El 75 por ciento de los leridanos,
favorables a construir el centro
comercial de Torre Salses 1DAG. 3
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LA PRODUCCIÓN DE CEREZA CAE UN
40% EN LLEIDA . Es la previsión de Afrucat
por las heladas y la cosecha ha comenzado
con el descenso de mano de obra 1 PAG.14
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El Govern se obre a un mayor
diólogo después de la consulta
en el Pirineu por los JJOO 1PAG.12
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Los taxis de Lleida dispondrón de
un sistema de aviso a la policia
La medida es fruto de un acuerdo de la Paeria con Interior a raíz del asesinato de la Bordeta

LocAL 1 PAG.1o

Donaciónde
una tabla gótica
del siglo XV al
Museu de lleida
Es
propiedad
del coleccionista
Joan-Artur Roura, que la adquirió en Pa rís, y se
atribuye al pintor Francesc So- ~~~~Li
lives. En la ob_ra
estan representados Santa
Ana, la Virgen y el niño.
CIJ TUR

I
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El dato

20.825
Es la cifra de desempleados
en Lleida después de que en
abril el paro aumentara en
17 personas
I PAG. 16
FOTO: Tony Alcantara I La localidad ya tiene su primer mural de arte urbano, obra de Oriol Arumí

I PAG. 29
CLIN ICA C HE LA IMPLANTO LOG lA

FormaOcupa
reúne en la
Llotja mas de
200 ofertas
de empleo
La Llotja acogió ayer la decimoquinta ed ición del Salón
de Formación y Ocupación de
Lleida (FormaOcupa ), que recuperó la presencialidad tras la
pandemia con la participación
de 45 empresas, entidades e
instituciones. LOCAL 1 PAG. 1
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FOTO: Tony Alcantara

I Hubo protestas por la presencia del Ejército

I

LLEIDA

BALAGUER

MOLLERUSSA
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973 28 99 99

973 28 33 33

973 64 33 33

973 98 81 77
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Tremp acull
aquest cap
de setmana
la Fira del
Corder
Aquest cap de setmana 7 i 8
de maig tindrà lloc a la capital
del Jussà la Fira Pallars Terra
de Corder, un esdeveniment
gastronòmic que vol posar en
valor la carn de corder i reivindicar el paper essencial de la
ramaderia extensiva a l'economia de la comarca.
L'edició arrencarà el matí de
dissabte amb una de les principals novetats de la fira: un
esmorzar de girella amb cap i
pota que cuinarà el xef Sergi de
Meià acompanyat d'altres cuiners trempolins. L'acte comptarà també amb la participació
de professionals dels sectors
vinculats a l'oví: el ramader i el
càrnic, així com amb l'ambaixadora de l'edició, l'actriu catalana i presentadora de Catalunya
Experience, lvana Miño.
Dissabte els visitants descobriran al mercat firal, a la Rambla de Dr. Pearson, una bona
exposició de productes agroalimentaris i artesans, així com la
primera Mostra de Formatges
d'Ovella dels Pirineus. A més,
podran gaudir d'un programa
d'activitats divers i per a públics
de totes les edats.

La Noguera
Ribagorçana
baixa vermella
pel Pont

r!)TO A) Pon De Suert I la
Noguera Ribagorçana pel Pont
Les pluges dels darrers dies al
Pirineu han provocat que les
aigües del riu Noguera Ribagorçana al seu pas pel Pont de
Suert, a la comarca de l'Alta
Ribagorça, baixin de color vermellós com han pogut apreciar
molts veïns de la zona. Aquest
fet es deu a que l'aigua arrossega terres de la muntanya i van a
parar a la llera del riu.

La Generalitat s'obre a més
diàleg després de la consulta
al Pirineu pels Jocs Olímpics
La plataforma contrària a l'esdeveniment prepara
una mobilització a Puigcerdà el dia 15 de maig
la Seu d'Urgell
ALBERT LIJARCIO (ACN)
La consellera d'Acció Exterior i
Govern Obert, Victòria Alsina, va
destacar ahir que més enllà de
les consultes convocades el 24 de
juliol a l'Alt Pirineu i Aran i a les
comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès per saber si avalen
l'organització d'uns Jocs Olímpics
d'hivern al 2030, hi haurà "més
oportunitats de participació" en
el cas que l'opció del 'sí' sigui la
guanyadora. Així ho va dir després de participar ahir a la reunió
de la Taula estratègica de les estacions de muntanya, celebrada a
la Seu d'Urgell i on membres de
la Plataforma Stop JJOO s'hi van
concentrar i van explicar que ja hi
ha més d'una quinzena d'autobusos organitzats arreu del país per
portar assistents a la mobilització
que faran ellS de maig a Puigcerdà.
Alsina va afirmar que la voluntat és "aprofitar tota la inteHigència col·lectiva del territori" i que

tant els municipis com les entitats i persones a títol individual
puguin aportar idees al projecte
olímpic. Respecte a la participació a la reunió de la Taula, va voler posar en valor la importància
que tenen els seus integrants -alcaldes, presidents comarcals, representants d'estacions d'esquí i
de federacions esportives, entre
d'altres- de cara a col·laborar en
la confecció de la candidatura i
fer que "avanci".
La consellera va explicar que a
finals d'aquest mes es publicaran
els decrets de convocatòria, de
les consultes on hi figuraran ' tots
els detalls de funcionament, i que
a partir d'aquell moment s'activarà la campanya informativa
del Govern i la que facin els partits i entitats a favor o en contra
del projecte. En aquest sentit, va
assegurar que intentaran "maximitzar" la participació, però que
els resultats es comptabilitzaran
sense posar-hi "un llindar mínim"
i es prendran, a efectes pràctics,

FOTO: A.L. (ACN) I La Taula de les Estacions de Muntanya, ahir a la Seu
---------··--com a "vinculants políticament"
pel Govern . Per la seva banda, la
coordinadora del projecte de Jocs
Olímpics d'hivern 2030 del Departament de Presidència, Mònica Bosch, va insistir en què donen
per "tancat" i per "bo" l'acord assolit en les comissions tècniques

del Comitè Olímpic Espanyol
(COE) i que cal poder "avançar"
en aquest projecte per poder
"donar la informació necessària"
en el moment de la consulta. En
aquest sentit, va deixar clar que
la postura de Catalunya és la de
refermar-se en aquest pacte.

Un total d'onze comarques
acolliran els 12 festivals de
senderisme dels Pirineus
Els Festivals de Senderisme dels
Pirineus arriben enguany a· la setena edició celebrant-se; de nou,
a les 11 comarques que integren
la marca turística Pirineus (les comarques considerades de muntanya més l'Alt Empordà). Seran
12 esdeveniments programats de
maig a octubre, habitualment els
caps de setmana.
El director general de Polítiques de Muntanya, Jesús Fierro,
i el director de l'Institut per al
Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (lOAPA), Pere Porta,
els van presentar ahir en un acte que va tenir lloc al Mirador de
Beranui (Vall Fosca, Pallars Jussà).
També hi va assistir l'alcalde de la
Torre de Capdella, Josep Maria
Dalmau; el director del patronat

Els certàmens
es faran entre
els mesos de
maig i octubre
de turisme Ara Lleida i representant de la marca Turística Pirineus
de l'Agència Catalana de Turisme, Juli Alegre; el vicepresident
del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Martí Cardona; el diputat
provincial Antoni Navinés, i el delegat del Govern de la Generalitat
a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez.
La presentació va estar dinamitzada pel periodista de TV3 Artur

FOTO: Govern I Els festivals van ser presentats ahir
~----

-

---------

Peguera i va incloure una camina- maig), Lo Festival de Senderisme
da guiada fins al mirador de Be- de la Conca Dellà (20-22 de maig),
ranui, conduïda per un dels guies el Garrotxa Volcanic Walking (3-6
del Festival de Senderisme Vall . de juny), el Cerdanya Happy WalFosca-Pirineus, Albert Cereza, de king (9-12 de juny), el Festival Car'empresa Salvatgines. Alguns dels mina Pirineus Alt Urgell (17-19 de
festivals programats són el Festi- juny) o el Festival de Senderisme
val Camina el Berguedà (14-15 de Vall Fosca-Pirineus.
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Demanen 14 anys de presó per
'
intentar matar un home a Ager
L'acusat va propinar ganivetades a l'esquena i al
tòrax de la víctima, causant-li ferides de "risc vital"
Àger
ACN
La fiscalia demana 14 anys de
presó per un home acusat d'intentar-ne matar un altre a ganivetades, de qui tenia una ordre
d'allunyament. Els fets van passar
el 23 de febrer de. 2019 a Àger
(Noguera) i el judici es farà a l'Audiència de Lleida el pròxim 25 de
maig. Segons l'escrit del ministeri
públic, l'acusat es va abraonar "de
manera premeditada, ràpida i per
sorpresa" sobre la Dúmper que
conduïa l'acusat -un vehicle utilitzat en la construcció per transportar material lleuger-; va treure
un ganivet de grans dimensions i
sense que la víctima pogués defensar-se, el va apunyalar diverses vegades al tòrax, l'esquena i
el braç, "amb l'objectiu d'acabar

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu dels jutjats de Lleida
amb la seva vida".
Segons la fiscalia, les ganivetades que l'acusat va propinar a la
víctima li van afectar els pulmons

i els budells, causant-li unes ferides "greus" i "amb risc vital" ja
que, "si no hagués estat traslladat
a l'hospital hauria mort". Les fe-

rides ocasionades conseqüència
dels fets encara no han estat valorades a l'efecte de determinar
els dies de curació que van ser necessaris o seqüeles originades,
i que hauran de ser determinades
en l'execució de la sentència.
El ministeri públic demana
que sè li imposin 14 anys de presó per un delicte de temptativa
d'assassinat, així com se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se
a la víctima durant 10 anys i llibertat vigilada de 10 anys i que
l'indemnitzi pels danys. A més,
sol·licita que se li imposi una multa de 7.920 euros per un delicte
· de trencament de condemna, ja
que, quan es va produir l'atac, a
l'agressor· li constava una ordre
d'allunyament de la víctima imposada pel jutjat de Balaguer.

Endesa realitza· un simulacre
d'incendi a la hidràulica
de Terradets, al Pallars Jussà
Endesa, a través de la seva divisió
d'energies renovables Enel Green
Power, va finalitzar ahir amb èxit
un simulacre d'emergència a la
central hidràulica de Terradets,
situada al terme municipal de
Llimiana, a la comarca del Pallars
Jussà. L'exercici forma part dels
plans de prevenció i seguretat
que la companyia realitza des del
2003, a totes les instal·lacions de
generació hidroelèctrica de Cata-

lunya amb l'objectiu de prevenir
incidents als complexos i saber
com actuar de manera segura i
efectiva en el cas de produir-se'n,
minimitzant així el temps de resposta. L'alerta es va activar al matí
quan s'hauria detectat un incendi
al regulador de velocitat del Grup
1 de la central, que hauria provocat un vessament d'oli a la planta
de turbines, arrel del trencament
del dipòsit de la màquina.
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Netegen una zona
urbana de Tremp
per un vehicle que
perdia benzina
Els Bombers de la Generalitat
van treballar ahir a Tremp en
un servei de neteja de calçada
en zona urba na. Es va rebre un
avís a les 10.07 hores per alertar sobre un vehicle que perdia
benzina. D'aquesta manera,
van dirigir-se al lloc per dur a
terme la neteja i evitar cap accident. D'altra banda, dimarts
els Bombers de Tremp van visitar l'institut. L'alumnat va gaudir d'una jornada en la qual van
aprendre en què consisteix la
feina o els protocols d'actuació
en emergències, entre d'a lt res.

Apaguen l'incendi
d,uns munts de
palla a l'autovia de
l'aeroport d~guaire
Els efectius dels Bombers de
van apagar un incendi de palla
el dimarts a la nit. A les 23.11
hores el cos va rebre l'avís
d'uns munts de palla cremant
a Alguaire, a l'autovia de l'aeroport. Una dotació va extingir el
foc en me.nys d'una hora i no va
haver-hi gaire afectació.

Un camió llença
i arrossega uns
cables elèctrics
a Alcoletge

FOTO: EndOll/ Operaris de la central hidràulica de Terradets al simulacre

El cos dels Bombers de la Generalitat va rebre un avís a les
01.34 hores per uns cables
elèctrics que havien caigut en
ser arrossegats per un camió
a l'avinguda Prat de la Riba a
Alcolètge. La zona estava vallada així q·ue finalment es va fer
càrrec la companyia elèctrica.
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Alcarràs acoge el
Mundial de Supermoto

Buena actuación del Club
Atletisme Pobla de Segur
en el Catalón de Trail

Entrada gratuïta este fin de sema na
en la única cita en territorio español
Lleida

EFE
El Circuit d'Alcarràs ya tiene a
punto todos los detalles para aceger, este fin de semana, el Gran
Premio de Catalunya, la única cita
del Campeonato del Mundo de
Supermotard 2022 que se disputara en suelo español. Ferran Cardús, del SGR Gran Racing, y Jaume Gaya, piloto leridano de KTM,
formaran la representación española en la categoría S1GP.
La prueba de Alcarràs se disputara con entrada gratuïta y bajo la organización del Moto Club
Lleida, que ha preparada un trazado mixto espectacular para un
fin de semana en que se prevé
una parrilla llena con 32 pilotes.

FOTO: CAPS f El club leridano obtuvo buenos resultados

·------ ···- - - -----------------·

FOTO: SGR I Cardús y Gayà, la representación española
La de Alcarràs sera la segunda
prueba del calendario mundialista tras la disputada los días 16 y
17 de abril en Piamonte (ltalia),
una cita en la que no estuvieron

presentes ni Cardús ni Gaya, y
que tuvo como gran dominador
al aleman Marc Reiner Schmidt
por delante del francés Thomas
Chareyre.

Canovelles acogió el C~mpio
tercero en Sub16F.
nat de Catalunya de Trail con la
En cuanto a la clasificación
participación' de 24 atletas del
por equipes, el Sub16F formado
Club Atletisme La Pobla de Sepor Irene Bringueret, Gaia Espigur (CAPS).
nós, Alba Pont y Claudia Llesuy
En la categoría Sub16F Claurevalidó el título; mientras que
dia Llesuy se proclamó campeo- - el Sub14F fue tercero con Rabab
na revalidando el título del año a Ouzemmou, Laura Lloro, Marti1021 al igual que Rabab Ouzemna Pont, Aïna Vilanova, Mariona
mou en Sub14. Alba Pont fue
Vinardell y Nora Solduga.

La Mañana et convida al cinema
Sessió especial d'estrena pels
subscriptors del diari
•alrt•~l.a'IPWII-"j~!lllf!WII'!~d

· . sortelg@lamanyana.cat
- • • - 'Dr. Strange en el
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El Museu de Lleida rep una
taula gòtica del segle XV
Propietat de Joan-Artur Rou ra, que la va adquirir
a P~rís, s'atribueix al pintor Francesc Sol ives
El Museu de Lleida ha rebut
en dipòsit una taula gòtica
del segle XV, propietat del
coH cclonlsta barceloní
Joan-Artur Rou ra I Comas.
Lleida
REDACCIÓ/ ACN
A l'obra s'hi representa santa Anna, la Verge i el Nen, enmig de les
dues figures femenines, nu, amb
un ocell amb la mà dreta i, amb la
mà esquerra, jugant amb el contingut que es troba en el cistell
que subjecta santa Anna. La Verge aguanta el Nen amb el braç esquerre i amb la mà dreta sosté un
fil, que subjecta l'ocell. L'estat de
conservació de la taula (167 x 88
cm) és bo i es conserven els pinacles i el marc de la part inferior, a
diferència del de la part superior.
Això permetria deduir, expliquen
des de l'equipament lleidatà, que
al damunt hi hauria una altra tau-

la, que no s'ha conservat. L'especialista en pintura tardogòtica catalana, Alberto Velasco, creu que
el seu autor seria Francesc Solives, actiu a Banyoles durant l'últim terç del segle XV i amb només
un retaule conegut a l'església de
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) i un retaule procedent de
Santa Maria de la Bovera (Guimerà, Urgell), conservat al MEV,
Museu d'Art Medieval de Vic.
Solives és seguidor de l'estil del
pintor barceloní Jaume Huguet,
i el seu interès rau en el fet que
es coneixen només tres obres seves, totes elles documentades en
terres lleidatanes. L'obra, de força
interès pel Museu de Lleida vol
explicar les relacions artístiques,
socials i econòmiques de Lleida
amb el seu territori d'influència
al llarg de la història.
Roura va remarcar la 11gran
satisfacció" de poder recuperar

Les biblioteques
públiques tindran
llibres infantils
escrits en ucraïnès
El Departament de Cultura està distribuint a les biblioteques
públiques catalanes un total
de 1.400 exemplars de llibres
infantils escrits en ucraïnès impresos a Catalunya. El Servei de
Biblioteques també ofereix a
les biblioteques un seguit d'activitats culturals especialment
dirigides als infants ucraïnesos i material de traducció de
l'ucraïnès al cata là.

Caixaforum Lleida
estrena el taller
familiar (Gratacels.
Reptes d'alçària'

FOTO: Oriol Bosch I Joan Giralt (d) i el col-leccionista Joan-Artur Roura

aquestes obres que per circumstàncies diverses "se'ns han escapat de les mans i no les hem pogut
gaudir ni conservar". En aquest
sentit, va dir que els col·leccionistes tenen l'obligació d'afavorir
els museus, especialment el de

Lleida, amb el que ha patit els darrers anys per les entregues d'art
a l'Aragó. El director del Museu de
Lleida, Josep Giralt, va destacar la
11
fita" que suposa dotar el museu
amb una sèrie de "mecenes" disposats a ajudar-los.

CaixaForum Lleida comença
una nova proposta adreçada a
les famílies amb nens i nenes a
partir de 5 anys que tindrà lloc
els dissabtes 7, 14 i 21 de maig i
4 de juny (18.00 hores) i els diumenges 8, 15 i 22 de maig i 5
de juny (12.00). Es tracta del taller Gratacels. Reptes d'alçària
experimentaran conceptes associats a la construcció de gratacels, dissenyant i aixecant les
seves pròpies construccions.

FOTO: Tony Alcantara I Els més petits van gaudir de l'espectacle

Més de 400 infants de la
demarcació participen en
la cantata escolar 'La Clika'
FOTO: Tony Alcantara I La imatge del mural reflecteix una nena collint fruita d'un arbre amb un padrí

Homenatge d'Oriol Arumí
a la pagesia a Benavent
Benavent de Segrià compta amb el seu primer mural
d'art urbà, una creació del pintor i muralista Oriol
Arumí que s'ha ubicat en una façana del carrer Major i

que té unes dimensions de prop de 90 metres quadrats.
El mural és un homenatge a la pagesia en què l'artista
ha reflectit elements quotidians que formen part del
dia a dia de la població lleidatana com ara un arbre
fruiter, una nena collint peces de fruita i un padrí que
l'observa de prop.

L'Aud itori Enric Granados va acollir ahir la segona edició a Lleida,
primera presencial, de la Cantata Escolar La Clika, organitzada
per les Cases de la Música, que
ha comptat amb la participació de més de 400 nenes i nens
que van arribar de disset escoles
de primària del Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, el

Segrià, el Solsonès i l'Urgell. La
Clíka és un projecte de les Cases de la Música que consisteix
en l'aprenentatge escolar d'una
cantata, onze cançons que fomenten l'autoestima, l'amistat,
la diversitat, l'ecologisme o la
igualtat de gènere, Çe la mà de
La Clíka, una colla d'amics d'una
escola imaginària.
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