
El Gobierno de Sónchez prevé 
poner punto final a las carreras 
universitarias de tres años 1 PAG. ~2 

• EL HOSPITAL DEL PALLARS IMPLANTA EL 
ABORTO CON FARMACOS. Se convierte 
en el primer centro de la región sanitaria de 
l'Alt Pirineu i Aran donde es factible I PAG. 15 

. BARTOMEU, CON CARGOS 
El expresidente del Barça, en libertad 
después de ne garse a declarar 1 PAG. 25 

,., www.lamanyana.cat 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET MARZO DE 2021 AÑO: LXXXIIÍ · NúM: 28.375 Precio: 1,50€ 

Sólo 3 de los 61 O positivos 
detectados en los últimos 
días se _don en residencies 

Argimon ase_gura que la incidencia "tiende a cero" en los geriótricos y el 
Govern estudia un calendario para relajar restricciones en Semana Santa 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) I Los Mossos d'Esquadra impedían ayer el acceso sin justificación de ciudadanos franceses a la comarca aranesa 

Preparatives 
en el Museu 
de Lleida para 
la entrega de 
obras a Aragón 

FOTO: A.L./ 'Willy' ya disfruta 
de las atenciones de su dueño 

Rescatan 
en Puiggròs 
un perro 
perdido 
Una pareja lo encontró el sabado 
hambriento después de cruzar la 
Segarra y el Pla d'Urgell y llegar 
a les Garrigues. El animal se ha
bía perdido en lhoia bada cin
co días. COMARQUES I PAG. 14 

El dato 
180 

Es la cifra de aumento del 
paro en febrero en Lleida, 
que ahora registra 27.605 
desempleados 1 PAG. 20 

ORTODONCIA 

INVISIBLE 

1990€ 
El Museu de Lleida comenzó ayer 
los preparativos para entregar las 
83 obras del total de 111 del ltti
gio del arte de la Franja y que to
davía no se han trasladado a Bar
bastro. El Consorci aún esta a la 
espera de la respuesta de la jus
tícia aragonesa a las alegaciones 
presenta das. CULTUR I PAG. 30 

1 a Visita y Estudio GRATIS 

FOTO: @museudelleida I Un camión para el traslado, en el Museu 
LLEIDA 
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Puey_o va a Madrid a demanar 
ajut ·de l'Estat per als temporers 
Lalcalde lamenta que Espanya no canviï la llei d'estrangeria però 
celebra que els joves migrants continuïn treballant en la fruita 
L'alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, va demanar 
ahir a Madrid "una 
major implicació de les 
administracions en la 
campanya de la fruita 
perquè al final Lleida és 
la que ha d'entomar i 
gestionar determinats 
aspectes d'aquest moviment 
de persones, però no tenim 
nf les competències ni els 
recursos per fer-ho". 

Lleida 
REDACCIÓ 

Calcalde espera 
que el govern 
català doni 
suport a l'alhèrg 
de Pardinyes 

El paer en cap va reclamar a l'Es
tat que regularitzi la situació dels 
migrants en situació irregular que 
porten anys a Lleida en una re
unió que, juntament amb la re
gidora de Persones, Comunitat i 
Agenda 2030, Mariama Sali, va 
mantenir amb el director general 
de Migracions, Santiago Verga, a 
Madrid. Pueyo va lamentar que 
Verga comuniqués que l'Estat no 
preveu fer cap modificació en la 
política d'estrangeria però va ce
lebrar que el govern espanyol 
hagi assegurat que els joves mi-

FOTO: Paeria 1 Pueyo i Sali atenen a la premsa a la sortida de la trobada amb el director general de Migracions 

El paer en cap es va mostrar 
ferm en el pròposit de cons
truir un equipament d'emer
gència habitaciona l per a 
l'acoll ida dels temporers a 
l'estiu i per a persones sense 
llar durant l'època hiverna l, 
amb capacitat de 150 perso
nes, al bari de Pardinyes. En 
aquest sentit, Miquel Pue
yo va dir que "espero que la 
construcció d'aquest recurs 
habitacional estigui acabat 
a finals de 2021 i que la Ge
neralitat ens ajudi en la seva 
promoció". Ahir es va licitar el 
contracte d'acollida i atenció 
als temporers, amb 122 pla
ces com a màxim, de 1'1 de 
juny al 31 d'agost. 

grants a qui es va habilitar per tre
ballar al camp l'estiu passat "po
dran tenir una continuïtat11

• 

En l'àmbit d'estrangeria, la 
competència és estatal i Pueyo 
va dir que seguiran "insistint i 
persistint" després d'aquest "pri-

mer contacte". "Buscarem altres 
contactes amb l'administració de 
l'Estat". "No podem mirar amb 
indiferència la situació dels tem
porers, que al final és una com
binació de pobresa, patiment i de 
falta d'oportunitats", va dir. "Vull 

La Paeria encomanarà un dictamen 
jurídic per analitzar contractacions 
La Comissió de la Transparència 
va acordar ahir encomanar un 
dictamen perquè valori jurídica
ment si hi ha hagut irregularitats 
en contractacions municipals i 
per tenir pautes més clares gene
rals de funcionament en aquest 
àmbit. El dictamen jurídic es con
tractarà segons el procediment 
corresponent en funció de l'im
port. En la reunió, tots els grups 
municipals van acordar 'publicar 
digitalment l'informe anonimit
zat que van elaborar les regidores 
de Lluita contra la corrupció, Ele
na Ferre, i de Govern Obert, Jor
dina Freixanet, amb l'objectiu de 
valorar contractacions realitzades 
per les regidories d'Urbanisme i 
d'Esports de la Paeria. 

També es va presentar l'estal
vi econòmic que permeten eines 

• 

Vol pautes 
més clares de 
funcionament 

en l'àmbit 

de gestió digital del Consorci AOC 
(Administració Oberta de Cata
lunya) que utilitza l'Ajuntament 
~ Lleida. D'acord amb la meto
dologia d'AOC, el 2020 es van es
talviar 1.859.009 euros gràcies a 
l'ús d'instruments com e-NOTUM 
(notificació electrònica), EACAT 
(tràmits), Via Oberta (intercanvi 
de tràmits entre les administra
cions públiques) i Tauler-E (tauler 
d'edictes i anuncis eleètrònics). 

En la Comissió de la Trans
parència es va aprovar un model 
per donar compte de la compta
bilitat dels grups municipals com 
estableix el cartipàs i es tractarà 
en la propera reunió. Les agendes 
públiques i el registre dels grups 
d'interès també es van tractar en 
aquesta sessió i es va donat el ter
mini d'un mes per establir-ne els 
canvis. 

El portal de transparència de 
l'Ajuntament de Lleida va regis
trar 36.051 visites durant el 2020. 
L'any passat es van realitzar 16 
peticions de dret d'accés a infor
mació pública. D'aquest total, 10 
han estat estimatòries; 3, parcial
ment estimatòries; una, desesti
matòria; una es va resoldre amb 
lliurament d'informació, i una al
tra s'ha resolt amb desistiment. 

que quedi clar que no és només la 
Paeria qui ho pot resoldre, aquí hi 
ha de jugar. tothom, sector agra
ri, la Generalitat i l'Estat i per això 
som avui aquí", va concloure. Jo
sé Crespín va seguir la reunió te
lemàticament. 

FOTO: T.A. / Operaris arranjant la superfície del parc infantil 

Tasques de manteniment a 
la plaça Pepita Raimundi 
Operaris estan duent a terme el 
manteniment dels espais i els 
elements de jocs infanti ls ubi
cats a la Plaça de Pepita Ra im un
di, que es troba entre la Bibliote-

ca Pública i el Museu de Lleida. 
Les tasques pretenen reparar els 
desperfectes, millorar la segu
retat i potenciar la inclusivat de 
tots els ·nens. 
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El PSC acusa 
el·!;govern de 
la Diputaci0 
''d' opacitçít" 
El grup del PSC a la Diputació 
acusa d"'opacitat l'equip de 
govern de la Diputació pel que 
fa als comptes de l'aeroport de 
Lleida- Alguaire". Fèlix Larrosa 
va explicar que "vam demanar 
ja al mes de desembre els ex
pedients sobre els convenis, 
informes interns, d'auditoria i 
la justificació conforme s'han 
executat les clàusules dels con
venis de l'Aeroport" i que "per 
resposta, se'ns va facilitar no
més una informació esbiaixa
da, corresponent als anys 2016 
i 2017 i als darrers dos anys". 
Des de l'ens neguen que es vul
gui amagar informació. 

Servei alternatiu 
de bus a la línia 
de FGCentre 
Balaguer i la Pobla 
El servei de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a la 
línia Lleida-La Pobla en el tram 
comprès entre les estacions de 
Balaguer i la Pobla de Segur es 
realitzarà amb autobús entre 
els dies 6 i 11 de març. Aquesta 
interrupció del servei és com a 
conseqüència dels treballs pro
gramats de manteniment en 
una de les unitats de tren que 
ofereixen servei en aquesta lí
nia. 

Tàrrega reivindica 
la igualtat amb 
música i cultura 
popular pel 8-M 
Tàrrega expressarà el seu su
port al Dia Internacional de les 
Dones amb diverses activitats 
que aplegaran reivindicació, 
música i cultura popular. La 
Regidoria d'Igualtat i entitats 
locals sumaran esforços per 
conscienciar la ciutadania. 

Alcarràs convida 
50 persones a 
conèixer la floració 
L'Ajuntament d'Alcarràs convi
da enguany cinquanta perso
nes a conèixer els secrets de la 
floració als camps de fruiters 
del municipi. Ho fa aquest dis
sabte 6 de març amb una visita 
guiada al Pla de l'Alzina a la qual 
els participants podran conèi
xer tot el procés. 

Una parella salva a Puiggròs 
un gos perdut a l'Anoia que 
portava cinc dies sense menjar 
L'animal va creuar la Segarra i el Pla fins arriba r 
a les Garrigues i ara ja es troba amb el seu amo 
Lleida 
J.CASTELLÀ 

Sortir a caminar, ara per aprofi
tar a fer activitats sense saltar-se 
el confinament comarcal, es pot 
convertir també en una experièn
cia de salvar una vida. Això és el 
que els hi va passar a l'Agnès Lla
donosa i a la seva parella, Jaume 
Grau, quan dissabte 27 de febrer 
es van trobar un gos, el Willy, que 
feia cinc dies que s'havia perdut 
a l'Anoia. 

"Anàvem caminant amb el nos
tre gos d'atura, el Ramon, quan a 
prop de Puiggròs vam veure que 
jugava amb un altre gos, tot i que 
l'altre no es movia massa", explica 
l'Agnès, que remarca que "quan 
hi vam arribar el vam veure tre
molant i prim". Amb el gos allà, 
van veure que portava un collar 
amb un telèfon i això els va per
metré localitzar-ne l'amo. "Quan 
vam trucar ens va respondre un 
noi, molt content, perquè feia 
cinc dies que s'havia perdut", nar
ra. De fet, els amos del gos són de 

Terrassa i l'animal es va perdre a 
Castellfollit de Riubregós, a l'Ano
ia, quan estaven fent una batuda 
de porcs senglars. Des de llavors, 
l'animal va recórrer la Segarra, el 
Pla d'Urgell i les Garrigues fins a 
arribar al punt on l'Agnès i el Jau
me el van trobar. Una llarga cua 
de quilòmetres que va fer sense 
menjar i que, un cop trobat, amb 
prou feines podia caminar. 

Després de contactar amb 
l'amo, doncs, l'Agnès va portar-lo 
fins al bar Casal de Puiggròs en 
braços en no poder caminar i allà 
li van donar un plat d'espaguetis 
que ja tenien fet per a què men
gés alguna cosa. La parella es va 
emportar, posteriorment, el Wil/y 
cap a casa, on durant t res hores 
només va menjar i dormir al cos
tat de l'Agnès. 

El cansament de tota l'odissea 
quedava palès en l'animal però 
quan el gos va sentir la veu de 
l'amo, que el va anar a buscar tan 
bon punt va saber que l'havien 
trobat, es va fer revifar i movent 

FOTO: C.C.Noguera/ S'incorpora per l'augment de residus recollits 

Nou camió a la Noguera per 
a la recollida de la brossa 
A partir d'aquest mes el servei 
de recollida de residus munici
pals del Consell Comarcal de la 
Noguera comptarà amb un vehi
cle més. Aquesta ampliació de la 

flota vol donar resposta a l'aug
ment dels residus recollits de ma
nera selectiva que es desprèn de 
les dades positives del servei del 
2020. 

FOTO: A.L./ EI'Willy', t robat després de portar cinc dies perdut 

la cua el va anar a saludar. Des
prés de cinc dies d'agonia, el Wi/ly 
va poder tornar a casa seva, on ja 
fa sis anys que hi viu, i ahir ja es 
trobava en millors condicions, a 
punt per tornar a fer vida normal, 
segons va traslladar l'amo a l'Ag
nès. 

Sigui com sigui, aquèsta paí
ticular història queda finalitzada 
amb un punt i final dolç i l'atzar 
o la casualitat va fer que fos Ra
mon, el gos de l'Agnès i el Jaume, 
qui aconseguís trobar i retornar a 
casa el gos Willy al Ramon, el seu 
amo. 

La Diputació insta les entitats 
i empreses turístiques a 
certificar plans de sostenibilitat 

El Patronat de Turisme de la Di
putació manté l'aposta per fer 
més sostenible la destinació tu
rística de la demarcació facilitant 
eines al sector. Amb l'objectiu de 
fomentar les bones pràctiques 
en la gestió sostenible de les 
empreses turístiques i de ser
veis lleidatanes, el Patronat va 
organitzar ahir un seminari vi r
tual, en coJ.Iaboració amb l'Insti
tut de Turisme Responsable, per 
explicar als representants del 
sector turístic lleidatà la póssibi
litat d'elaborar i certificar plans 
de sostenibilitat vinculats amb 
els 17 Objectius de Desenvolu
pament Sostenible de Nacions 
Unides. La jornada va comptar 
amb 145 participants, entre em
presaris i representants del sec-

Rosa Pujol 
defensa teixir 

. . sinergies 
publicoprivades 

tor turístic del Pirineu i les Ter
res de Lleida. La vicepresidenta 
Rosa Pujol va explicar que el 
sector viu un moment "d'evo
lució, adaptació i transformació 
constant" i, per això, va posar en 
relleu la importància de "seguir 
teixint la col·laboració i sinergies 
entre els agents públics i privats · 
per garantir una sortida d'aques
ta crisi". 
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Salut implanta a l'Hospital del 
Pallars la interrupció voluntària 
de l'embaràs amb fàrmacs 
També incorpora el control de les gestants d'alt risc 

Tremp 
REDACCIÓ 

El Departament de Salut ha au
toritzat el procediment d'inter
rupció voluntària de l'embaràs 
(IVE) per la via farmacològica a 
l'Hospital Comarcal del Pallars. 
D'aquesta manera, es converteix 
en el primer centre de la regió 
sanitària de l'Alt Pirineu i Aran on 
es pot dur a terme. !.:'equipament 
comença a administrar el trac
tament aquest mes de març per 
mitjà de l'aliança amb el servei 
de ginecologia de l'Hospital Uni
versitari Arnau de Vilanova, que 
en serà el responsable. A més, la 
cartera de serveis de ginecologia 
de l'hospital s'amplia també amb 
el control de les gestacions d'alt 
risc. També en un futur es preveu 
poder fer les ecografies morfolò
giques de les vint setmanes, que 
actualment es realitzen a Lleida. 

Calcinat l'aillant 
d'una torre de 
mitja tensió del 
tPrme de Sort 
l'aïllant d'una torre de mitja 
tensió situada a la carretera 
LV-5222, al terme municipal de 
Sort, va quedar ahir calcinat per 
un petit incendi. En aquest sen
tit, segons van informar fonts 
dels Bombers, el cos va ser in
format del foc a les 6.32 hores 
i ràpidament es va activar el 
corresponent protocol. Es van 
personar els efectius dels Bom
bers i tècnics de la companyia. 

1!!1!!!1 • - -

I 
rOTO I Milrtj) Lluvlc;h (ACN) I Entrada de l'Hospital Comarcal del Pallars 

Així mateix, Arran va celebrar 
ahir que ja es pugui demanar la 
interrupció voluntària de l'emba
ràs per via farmacològica a l'Hos
pital Comarcal del Pallars. Des de 
la formació juvenil de l'esquer-

ra anticapitalista van considerar 
aquest pas com una "victòria" i 
continuen demanant que la res
ta de centres sanitaris de l'Alt 
Pirineu i Aran implantin també 
aquest servei. 

El GRAE rescata dos esquiadors a la cara 
sud-est del Pic de Campirme, a Tavascan 
El GRAE de Bombers va rescatar ahir dos esquiadors que es trobaven a 
la cara sud-est del Pic de Campirme, al terme de Tavascan, i no podien 
continuar el seu camí en perdre un dels esquís en una zona de difícil 
accés. En aquest sentit, els serveis d'emergències van ser alertats a les 
13.21 hores i a les 14.28 hores van ser localitzats sans i estalvis. 

Crema per un foc la brossa acumulada en un 
contenidor soterrat a la localitat de Sidamon 
la brossa que hi havia acumulada en l'interior d'un contenidor sot~rrat 
situat a Sidamon va cremar-se ahir per un petit incendi que es va origi
nar. Segons van informar fonts dels Bombers, els serveis d'emergències 
van ser alertats del fum a les 12.31 hores i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar els efectius del cos per apagar el foc. 

,Of01 MOi!iO!i / Imatge captada en el control de velocitat a les Borges 

Denunciat penalment per 
anar a 182 km/h per 1/N-240 
Els Mossos han denunciat penal
ment un conductor, de 24 anys i 
veí de Lleida, com a presumpte 
autor d'un delicte contra la se
guretat del trànsit. Va succeir 

ahir en un control preventiu de 
velocitat al quilòmetre 60 de I'N-
240, a les Borges Blanques. Va 
ser detectat a 182 km/h en un 
tram de 90 km/h. 

Troben mort un voltor negre al 
Pirineu del projecte ·Monachus 

.... 
Els Agents Rurals van localitzar 
recentment el cadàver d'un vol
tor negre que formava part de la 
població que hi ha dins del pro
jecte Monachus de reintroduc-

ció del voltor negre als Pirineus. 
Segons va explicar des del cos, 
va ser traslladat al centre de fau
na a Vallcalent per tal de practi
car-li la necròpsia. 
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L'at~r puja en 180 persones a la 
demarcació al febrer i la xifra de 
desocupats se situa en 27.605 
El sector de la construcció és l'únic que baixa, mentre que 
els de serveis, agricultura i indústria registren increments 
lleida 
ACN 

... 

Lleida 

Catalunya 

España 

27.605 

512.290 

4.008.789 

+180 (+0,66%) 

+4.209 (+0,83%) 

+44.436 (+1,12%) 

12.491 

231.199 

1.704.010 

15.114 

281.091 

ït 81.563 llocs de feina 
(-2,37%). Pel que fa 
als treballadors que 
es troben en ERTO, 
i que no entren en 
el còmput d'aturats, 
n'hi ha 192.787, un 
repunt respecte al 
gener. 

l'atur va augmentar en 180 per
sones a la demarcació de Lleida 
al mes de febrer. la pujada és 
d'un 0,66% respecte al mes an
terior i situa la xifra total de de
socupats en 27.605 persones, 
segons les dades que va donar a 
conèixer ahir el Ministeri de Tre
ball. A més, hi ha 6.590 aturats 
més que fa un any, és a dir, un 
augment del 31,36% en com
paració amb el febrer del 2020. 
l'atur va créixer a Lleida en tots 
els sectors, liderats pels serveis 
i l'agricultura, amb 90 i 85 nous 
aturats, respectivament, mentre 
que a la indústria va créixer en 
22. Per contra, en la construcció 
l'atur va caure en 65 persones. 
Del total de desocupats de la 
demarcació, 12.491 són homes 
i 15.114 dones. D'aquests, 2.502 
tenen menys de 25 anys. 

3.337(+85) 2.462 (+22) 1.947 (-65) 18.141 (+90) 1.718(+48) 

Al conjunt de l'Estat, 
la xifra d'aturats su

pera els quatre mili
ons de persones, amb 
4.008.789, i acumu
la 44.436 desocupats 
més que al gener, un 
increment de 1'1,12 
%. Si es compara amb 
el mateix mes de l'any 
passat, l'atur s'enfi
la un 23,50%, és a dir, 
hi ha 762.742 aturats 

Dels 27.605 aturats registrats 
al febrer a Lleida, 18.141 corres
ponen al sector serveis, 3.337 a 
l'agricultura, 2.462 a la indústria, 
i 1.947 a la construcció, mentre 
que a 1.718 no els consta una 
ocupació anterior. Quant al nom
bre d'afiliats a la Seguretat Soci
al, la xifra total al febrer del2020 
era de 186.159 persones, co-

sa que representa un increment 
de 1.050 (0,57%) en relació amb 
el gener. Respecte al febrer del 
2020, el nombre d'afiliats dismi
nueix en 3.099 (-1,64%), segons 
les dades del Ministeri. 

La contractació del mes de fe
brer s'ha incrementat un 2,92% 
a la demarcació en relació amb 
el gener. Concretament, s'han re
gistrat 9.096 contractes, 258 més 
que el mes anterior. Dels nous 
contractes, 5.508 s'han fet al sec-

Torres de Segre aprova els 
seus comptes més elevats 
per a r exercici del 2021 
l'Ajuntament de Torres de Segre 
va aprovar dilluns el pressupost 
municipal per l'any 2021 que 
ascendeix als 3.558.600 euros, 
el més elevat de la història de 
l'Ajuntament. Les inversions pre
vistes en el pressupost tenen un 
valor de 865.000 eu ros. En aquest 
apartat, per importància econò
mica, destaquen tres projectes: la 
construcció del nou Centre Cívic 

que acollirà equipaments munici
pals com la biblioteca, un gimnàs, 
una sala d'actes i espais per a as
sociacions del municipi; l'amplia
ció del Cementiri per una major 
capacitat i la reurbanització d'un 
tram del carrer Vall. 

Les tres obres es licitaran 
pròximament, començarien a 
executar-se en els pròxims mesos 
i es preveu que pàrt del seu cost 

tor dels serveis; 1.523 a l'agricul
tura; 1.277 a la indústria, i 788 a 
la construcció. Un total de 7.742 
dels contractes que s'han efec
tuat han estat temporals i 1.354 
indefinits. En comparació amb el 
febrer del 2020, la contractació 
cau a la demarcació de Lleida un 
20,74%, amb 2.380 contractes 
menys que ara fa un any. 

A nivell de Catalunya, l'atur 
va pujar en 4.209 persones al fe
brer respecte al gener i la xifra 

sigui subvencionat. Altres millo
res que es completaran el 2021 
són l'adquisició d'un nou vehicle 
per la Policia Local, la compra 
d'una plataforma elevadora pel 
cementiri, i la instal-lació d'un sis
tema d'àudio i vídeo tant a la Sa
la de Comissions com a la Sala de 
Plens de l'Ajuntament. 

En aquesta sessió ordinària 
també es va aprovar el pressu
post d'EMEETDS i Torres Energia, 
les empreses municipals comer
cialitzadores d'energia elèctrica, 
per un valor de gairebé 1,5 mili
ons d'euros. Per tant, la xifra de 
pressupostos total consolidada 
és de 5.019.000 euros. 

de desocupats es va situar en 
512.290 persones. Aquesta xifra 
suposa un increment mensual 
del 0,83% i si es compara amb el 
mateix mes del 2020 l'atur creix 
un 29,62%, concretament hi ha 
117.076 desocupats més. No hi 
havia tants aturats des del gener 
del 2016. Catalunya va tancar el 
febrer amb 3.359.239 afiliats a la 
Seguretat Social, 12.348 més que 
al gener (0,37%). Tot i això, en els 
últims dotze mesos s'han destru-

més. 
Davant d'aquest escenari, 

CCOO va avisar que les dades 
d'atur mostren que "lluny de 
revertir la situació, s'accentuen 
les conseqüències nefastes pel 
mercat de treball i l'economia" 
de la pandèmia i UGT va assegu
rar que malgrat l'impacte posi
tiu dels ERTO com a "eina fona
mental", "no han pogut impedir 
la destrucció d'ocupació i l'in
crement de l'atur". 

El consistori de Tremp posa a 
disposició diverses formacions 
per millorar la inserció laboral 
l'Ajuntament de Tremp ha orga
nitzat durant tot l'any 2020 dife
rents formacions en el marc del 
dispositiu d'inserció laboral. En 
aquesta ocasió la temàtica ha 
estat l'organització del CV, im
partit per Alba Mauri. En aques
ta formació, s'ha posat especial 
èmfasi en la presentació i la for
ma per aconseguir un màxim re
sultat a l'hora de presentar-se 

a una oferta laboral. Aquests 
cursos del programa de 2020 
donen continuïtat a la dinàmi
ca creada per oferir un servei 
de qualitat al territori. Aquesta 
formació s'ha presentat durant 
el febrer per assolir els o~jectius 
marcats en el projecte de treball 
als Barris. l'objectiu és millorar 
els currículums per assolir noves 
competències. 
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.,.. EN HOMENATGE AL VIATGE QUE JOSEP VALL VERDÚ I TON SIRERA 
VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS 

La Picota 

Divina Farreny 
Gerent CatSaJut de ll\Jt Pirineu 

Felicitem a Salut 
per l'autorització 
del procediment 
d'interrupció vo
luntària de l'em
baràs per la via 
farmacològica a 
l'Hospital Comarcal del Pallars, pri
mer centre de l'Alt Pirineu i Aran on 
es pot dur a terme. 

Xavier Roure 
Director de Fira de Mollerussa 

Aplaudim que la· 
Fira de Sant Jo
sep tingui em- "" 
penta malgrat 
les circumstàn
cies. La Jornada 
lntercomarcal 
en línia sobre el cultiu del panís 
del lO de març serà el preludi del 
de la Fira, que es farà al juny. 

J<:ZD\ j Toyota Plus 
~ Vehicles D'ocasió 

TOYOTAAYGO 
REESTRENA UN AYGO D'OCASIÓ 

§ --
Certificacoó de 

125 PUNTS 
Fins a 5 anys HIG IENITZACIO 

d e GARANTI A' comp let a 

•oes d e la data d e matriculació 

Alberto Fujimori 
Expresident del Perú 

Durant el ju-
dici a l'exman
datari del país 
sud-americà, la 
Fiscalia va de
nunciar que ell i 
tres exministres 

____,..,,......_ 

de Salut van forçar l'esterilització 
de dones andines per tal de "re
duir la pobresa". 

V OTOR 
www.naymotor.toyota.es I 

Pol. I nd. La Creu del Batne- Ctra. N-11, Km. 462,20 
CI August Font, 4-25194 LLEIDA 
11,. 973 727 845/610 405224 

el Petardo 
A la Bordeta hi ha un conegut 
perruquer que nega la pandè
mia i aprofita els talls de cabell 
per exposar les seves teories. 
Fa uns dies, quan un client 
anava a marxar li va oferir una 
colònia. "Aquesta colònia és 
anticovid, t'anirà bé", li va dir 
amb ironia. El client, però, ho 
té molt clar: es vacunarà. ... 

DIMECRES 3 DE MARÇ DE 2021 

RUM-RUM 
I Montse Torres 
@torressarril 

Complex de 
ventafocs 
Em va agradar molt que diu
menge la Seu Vella de Lleida 
fos la guanyadora del programa 
Batalla Monumental de TV3. He 
de confessar que, potser per 
aquest complex de Ventafocs 
que a vegades tenim els. llei
datans, pensava que acabaria 
guanyant l'Hospital de Sant Pau 
o Sant Pere de Rodes, que eren 
els dos candidats que jo veia 
més com a probables guanya
dors. M'alegro molt, però, d'ha
ver-me equivocat. No cal que 
digui que la Seu Vella és una 
obra espectacular i una meri
tòria guanyadora, tant per la 
seva situació (sobre êl Turó que 
li permet veure tota la ciutat), 
com per la seva arquitectura, 
entre el romànic i el gòtic li per 
un milió de raons més). Malgrat 
tot, a lleida estem acostumats 
a rebre el premi de consolació. 
Suposo que és l'herència de 
molts anys de desequilibri terri
torial i de manca de reconeixe
ment de la Panadella enllà. Cert 
que les coses han canviat molt 
(afortunadament) en els úl
tims anys, però durant molt de 
temps el dialecte nord-occiden
tal era escàs a TV3. Durant dè
cades només ens vam veure re
presentats per Ma ri Pau Huguet 
(per cert, una gran defensora 
de la Seu Vella al programa) i 
per aquell histriònic Lo Carta
nyà. Ara, que els catalans, hagin 
escollit la Seu Vella com a mi
llor monument català demostra 
que les coses estan canviant. 
Dos motius, doncs, per celebrar. 
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