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Les tanques que s’han instal·lat a l’església d’Algerri al detectar despreniments a la façana.

ÒSCAR MIRÓN

X. RODRÍGUEZ
❘ ALGERRI ❘ L’església de Nostra Se-
nyora de la Purificació d’Algerri 
va quedar ahir clausurada al de-
tectar despreniments a la façana 
que, segons el departament de 
Cultura, té “esquerdes molt im-
portants” i es troba “en mal es-
tat de conservació”. El d’Algerri 
es converteix així en el quart 
temple de Lleida que tanca per 
problemes estructurals, després 
del de Rosselló, Almenar i la 
Granja d’Escarp. L’ajuntament 
va envoltar el temple amb tan-
ques i les misses es traslladaran 
al local social mentre durin els 
treballs a l’interior de l’església, 
on també s’haurà d’actuar per 
retirar elements ornamentals i 
de revestiment dels arcs i voltes 
per evitar que caiguin.

La Generalitat va enviar un 
informe al consistori i al bisbat 
després d’una visita a la loca-
litat el dia 6 d’abril, on reco-
manaven “prendre mesures 
immediatament” per “evitar 
qualsevol risc”. La conselleria 
també aconsellava “dur a terme 
els estudis i actuacions necessà-
ries per garantir l’estabilitat de 
l’església”. 

L’alcalde, Miquel Plensa, va 
avisar els veïns mitjançant una 
carta, on els informava que el 
temple estarà tancat durant dos 
setmanes, aproximadament. 
Plensa va apuntar que sabien 
que l’informe de Cultura arri-
baria “encara que no esperà-
vem que fos tan contundent”, 
malgrat que va assegurar que 
tenen molt bona relació amb el 
bisbat i que la decisió de tancar 

Clausuren per despreniments l’església 
d’Algerri i ja és la quarta que tanca a Lleida
L’ajuntament l’envolta amb tanques i serà necessari actuar a l’interior per protegir elements ornamentals 
|| Les misses es traslladen al local social durant dos setmanes, mentre durin les obres

PATRIMONI HISTÒRIC

l’església és “de mutu acord”. 
No obstant, va assegurar que 
“tot el poble sap que el temple 
s’ha d’arreglar”.

Per la seua part, el canceller 
del bisbat de Lleida, Víctor Ma-

nuel Espinosa, va afirmar que 
“el subsòl es mou i l’església es 
va assentant i això ha provo-
cat que perillin aquests reves-
timents de l’església”.

Finançament 
Així mateix, davant de l’últim 

episodi de pluges a la demarca-
ció, Espinosa va assegurar que 
no han rebut cap avís de danys 
en el seu patrimoni. El canceller 
va explicar que els treballs els 
finançarà la parròquia i que ells 
ajudaran a pagar les obres. En 

aquest sentit, l’alcalde va apun-
tar que esperen rebre també 
subvencions per part de la di-
putació i també de la Generali-
tat. Espinosa va apuntar que els 
treballs a l’interior de l’immoble 
començaran la setmana que ve i 
estaran llestos aproximadament 
en dos setmanes.

Des de l’ajuntament d’Alger-
ri van informar que també es 
duran a terme tasques d’anàlisi 
dels murs i que aquests poden 
afectar la mobilitat pels carrers 
pròxims a l’immoble.

GENERALITAT
Cultura constata el “mal 
estat de conservació” del 
temple i avisa d’“esquerdes 
molt importants”

MARÍA MOLINA
❘ FRAGA ❘ La Fiscalia d’Osca va 
presentar ahir una denúncia 
davant del Jutjat de Fraga per 
un presumpte delicte contra 
l’Administració Pública des-
prés d’obrir diligències al març 
per investigar les obres de la seu 
comarcal del Baix Cinca per su-
posat frau, segons va confirmar 
el ministeri públic. Després de 
la denúncia presentada a finals 
de l’any passat pel president del 
consell, el socialista Evaristo 

Cabestañ, contra el secretari 
interventor, el conseller d’Hi-
senda, Jaume Borbón, i el presi-
dent de l’organisme, Francisco 
García (del PAR), per presump-
tes delictes de malversació de 
cabals públics i frau que s’hauria 
comès en aquestes obres quan 
es van reprendre el 2012, el 
fiscal considera que hi podria 
haver indicis de delicte, per la 
qual cosa ha remès el cas al jut-
ge, que serà el que, finalment, 
determini.

Els fets es remunten a 2012 
quan el PP i el PAR tenien 
un acord de govern en virtut 
del qual el primer governava 
l’ajuntament i el segon, el con-

sell. Aquell any es van tornar a 
adjudicar les obres de la seu, a 
mig construir, per 1,1 milions 
d’euros.

La denúncia fa referència a 
certificacions sense justifica-
ció, partides no executades, du-
plicades i dubtoses, també de 
difícil verificació i amb errors, 
de forma que la diferència en-
tre el contractat i el realment 
executat dóna un sobrecost de 
323.289,16 euros, segons els in-
formes tant tècnics com jurídics 
encarregats per l’actual equip 
de govern del consell del Baix 
Cinca. Per la seua part, el que 
va ser president de la comarca 
del Baix Cinca entre el 2012 i el 
2015, Francisco García (PAR), 
va assegurar que té fotocòpies 

de totes les factures firmades 
per la direcció facultativa de 
les obres que es van executar a 
la seu comarcal entre els anys 
2012 i 2013 i que pot justifi-
car totes les despeses i inver-
sions que s’hi van fer quan l’hi 
sol·licitin.

El consell del Baix Cinca va 
aprovar aquest mes d’abril la 
creació d’una comissió espe-
cial d’investigació per recollir 
i analitzar tota la informació 
sobre la construcció de la nova 
seu comarcal durant l’anterior 
mandat del PAR, sota la pre-
sidència de Francisco García. 
En aquesta mateixa sessió, el 
PSOE va tornar a insistir que 
hi ha documentació que encara 
no apareix.

La Fiscalia d’Osca eleva al jutjat la 
denúncia per la seu del Baix Cinca

ADMINISTRACIÓ LITIGIS

INVESTIGACIÓ
La comarca ha creat una 
comissió d’investigació        
per aclarir si hi va haver 
presumpta malversació

LES CLAUS

Església
z L’església d’Algerri va quedar 
tancada ahir al detectar petits 
despreniments a la façana i es 
van instal·lar tanques al voltant 
del temple .

Ajuntament i bisbat
z La decisió de clausurar-la és 
“de mutu acord” entre l’ajun-
tament el bisbat i els treballs 
començaran la setmana que ve.

Cultura
z El departament de Cultura va 
enviar un informe alertant del 
“mal estat de conservació” de 
la façana i demanava prendre 
mesures en l’edifici de forma 
immediata.

Rosselló, Almenar i la Granja
z El campanar de Rosselló es 
va esfondrar el gener del 2016 
i la previsió és reobrir l’església 
aquest mes de maig. A Almenar, 
es va precintar l’altar diversos 
mesos per despreniments. A la 
Granja van tornar a obrir l’esglé-
sia al gener després de tancar-la 
l’abril del 2017 pels treballs per 
reparar la coberta. A Vilagrassa 
també s’ha hagut de restaurar 
el campanar.

A l’espera de les obres
z  Les esglésies d’Almacelles, 
la de Bossòst i la de Sant Ro-
mà d’Abella (a Isona) esperen 
obres, encara que continuen 
acollint oficis religiosos. 
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Denuncien contagis de 
tuberculosi en bestiar

FAUNA SALVATGE

❘ LLEIDA ❘ Els grups de saneja-
ment boví i oví del Pallars 
Sobirà, que integren la ma-
joria de ramaders de la co-
marca, reclamen mesures 
urgents per regular les po-
blacions de fauna salvatge, 
al considerar que la prolife-
ració d’espècies com cérvols i 
senglars és la causa d’un aug-
ment de casos de tuberculo-
si en les seues explotacions 
de vaques, ovelles i cavalls. 
Aquest col·lectiu reclama 

que els controls sanitaris que 
el sector du a terme des de fa 
vint-i-cinc anys als animals 
domèstics s’estengui també 
als salvatges. 

Els ramaders conside-
ren que aquesta situació de 
“descontrol” de la fauna els 
deixa “indefensos” davant 
de factors que es troben fo-
ra del seu control. Aquesta 
petició ha rebut el suport de 
diferents associacions rama-
deres del Pallars.

Bellpuig congela el rebut de l’aigua al 
recuperar aquest any la gestió municipal

MUNICIPIS SERVEIS

SEGRE TÀRREGA
❘ BELLPUIG ❘ L’ajuntament de Bell-
puig ha congelat el rebut de 
l’aigua en el seu primer any 
de gestió després de remuni-
cipalitzar aquest servei, si bé 
ha establert un quart tram a la 
tarifa per als consums més ele-
vats. Així consta en l’ordenan-
ça aprovada en el ple d’aquest 
mes, la primera per regular els 
preus des que el consistori va 
reprendre la gestió directa a 
començaments d’any.

L’alcalde, Salvador Bonjoch, 
va explicar que el consistori 
s’ha integrat en el Consorci per 
la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (CONGIAC) per 
rebre assessorament d’especi-
alistes en temes com la millora 
del servei i les inversions en 
instal·lacions. El consorci ha 
contractat una persona, resi-
dent a Bellpuig, que atendrà 
les consultes dels veïns a les 
oficines municipals.

L’ajuntament disposa d’uns 

20.000 euros destinats a inver-
sió en aquest servei el 2018 i 
estudia quines actuacions dur 
a terme. L’objectiu a mitjà ter-
mini és abaixar la tarifa als 
abonats.

Bellpuig va assumir la ges-
tió de l’aigua després d’expirar 
el 2015 la concessió atorgada 
a Aigües de Catalunya SA, si 
bé la va prolongar un temps 
per elaborar un estudi sobre la 
viabilitat de remunicipalitzar 
aquest servei.

Agramunt acabarà enguany 
amb els problemes de l’aigua
Una potabilitzadora garantirà la qualitat del subministrament de 
boca || Conveni entre l’ajuntament i la concessionària CASSA

SERVEIS AIGUA POTABLE

L’acte de la firma del conveni per a la potabilitzadora ahir a Agramunt.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ Agramunt engega-
rà a finals del 2018 una nova 
potabilitzadora per millorar 
la qualitat de l’aigua potable 
a tots els nuclis del municipi 
excepte Montclar. Dotar aquest 
poble del nou subministrament 
requerirà un projecte a part, 
en procés de redacció. Això 
donarà solució a una reivin-
dicació històrica i posarà fi als 
problemes en el subministra-
ment, especialment a l’estiu 
i en alguns nuclis que capten 
l’aigua directament del Canal 
d’Urgell.

L’ajuntament va firmar ahir 
un conveni amb la concessionà-
ria CASSA per impulsar aquest 
projecte, amb un pressupost 
de 648.472 euros. D’aques-
ta suma, 242.762 euros pro-
cedeixen d’una subvenció de 

l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), una de les més grans 
atorgades enguany a Catalu-
nya; 305.987 euros es paga-
ran amb l’augment de tarifa als 
2.858 abonats; 42.967 a càrrec 
de CASSA i 56.754 procediran 
d’un crèdit de l’empresa al con-
sistori. Les obres començaran 
en els propers dies. L’actuació 
se centrarà en la nova potabi-
litzadora que donarà servei a 
Agramunt i als nuclis de Mafet, 
les Puelles i la Donzell. Tam-
bé es construirà una altra po-

tabilitzadora més petita per a 
Alimara Alta.

L’alcalde, Bernat Solé, va 
destacar que “és un projecte 
de futur que ens permetrà sub-
ministrar aigua adequadament 
en els anys a venir i solucionarà 
els puntuals problemes de qua-
litat que patien nuclis agregats”. 
El primer edil va apuntar que 
l’augment en la tarifa “és total-
ment assumible, ja que suposarà 
una quota fixa de 0,59 euros al 
mes i una variable de consum 
de 0,047 euros per metre cú-
bic” i va recordar que “la tarifa 
d’Agramunt fa molts anys que 
està congelada i és una de les 
més baixes de Lleida”. La firma 
del conveni va comptar amb la 
presència del director general 
de CASSA, Joan Cristià, i del 
responsable de demarcació de 
l’ACA, Josep Maria Pascual.

OBRES I PROJECTE
L’obra s’iniciarà en els 
propers dies mentre es 
treballa ja en el projecte 
per a Montclar

X.R.
❘ EL PONT DE SUERT ❘ La presèn-
cia de maquinària i opera-
ris treballant al pendent al 
costat de la carretera N-260, 
l’Eix Pirinenc, al seu pas per 
Malpàs –nucli agregat del 
Pont de Suert–, va obligar 
ahir a la tarda a donar pas 
alternatiu. Alguns conduc-
tors que es van trobar aques-
tes tasques van explicar que 
dos dels operaris provoca-
ven la caiguda controlada 
de roques sobre la calçada, 
mentre d’altres regulaven el 
trànsit. El ministeri de Fo-
ment no va concretar si això 
responia una nova allau o bé 
a una actuació preventiva. 
El pas alternatiu a l’N-260 
se suma a altres talls totals 
o parcials per despreniments 
en carreteres del Pirineu en 

les últimes dos setmanes, en 
vies com l’N-230 i la C-14. 
Tanmateix, el més greu va 
ser l’ensorrament de 60.000 
tones de roca a l’LV-9124 
entre Guàrdia de Noguera i 
Moror, que va acabar amb la 
vida d’un matrimoni de Sant 
Esteve de la Sarga. Aquesta 
situació ha portat els Pallars 
i la Ribagorça a plantejar-se 
la renúncia a vies locals al 
no tenir prou recursos per 
mantenir-les, si bé Diputa-
ció i Generalitat descarten 
assumir-les (vegeu SEGRE 
d’ahir). Precisament, un con-
grés amb el títol “La falta de 
coordinació entre adminis-
tracions, principal escull en 
la gestió de carreteres locals” 
abordarà aquesta problemà-
tica a nivell espanyol a Va-
lència el dia 24 d’abril.

Caiguda controlada de 
roques i pas alternatiu a 
l’Eix Pirinenc a Malpàs

INFRAESTRUCTURES CARRETERES
SUSANA CASANOVAS

Operaris treballant a la carretera N-260 ahir a la tarda.
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Lassad, del Toledo, 
continua estable a l’UCI
❘ TOLEDO ❘ Els metges de l’Hos-
pital Virgen de la Salud van 
començar ahir a retirar la 
sedació al futbolista del Club 
Deportivo Toledo Lassad 
Nouioui, que continua “es-
table dins de la gravetat” a 
l’UCI del centre toledà.

Warriors i Pelicans, amb 
3-0 en les sèries NBA
❘ HOUSTON ❘ Els Warriors de 
Golden State, actuals cam-
pions, i els Pelicans de Nova 
Orleans van aconseguir dos 
victòries en la jornada de 
play-offs de l’NBA i es van 
posar amb avantatge de 3-0, 
en les respectives sèries de 
primera ronda de la Confe-
rència Oest.

Joan Barreda guanya     
el Ral·li Merzouga
❘ ERG CHEBBI ❘ El castellonenc 
Joan Barreda (Honda) va 
aconseguir ahir la victòria 
final a l’Afriquia Merzouga 
Rally, a l’acabar cinquè en 
la cinquena i última etapa, 
disputada en ple Erg Chebbi 
i en la qual es va imposar al 
xilè Pablo Quintanilla (Hus-
qvarna) per assegurar-se la 
seua presència en el podi.

El Baskonia perd de nou 
davant del Fenerbahçe
❘ ISTANBUL ❘ El Kirolbet Basko-
nia va vorejar ahir la proesa 
a la pista del Fenerbahçe turc 
(95-89) en el segon envit de 
l’eliminatòria de quarts de 
final de l’Eurolliga, que deixa 
els vitorians amb l’obligació 
de buscar el miracle i remun-
tar el 2-0.

TENIS TAULA COMPETICIONS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El DKV 
Borges Vall va sumar ahir una 
nova victòria en l’última jorna-
da de la Superdivisió davant 
el San Sebastián de los Reyes. 
El conjunt de les Garrigues es 
va imposar per 4-0 i va acabar 
com a subcampió de Lliga, que 
ja ho era abans d’aquest par-
tit. En el primer partit Oriol 
Monzó es va imposar a Carlos 
Caballero per un ajustat 3-2. El 
segon partit també se’l va em-
portar el conjunt local gràcies 
a la victòria 3-1 de Dani Tor-
res, que substituïa Fan Chuang 
Wei. Pel que fa al tercer partit, 
Marc Duran no va tenir pro-
blemes per imposar-se a Javier 

López i sumar el 3-0 de parcial 
per als locals.

En el quart i últim matx, 
Oriol Monzó va tornar a impo-
sar-se a Carlos Franco per 3-1. 
La victòria d’ahir va significar 
la quinzena de la competició, 
que el DKV Borges Vall va tan-
car ahir obtenint una meritòria 
segona plaça, a més de sumar 

cinc empats i dos derrotas. En 
aquest sentit, al DKV Borges 
només li quedarà disputar el 
Campionat de Catalunya i la 
Copa del Rei, competició en 
la qual defensa títol. El Català 
serà el 26 i 27 de maig, men-
tre que la Copa se celebrarà 
del 20 de juny a l’1 de juliol a 
Antequera.

CTT BORGES

El jugador del DKV Borges Dani Torres.

El DKV Borges 
acaba la Lliga 
guanyant el 
Sanse (4-0)
Ja era subcampió 
abans del partit

NATACIÓ COMPETICIONS

Els nadadors i les nadadores del CEN Balaguer.

El CEN Balaguer aconsegueix 18 
podis a la Lliga Infantil i Alevina
❘ LLEIDA ❘ El CEN Balaguer va 
aconseguir un total de 18 podis 
a la cinquena jornada de la Lliga 
Catalana Infantil i Alevina que 
es va disputar el cap de setmana 
passat a les instal·lacions del CN 
Lleida. Van destacar els segons 
llocs d’Aurembiaix Pifarré en 

50 i 100 lliures, així com en 200 
estils i 100 esquena. També van 
obtenir podis Alexandra Papell, 
Aitor Morales i Àngel López, 
així com els relleus. En alevins 
va brillar Arnau Pifarré, primer 
en 1.500 lliures amb mínima 
estatal d’any 2005.

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ L’Inefc de Barcelona 
va acollir ahir la reunió anual 
ordinària de la taula de treball 
permanent per als Jocs Olímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona, 
que ha decidit continuar treba-
llant per una candidatura amb 
l’horitzó de l’any 2030. Els tre-
balls de la taula es posaran a dis-
posició dels membres d’aquesta, 
així com del Govern de l’Estat, 

del Comitè Olímpic Espanyol i 
del pròxim Govern perquè es 
pugui generar primer el consens 
institucional necessari abans de 
comunicar al COI la voluntat 
d’acollir els Jocs amb l’horitzó 
posat al 2030, encara que sen-
se descartar que el COI pugui 
considerar la candidatura també 
per al 2026. La reunió va ser 
presidida pel secretari general 
de l’Esport, Gerard Figueras, i 

va comptar amb àmplia repre-
sentació lleidatana.

Novetats
Les principals novetats rauen 

que ja no és necessari que una 
ciutat pugui sol·licitar els Jocs, 
ja que ho poden fer un govern 
i un territori, i que el procés de 
la nominació no es basa sols que 
la candidatura compleixi els re-
quisits del COI, sinó que s’obre 

primer un procés de diàleg per 
tal que els Jocs s’adaptin al ter-
ritori afavorint l’aprofitament 
d’instal·lacions i la reducció de 
costos. 

El COI xifra la despesa de 
l’esdeveniment en uns 1.300 
milions d’euros, dels quals 800 
anirien a càrrec de l’organisme 
olímpic i 500 estarien sufragats 
per patrocinis, marxandatge i 
taquillatge.

Pirineus-Barcelona passa al 2030
La taula de treball, amb àmplia representació lleidatana, planteja ajornar 4 anys la candidatura 
inicial || Ja no és necessari que lideri una ciutat, la qual cosa afavoreix el Pirineu de Lleida

OLIMPISME ESDEVENIMENTS
RUBEN MORENO

Lleida, a la cita ■ Hi van assistir els alcaldes de la Seu i Sort, Albert 
Batalla i Raimon Monterde; el síndic i vicesíndic d’Aran, Carlos 
Barrera i Luis Carlos Medina; els regidors de Lleida i Tremp Joan 
Gómez i Francesc Castells; el president del consell comarcal del 
Pallars Jussà, Constantí Aranda, i la vicepresidenta del consell de 

l’Alt Urgell, Cristina Barbens; el director de l’IDAPA, Pere Porta; 
el director de polítiques de muntanya, Albert Alins; Antoni Fo per 
la Diputació: el representant territorial de l’esport Joan Segura; el 
president de l’ACEM, Aureli Bisbe; Quim Perisé, per la Secretaria 
General de l’Esport, i el president de l’RFDEI, May Peus.
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Responsables de l’entitat i autoritats, ahir, durant la visita al centre ocupacional de la Fundació Sorigué.

Una de les usuàries, ahir, durant una activitat. La comunicació i la tecnologia són dos pilars de l’atenció.

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN ÒSCAR MIRÓN

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ “Fa 25 anys vam ser pi-
oners en la col·laboració publi-
coprivada, vam portar l’atenció 
a persones amb discapacitat in-
tel·lectual en un edifici icona de 
disseny (creat per l’arquitecte 
Daniel Gelabert) i vam crear, 
juntament amb Aspros, una 
gran família.” Així va resumir 
ahir Ana Vallés, presidenta de 
la Fundació Sorigué, el quart 
de segle de trajectòria del seu 
centre ocupacional, situat a la 
partida Boixadors i pel qual 
han passat més d’un centenar 
de persones. Aquella petita fa-
mília va començar a caminar 
amb 14 usuaris i, després d’una 
ampliació, compta avui dia amb 
46 places per a persones amb 
una discapacitat intel·lectual 
del 65% o superior i que, per 
tant, no poden accedir al món 
laboral. “En tots aquests anys 
hem anat millorant en l’atenció 
i hem guanyat experiència, la 
qual cosa ens permet treballar 
millor per aconseguir que els 
usuaris siguin més feliços i tin-
guin una millor qualitat de vi-
da”, va apuntar Pilar Siuraneta, 
directora durant els últims 23 
anys del centre, que està gestio-
nat per Aspros. La comunicació, 
l’estimulació sensorial o la mo-
tricitat són alguns dels aspectes 
que més treballen amb activi-
tats de no pas més de 45 minuts 
en aules distribuïdes en 4.000 
metres quadrats. La trajectò-
ria d’aquest centre, inaugurat el 
1992 per Julio Sorigué i Josefina 
Blasco, presents ahir en l’acte, 
serà reconeguda el 10 de maig 
amb l’entrega de la Placa de la 
Paeria a la Solidaritat.

25 anys al servei de la discapacitat
La Fundació Sorigué celebra un quart de segle del seu centre ocupacional, pel qual han passat un 
centenar de persones || Gestionat per Aspros, va començar amb 14 places i avui atén 46 usuaris

ENTITATS INICIATIVES

Editen un disc amb 34 temes en pallarès 
amb una vintena de grups i sis escoles

MÚSICA INICIATIVA

ACN
❘ SORT ❘ Coincidint amb Sant Jordi, 
l’Associació Cultural Cambuleta 
traurà avui a la venda un doble 
CD de cançons en pallarès. El 
disc Cambuleta. Cançons en 
pallarès conté trenta-quatre te-
mes, la majoria inèdits, encara 
que també inclou una petita se-
lecció de cançons populars. En 
la iniciativa han col·laborat sis 
escoles i una vintena de grups 
de música del Pallars i de la 
resta de Catalunya. Pel que fa 

a l’estil, el disc és molt variat 
ja que conté reggae, rap, rock, 
folk, rumba, rock, ska o fins i 
tot swing. 

El coordinador del projecte, 
Tole Torelli, ha estat l’encarre-
gat de compondre la majoria 
de cançons del doble CD, que 
inclou a més un llibret amb les 
peces musicals i un petit glossa-
ri amb les paraules en pallarès 
traduïdes al català. 

També compta amb una 
petita guia de lectura de com 

aquestes paraules es pronuncien 
i s’escriuen en pallarès. Eva Tar-
ragona, de Cambuleta, assegura 
que “la música és una manera 
perfecta de transmetre i comu-
nicar-nos i la nostra parla es 
mereix també que la utilitzem 
cantant”. Per altra banda, Tore-
lli va dir que són cançons per a 
tothom i per a tots els moments: 
fantasioses, reivindicatives, per 
saltar i ballar, per cantar a l’es-
cola, al cotxe o en família, per 
al Nadal o per al Carnaval.

Torrelameu acull demà una trobada de dones
❘ TORRELAMEU ❘ L’Associació de Dones de Torrelameu Les Àguedes 
organitza demà juntament amb el consell de la Noguera la 19 
Trobada de Dones de la comarca, recuperada després d’anys 
sense celebrar-se. És previst que hi participin 15 entitats.

Revelen l’impacte de gens ‘rars’ en l’autisme
❘ TERRASSA ❘ Un estudi internacional publicat ahir a Science i en 
el qual ha col·laborat l’hospital de Terrassa ha revelat l’impacte 
de les variants genètiques rares heretades en l’autisme, una de 
les troballes més rellevants sobre aquest trastorn.

Primer Food Festival aquest cap de setmana a Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’associació Food & Fun obrirà avui a la plaça de la Llotja 
la primera edició del Food Festival, un encontre gastronòmic 
que acabarà demà. Comptarà amb 20 estands entre restaurants 
i productors de vins, carn, cafè i pastisseria.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

e13156265854c5d95fb60c15a178468317033
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