionalista 

país per superar la crisi. "Si cal 
aprovar i negociar els comptes a 
fons perque la ciutadania tingui 
allo que li faci falta per sortir de 
la crisi, hi serem", va subratllar. 
"Volem ser a alla on es decideixin 
els recursos per sortir de la crisi. 
ERC sera a alla on es prenguin to
tes les decisions que afecten a la 

------·-·---·- ·--

ciutadania", va afegir. 
Per la seva banda, el candidat 

i president del Parlament, Roger 
Torrent, va apel·lar a les "grans 
majories" que pot bastir ERC. 
Va explicar que queden "només 
set dies per confirmar la victo
ria d'ERC" i va demanar "no atu
rar-se perque ho tenim a tocar". 

El candidat de Ciutadans a la pre
sidencia de la Generalitat, Carlos 
Carrizosa, va expressar ahir des 
de lleida que votar a Ciutadans 
és ''!'única garantía que hi hagi 
un govern constitucionalista" i 
que, encara que el PSC miri cap a 
un altre costat davant els proble
mes, "Ciutadans governara per a 

FOTO: Ciutadans/ El candidat presidenciable va visitar ah ir Lleida 

tots els catalans i per solucionar portaveu de la formació liberal al 
~s problemes de veritat, en una_ Congres deis Diputats, Edmundo 
nova etapa de convivencia i can- Bal, i el diputat Guillermo Díaz. 
vi". Tot i així, va advertir que "aixo Soler va recordar que Cs ha 
només es pot revertir fomentant estat el partit que ha "liderat" al 
la participació" a les eleccions Parlamenten propostes, tant sa-
dei14F. Ho va dir en una roda de nitaries com a nivel! economic i 
premsa on també hi va assistir el 
candidat per lleida, Jorge Soler, el 

social, i va afegir que "concentrar 
el voten Cs és evita~ que ERC pu-

gui seguir governant amb l'ajuda 
deis socialistes". A més, va de
clarar que cal refor~ar les infra
estructures i el sistema sanitari 
a lleida, que ha estat greument 
afectat per la pandemia, i que a 
Cs han estat treballant per portar 
al Parlament mesures que donin 
suport als treballadors. 

FOTO: PSC/ Osear Ordeig defensa que cal un pla d'ajuts economics 

El PSC demana un acord 
per reprendre competicions 
El cap de !lista del PSC, Osear 
Ordeig, va reclamar ahir que 
"és urgent un gran acord per re
prendre les competicions i l'acti
vitat esportiva i un pla d'ajudes 

economiques "per recuperar el 
pressupost perdut els darrers 
anys". Va ter una crida a que "cal 
donar continu"ltat de les nostres 
entitats, clubs i associacions". 

FOTO: CUP/ Denuncien "tolerancia de la militarització" d'ERC i Junts 

La CUP exigeix que es tanqui 
1' Acaaemia militar de Talarn 
la CUP exigeix la retirada de 
l'exercit espanyol deis Pa"lsos Ca
talans i aixo passa per tancar de
finitivament !'Academia General 
Basica de Suboficials que l'exer-

Debat amb els 
candidats de Lleida 
sobre la transició 
energetica a Ponent 
la Coordinadora Garrigues per 
una eolica i solar sostenibles 
ha organitzat un debat amb 
les formacions amb el títol: "la 
transició energetica a Ponent, 
oportunitat o amena~a?", que 
se celebrara el proper 10 de fe
brera les 19h en format digital. 
les formacions que han confir
mat assistencia són ERC, CUP, 
Comuns, Junts i Pdecat. 

cit ocupant té a Talarn. Denun
cien també la "tolerancia de la 
militarització de la societat" per 
part d'ERC i Junts, tant al Govern 
coma nivel! municipal. 

El PDeCAT vol 
un pla nacional de 
salut per revertir 
les limitacions 
Joan Carrera, Metge i número 
2 de la !lista per lleida, I'Ait Pi
rineu i I'Aran del PDeCAT a les 
eleccions de diumenge vinent, 
demana un pla nacional de sa
lut per tal de tenir cura d'un 
sector que, amb la pandemia, 
ha posat de manifest les seves 
limitacions degut a la manca 
d'inversions i a les retallades 
que ha patit. 
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Mollerussa concentrara les . 

mes'es deis tres col·legis 
electorals als Pavellons Firals 
La capital del Pla d'Urgell fara un "simulacre" de 
la jornada electoral amb personal de l'ajuntament 
El muntatge del dispositiu 
especial per a les eleccions 
al Parlament dei14-F a 
Mollerussa va comen~r 
ahir dilluns amb !'arribada i 
instaHació del material als 
Pavellons Firals. 

Mollerussa 1 Cervera 
ACN / REDACCIÓ 

Els tres coHegis electorals del 
municipi es concentraran en 
aquest gran equipament per tal 
de garantir així la seguretat de 
votants i personal de les meses 
davant el Covid-19. El responsa
ble de la logística del dispositiu, 
Ramon Xinxó, va explicar que es 
faran tres processos de desinfec
ció, abans, durant i després de les 
votacions i va destacar que són 
una instaHació gran, que esta 
ben ventilada, amb moltes portes 
d'emergencia i finestrals que en 
conjunt fan que reuneixi les mi
llors característiques per acollir el 
14-F. Així mateix, esta previst que 
a finals de setmana es portia ter
me un "si m u lacre" de com sera la 
jornada electoral amb personal 
de I'Ajuntament. 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Mollerussa intentara que les cues es facin sempre a !'exterior 

"Tot estara diferenciat", va re
marcar Xinxó, que fambé va ex
plicar que la gent no podra coin
cidir a !'interior del pavelló de 
forma massiva i s'intentara que 
les cues sempre siguin a l'exte-

rior. En aquest sentit, durant la 
jornada electoral es controlara 
l'aforament del pavelló a través 
de les diverses cameres de segu
retat que hi ha instal·lades als pa
vellons. 

A Cervera també ha canviat la 
ubicació d'alguns coHegis electo
rals. Les persones que votaven a 

Tarrega busca voluntaris per 
poder garantir la constitució 
de les meses electorals 
L'Ajuntament de Tarrega va co- formaran part d'una llista que el 
menc;ar ahir una crida a perso- proper 12 de febrer es fara arri-
Aes voluntaries, en cas que sigui -bar a la JEZ de Cervera. Es vol co-
necessari, per formar part de les brir així possibles baixes i garantir 
meses. Les persones interessades la constitució de les meses elec-
han de trametre un correu elec- torals. D'altra banda, el consisto-
tronic a l'adrec;a oac@tarrega.cat ri continua treballant en els pre-
detallant les seves dades de con- paratius de la jornada electoral 

la Paeria i al col·legi Josep Arques 
ho continuaran fent en el mateix 
lloc; qui ho feia al col·legi Jaume 
Balmes i a la Caserna s'haura de 
traslladar a la Universitat, i els 
que votaven a l'lnstitut la Segarra 
ho taran ara al Pavelló Polivalent. 
A més, la Paeria treballa en dife
rents protocols per garantir la se-

caretes FFP2, gel hidroalcoholic, 
desinfectant per la taula, ulleres 
protectores, guants d'un sol ús, 
una pantalla facial i un EPI, per 
cada membre de les meses. 

guretat, Entre ells, s'ha augmen
tat el nombre c1e meses, passant 
de 8 a 12, amb menys electors a 
cadascuna, el que fara més curtes 
les possibles esperes i també hi 
haura control de cues i aforament 
a !'exterior, gel hidroalcoholic a 
!'entrada i a la sortida i itineraris 
marcats per evitar aglomeracions. 

Lleida suma 
més de 1.300 
peticions per 
no estar ala 
mesa electoral 
Segons les darreres xifres de 
les sis Juntes Electorals de Zo
na (JEZ) de la demarcació llei
datana, un total de 1.389 per
sones que havien de formar 
part de les meses electorals el 
14-F, han presentat un impe
diment per fer-ho. Així, fins al 
moment s'han registrat 759 á 
la JEZ de Lleida, 223 a la de Ba
laguer, 144 a la de Cervera, 115 
a la de Tremp, 106 a la de la Seu 
d'Urgell i 42 a la de Vielha. En 
el conjunt de Catalunya, el total 
arriba a unes 24.000 persones, 
ambla JEZ de Barcelona (9.500) 
en primer lloc. 

Servei d 'ajuda 
a Balaguer per · 
acompanyar 
a votar ell4-F 
La Paeria de Balaguer facilitara 
el transport als col·legis electo
rals a totes aquelles persones 
amb dificultat de mobilitat i 
ahir va posar en marxa el for
mulari d'inscripció. El servei es 
pot demanar fins el divendres 
12 de febrer a les 13.00 hores 
a través de la web de la Pae
ria (balaguer.cat/bustia) o mit
janc;ant a I'APP Bústia Ciutada
na. L'horari d'acompanyament 
sera de 9.00 a 12.00 hores el 
14 de febrer, dia de les elec
cions. El paer d'Afers Socials, 
Kevin Bruque, l'objectiu de la 
inscripció és saber el nombre 
de ciutadans que volen fer ús 
d'aquest servei. 

tacte, que seran tractades amb i ja té a punt tot el material que 
confidencialitat. Els voluntaris necessita. En concret, dues mas-

El lloc on s'ubicaran els col-le
gis electorals també ha canviat: 
les meses de I'Ajuntament i el Mu
seu passaran a I'Espai Mercat; les 
de I'Escola Pia, lES Manuel de Pe
drolo i Centre d'Entitats, al Palau 
d'Esports; les de les escoles Alba, 
Angel Guimera i Anglo-Francesa, 
al pavelló de I'Angel Guimera; i les 
de Jacint Verdaguer i Sant Josep 
Vedruna, al pavelló d'aquesta da
rrera. 

FOTO: Aj. lárrep 1 Tarrega té a punt el material sanitari pei14-F 
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