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El PSC confirma que Àngel Ros 
es su candidato en las próximas 
elecciones a la Paeria | PÁG.10

HECES EN UN COLEGIO. 
Hallan excrementos de perro junto 
a una escuela de la Bordeta | PÁG.13

ALTRUISMO DE COSTERS DEL SEGRE. 
Las bodegas Lagravera, Mas Blanch i Jove 
y Terrer de Pallars han elaborado un nuevo 
vino a beneficio de Afanoc| PÁG.18

Confinan más de 1 hora a 
los vecinos de Les al arder 
un camión cargado de gas

FOTO: @equipviari / El camión que transportaba gas natural ardió en plena carretera N-230, que fue cortada hasta que no hubo peligro

La N-230 permaneció cortada durante más de 7 horas por riesgo químico | PÁG.15

El Ayuntamiento de Lleida cal-
cula que la Generalitat le tie-
ne que abonar 1,3 millones 
de euros para financiar sus 
‘escoles bressol’ una vez que 
el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha setencia-
do que el Govern debe pagar 
las ayudas reclamadas por 
los ayuntamientos entre los 
años 2012 y 2015.  | PÁG.12

Artesa de 
Segre podría 
perder la 
subvención 
del Pla de 
Barris

| PÁG.18

Las ‘escoles 
bressol’ de 
Lleida piden 
1,3 millones 
de euros

Nou Parlament

El Tribunal Supremo prohíbe a 
Junqueras, Sànchez y Forn ocupar 
sus escaños en el Parlament 

PÁG. 3 - 6 Y ED. P. 7

DEPORTES

El ICG Lleida intentará esta 
tarde remontar el 4-3 enca-
jado en la ida ante el Iguala-
da en los 1/16 de final de la 
Copa de la CERS.

El ICG busca 
la remontada 
europea ante 
el Igualada

Espanyol-Barça y 
Leganés-Madrid 
en los cuartos de 
la Copa del Rey

| PÁG.30

| PÁG.29

FOTO: Lídia Sabaté / Jarred fue uno de los destacados | PÁG. 28

El Actel arrolla al Barça B

▶ Moncloa quiere 
impedir cualquier 
tipo de investidura 
de Puigdemont

▶ El voto exterior 
en la provincia de 
Lleida también fue 
independentista 

FOTO: Stephanie 
Lecocq (EFE) / 
Primera reunión de 
los electos JxCat, 
ayer en Bruselas 
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Els treballadors d’Espot 
i Port Ainé convoquen 
sis dissabtes d’aturada 
parcial de quatre hores
Per demanar igualtat de condicions 
amb altres estacions del mateix grup
El Comitè d’empresa de les esta-
cions d’esquí d’Espot i Por Ainé 
ha convocat vaga durant els dis-
sabtes a partir del dia 20 de gener 
i fins al darrer de febrer, d’11:00  
fins a les 15:00 hores. La vaga, que 
s’ha registrat en forma d’aturada 
parcial del servei, és per demanar 
l’equiparació de salaris i categori-
es entre els treballadors que es-
tan realitzant la mateixa funció 
dins de l’empresa i de condicions 
amb altres explotacions del grup 
de Ferrocarrils de la Generalitat, 
empresa gestora de les dos esta-
cions pallareses. Des del Comitè 
d’empresa s’ha explicat que han 
pres aquesta decisió després de 
no poder trobar solucions amb 
l’empresa i s’ha recordat que la 
convocatòria ha rebut l’aval unà-
nime de l’assemblea de treballa-
dors. Entre les demandes també 
destaca una gratificació per a les 
persones que, realitzen feines 
amb major perillositat o respon-
sabilitat. Entre Port Ainé i Espot 
hi ha una vuitantena de treba-
lladors. També es demana l’equi-
paració de salaris per a persones 
que ‘’estan realitzant les mateixes 
funcions dins l’empresa”. Alhora 
es denuncia que no s’ha tingut en 
compte l’antiguitat  dels treballa-
dors per contractar.

FOTO: ACN / El nou sistema de subjecció infantil de les estacions

El Conselh Generau d’Aran ha fet 
publica la licitació de la primera 
fase de les obres de millora de la 
carretera d’accés a Mont i Mont-
corbau. En aquesta primera fase 
de millora de la via, que actual-
ment es troba molt deteriorada i 
que representa el tram que va des 
de la rotonda de Vilac a la N-230 
fins a la cruïlla de l’accés a Mont, 
el Conselh hi destinarà 264.468€. 

Les obres consistiran en l’eixam-
plament del vial que sortirà des 
de la mateixa rotonda de Vilac i 
l’eixamplament de la carretera 
fins la cruïlla del poble de Mont, 
ja que en aquest punt la carretera 
presenta el traçat i les amplades 
originals, amb unes condicions de 
servei que no estan adaptades a 
les necessitats de mobilitat exis-
tents actualment.

El Conselh Generau licita 
la reforma de la via d’accés 
a Mont i Montcorbau

FOTO: Conselh Generau d’Aran / La carretera a Mont que es reformarà

Les estacions d’esquí de La Mo-
lina, Vallter, Vall de Núria, Espot 
i Port Ainé, totes del Grup FGC, 
s’han dotat amb un nou siste-
ma de seguretat complementa-
ri al que ja disposaven els seus 
remuntadors per evitar possi-
bles caigudes infantils. Es tracta 
d’unes peces metàl·liques verti-
cals d’uns 30 centímetres, que 
estan cobertes d’un plàstic pro-
tector i que s’instal·len sobre la 

barra horitzontal de seguretat 
que hi ha a les cadires. Aquest 
muntatge no en limita la seva 
capacitat, amb la qual cosa es 
poden continuar utilitzant tant 
per adults com pels més petits 
que utilitzen el telecadira. Els 
corredors més joves del Club 
d’Esquí Camprodon han estat 
els primers a utilitzar-ho i es 
preveu que en els propers dies 
es col·loquin a la resta.

El grup FGC estrena un nou 
sistema de seguretat infantil

Vielha i Mijaran 
comptarà amb 
una estació de 
trail el 2019
Vielha e Mijaran, Benasque i 
Luchon, dins del projecte eu-
ropeu Poctefa-Regne del Ane-
to, posaran en funcionament 
pel 2019 una estació trail que 
també pugui connectar amb 
els altres dos municipis. L’ob-
jectiu de l’estació és potenciar 
l’activitat de trail i fer-la acces-
sible alhora a tots els públics, 
dissenyant-se diversos nivells 
de dificultat i d’accés. 

Un total de 2.912 autocaravanes 
s’han instal·lat durant l’any 2017 
a la zona d’aparcament que hi 
ha a la Seu d’Urgell destinada a 
aquest tipus de vehicles. De mit-
jana, els usuaris d’aquesta àrea 
hi han passat dues nits i l’ocupa-
ció diària de l’espai ha estat de 
set autocaravanes. Segons da-
des del consistori de la capital 
alturgellenca, l’impacte econò-
mic que han generat a la ciutat 
en els darrers dotze mesos ha 
estat de 210.000 euros. Les fa-

mílies i les parelles de jubilats i 
prejubilats han estat els usuaris 
més comuns.

Un 40 per cent dels autocara-
vanistes que han utilitzat la zona 
d’aparcament de la Seu d’Urgell 
era procedent de l’Estat espa-
nyol; un altre 20%, de França i 
un 6% d’Alemanya, segons in-
formava el consistori. La ubica-
ció ha estat l’aspecte més ben 
valorat pels seus usuaris, ja que, 
segons han dit, està molt a prop 
del centre històric i comercial.

30.000 caravanes anuals,
a l’aparcament de la Seu

FOTO: ACN / La zona d’autocaravanes de la Seu d’Urgell 

La Seu d’Urgell 
recull 14.000 euros 
en les activitats en 
favor de La Marató 
Les activitats organitzades a la 
Seu d’Urgell per recaptar fons 
per la 26a edició de La Mara-
tó de TV3 han obtingut exac-
tament un total de 13.964,65 
euros, destinats a la lluita con-
tra les malalties infeccioses.  
Aquesta ja és la xifra definiti-
va, després d’haver-se celebrat 
dues propostes solidàries pen-
dents: el Concert de Reis i la rifa 
solidària. 

Tremp organitza 
uns seminaris
per aprendre a 
parlar en públic
A través del programa Al teu 
gust, aliments del Pallars, 
l’Ajuntament de Tremp ofereix 
aquest mes de gener  una sèrie 
de seminaris personalitzats per 
adquirir tècniques per parlar 
en públic i aconseguir elabo-
rar presentacions d’èxit. Amb 
aquesta acció es vol aconseguir 
que els participants aprenguin 
les tècniques bàsiques d’oratò-
ria per comunica als clients.
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Cubells renova la 
xarxa d’abastament 
d’aigua del carrer 
Verge del Castell
Cubells està duent a terme la 
renovació de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua potable del carrer 
Verge del Castell. El projecte 
contempla la renovació de la 
xarxa d’abastament d’aigua, la 
substitució de les escomeses 
dels habitatges i la incorpora-
ció de nous comptadors d’aigua 
mitjançant caixes soterrades a 
la vorera. La Diputació de Llei-
da ha subvencionat les obres.

Vives representarà 
la Conferència 
Episcopal al viatge 
a Terra Santa

Joan Enric Vives, Arquebisbe 
d’Urgell, representarà la Con-
ferència Episcopal Espanyola 
en la Coordinadora de les Con-
ferències Episcopals en suport 
de l’Església a Terra Santa. Es 
tracta d’una reunió anual de 
Bisbes europeus, nord-ameri-
cans i sud-africans que des de 
la dècada dels 90 va iniciar un 
pelegrinatge anual en diverses 
comunitats cristianes. 

Els cellers lleidatans Lagravera 
d’Alfarràs, Mas Blanch i Jove de 
la Pobla de Cérvoles i Terrer de 
Pallars de Figuerola d’Orcau han 
elaborat amb la col·laboració del 
seu distribuïdor Jordi Hortet de 
Casa Radio i la consultoria de co-
municació gastronòmica Como 
Pomona un nou vi que compta 

amb varietats de tres zones di-
ferents de la DO Costers del Se-
gre. Aquest projecte altruista ha 
nascut amb la previsió de treure 
al mercat unes 1.000 ampolles 
d’aquest nou vi els beneficis de 
les quals es destinaran a l’Associa-
ció de Nens amb Càncer, Afanoc.

L’enòleg que s’ha encarregat 

Tres cellers lleidatans creen 
un nou vi de Costers del 
Segre en benefici d’Afanoc

FOTO: Missatges / Els creadors i elaboradors del projecte del vi solidari

Artesa de Segre perdrà la 
subvenció del Pla de Barris si no 
finalitza les obres enguany
El Govern ha de pagar la meitat de les actuacions 
que es facin als carrers Església i Bisbe Bernaus 
L’Ajuntament d’Artesa de 
Segre ha de dur a terme 
les obres de millora i 
construcció incloses al Pla 
de Barris abans que s’acabi 
el 2018 per no perdre la 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya.

Artesa de Segre
H. HUGUET
L’alcalde del municipi, Mingo Sa-
banés, explicava que “entre fe-
brer i març” es trauran a licitació 
les obres que es van incloure dins 
el projecte i que encara estan 
pendents de realitzar-se. Entre 
aquestes actuacions s’hi troben 
la millora del carrer Bisbe Ber-
naus, del carrer de l’Església i de 
la travessera de l’Església, situa-

des al casc antic d’Artesa. Fins ara 
ja s’ha dut a terme la millora de la 
Plaça Major, el carrer Sant Joan i 

el carrer Carnisseries. 
Segons l’acord del Pla de Bar-

ris de la Generalitat de Catalunya, 

aquesta ha de subvencionar la 
meitat del cost de les obres apro-
vades dins el pla que es realitzin 
al municipi fins el 2018. 

Mingo Sabanés apuntava que 
“un cop justificat el cost de les 
obres hi ha un procés burocràtic” 
i que “probablement el consistori 
rebrà els diners que aporta la Ge-
neralitat un any després”.

Per altra banda, l’ajuntament 
també compta amb l’ajut de 
141.000€ de la Diputació de Llei-
da. Sabanés, indicava que “s’ha 
pensat destinar prop de 70.000€ 
dels facilitats per la Diputació a 
pagar el 50% restant del cost del 
Pla de Barris que ha d’assumir el 
poble”. També afegia que “amb 
l’altra meitat de l’ajuda es vol 
construir una plaça”. 

FOTO: A. Carrión / Imatge d’arxiu del carrer Bisbe Bernaus d’Artesa

de fer el cupatge d’aquest nou vi, 
Ivá Gallego, en destacava que és 
‘’sorprenent’’ que de tres vins de 
tres zones diferents de la DO en 
sortirà un vi amb ‘’molta ànima, 
ben equilibrat, carnós, estructu-
ra i cos, que estarà molt ben ar-
rodonit amb barrica durant uns 
cinc mesos’’. Es tracta del primer 
projecte d’aquestes característi-
ques que es porta a terme dins 
d’aquesta DO. 

De les 1.000 ampolles que sor-
tiran a la venda d’aquest nou vi, 
‘Gra de sorra’ ja n’hi ha unes 300 
que estan reservades
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“Quan el camió amb les obres 
va arrencar cap a Sixena, no vaig 
veure ningú que no plorés. Ni jo”

JORDI V. POU | Fotògraf

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Nascut a Lleida el 1968, es defineix com a fotògraf, 
no com a artista (“em costa molt definir-me així”). 
Exigent i prolífic, té diversos projectes endegats i li 
posa el cor tant 
a les seues pro-
duccions més ín-
times, com quan 
cobreix esdeve-
niments socials. 
Aquesta setma-
na ha fet un mes 
que el Museu de 
Lleida va veure 
com s’enduien 
les peces d’art 
cap a Sixena. Ell 
era allí, docu-
mentant gràfi-
cament la llarga 
nit. Ens ho expli-
ca. www.jordi-
pou.com o www.jordipou.info. Feu-hi una ullada. 
Us captivarà.

Diu que “un pot ser fotògraf o pot fer de fotò-
graf”.
Sí. Si ets fotògraf, és perquè t’agrada, ho has con-
vertit en la teua professió. Jo tinc la gran sort que el 
que més m’agrada, fer fotos, és la meua professió. 
Què és Kokovoko?
És un projecte que està en curs ja fa 8 anys d’una 
foto diària. Una mena de diari personal. Paral- le-
lament en vaig fent d’altres, de projectes. Procuro, 
una vegada a l’any, fer una cosa nova, per evitar 
convertir-me en un fotògraf comercial, només. En-
cara que també hi ha creació, allí. A més, penso 
que tan important és que et deixin entrar al Museu 
com al casament d’algú. Ho valoro molt. 
Les fotografies, sobretot les periodístiques, han 
d’explicar el que passa.
Tot el que no afegeix informació, sobra. Jo em vaig 

imposar fer fotos de tot allò que no explica res. I 
això és molt xungo, eh? (riu) perquè havien de fun-
cionar igual, encara que la interpretació fos difícil. 

Moltes de les 
fotos de Koko-
voko segueixen 
aquest criteri.
Va estar pre-
sent la nit en 
què en les 
obres del Mu-
seu van anar 
cap a Sixena...
Hi vaig treballar. 
Els fotògrafs 
que fan prem-
sa, com els pe-
riodistes, tenim 
l ’oportuni tat 
de viure en pri-
mera línia mo-

ments històrics. He treballat molt pel Museu: hi 
ha un vincle estret amb els companys del Museu i 
també amb l’espai.
Com ho va viure?
Cal dir, prèviament, que jo estava fent fotos, treba-
llava. Recordo tres fases: l’arribada al Museu, amb 
tota la policia posant tanques i veient les expressi-
ons de la gent: jo ja vaig començar a fer fotos. La 
segona part és tota la catalogació i embalatge: nou 
hores en què no vaig parar ni un segon. La tercera 
i final és quan ja havien carregat totes les obres al 
camió i marxava: la gent aplaudia els treballadors 
del Museu i viceversa. En aquell moment, no vaig 
veure ningú que no plorés, jo inclòs.
Hi va haver moments de tensió?
Era una tensió general contínua. Tothom sabia què 
estava passant. A més, quin sentit tenia que hi ha-
gués policia judicial, del departament de robatori 
(?) d’obres d’art i un munt d’antidisturbis? Perso-
nalment, crec que va ser un “A por ellos” al Museu.

JA HI SOM 
TOT@S 
| Maria Rosa 
Ball Papiol
@mrosaball |

Educar en 
la igualtat
Imaginem un món on els nens 
no poden estudiar pel fet de ser 
nens, on l’índex d’analfabetisme 
entre els nens és superior al de 
les nenes i, per tant, no poden 
accedir a la universitat. Un món 
on els homes no poden sortir al 
carrer tranquils i, en molts llocs, 
han d’anar acompanyats per do-
nes o amb el rostre tapat, com 
si no existissin. Un món on els 
homes són tractats com menors 
d’edat, i, si per algun casual són 
víctimes d’una agressió, han 
de justificar la seva manera de 
vestir, per provocadora, i la se-
va manera de viure i de relacio-
nar-se, com si aquests fets fossin 
els elements claus per a la con-
sumació del delicte. Un món on 
els cossos masculins són el re-

clam publicitari per excel·lència. 
Un món on els homes no poden 
acomplir les seves aspiracions 
professionals i han de fer doble 
jornada, a fora i dins de casa. Un 
món on les protagonistes són 
les dones: un matriarcat. Costa 
imaginar aquest món? Aquesta 
discriminació faria sentir culpa-
ble a moltes dones. Així es sen-
ten alguns homes quan parlem 
de patriarcat o de violència de 
gènere, però obliden que ells 
no són els culpables, és aquest 
sistema secular. Però si som 
responsables de la continuïtat 
d’aquest sistema si entre tots i 
totes no hi posem remei edu-
cant en la igualtat.

Un món amb un 
matriarcat seria una 
discriminació que 
faria sentir moltes 
dones culpables

DISSABTE 13 DE GENER DE 2018

La Junta Electoral Central ha acor-
dat –després d’una denúncia del 
PP– obrir un expedient sanciona-
dor contra el diari ABC per haver 
publicat a la jornada de reflexió 
de les eleccions del 21-D, una en-
trevista a la cap de llista de Ciu-
tadans en aquells comicis, Inés 
Arrimadas, que, a més, era la pro-
tagonista absoluta de la portada 
del diari, amb una foto en primer 
pla a tota pàgina. Es veu que la 
multa podria arribar a 1.000€... 
tota una fortuna.

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

Izaskun       
Chinchilla
Arquitecta

F. Benjumea
Expresident 
d’Abengoa

Enric Millo
Delegat del Go-
vern a Catalunya

Art for Change La Caixa li ha encar-
regat un projecte artístic a Lleida 
que, amb el nom d’Art, espai públic 
i inclusió, vol empoderar els infants 
construint un parc infantil inclusiu. 

Absolt dels presumptes delictes 
relacionats amb la indemnització 
milionària que va rebre abans que 
la firma entrés en preconcurs de 
creditors. Serà legal, però no ètic.

Poques hores després que es posés 
en marxa la web Govern de la Re-
pública, el Govern espanyol la por-
ta davant la Fiscalia perquè consi-
dera que “el seu objectiu és il·lícit”.

Penso que tan important és que et deixin 
entrar al Museu com al casament d’algú

Millorem el servei a la línia
Lleida-La Pobla de Segur

RL2 Lleida-Pirineus - La Pobla de Segur

RL1 Lleida-Pirineus - Balaguer

Més informació

lleidalapobla.fgc.cat

A partir de dissabte 13 de gener
Modifi quem els horaris, la introducció de més parades facultatives i un 
nou enclavament a Balaguer permetran millorar els temps de viatge i el 
confort dels usuaris.

Modifi quem les denominacions de línies, ara la línia entre Lleida i 
Balaguer s’anomenarà RL1 i la línia entre Lleida i La Pobla de Segur RL2.

Compromesos amb el transport públic del país.
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