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Los ciclistas denuncian las 
infracciones en el carril-bici de 
Lleida y piden más multas | PÁG.3

BORRÀS HABLA DE SIJENA. 
La nueva consellera de Cultura     
ve “expolio” de Huesca | PÁG.31

LA VAL D’ARAN EXIGE COMPETENCIAS. 
El Síndic aprovechó la celebración de la 
Hèsta d’Aran para reclamar a la Generalitat 
un nuevo sistema de financiación | PÁG.12

Aumentan las leridanas 
que congelan sus óvulos 
para retrasar su embarazo

PÁG.7
El 15% de las mujeres que asisten a los centros de reproducción de Lleida 
ya tienen la voluntad de ser ‘madres solteras’ y su número va creciendo

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Seis de las nueve pioneras en la bajada de ‘falles’ de la Pobla de Segur

DEPORTES

Revisión de 
los recibos 
del agua en 
Torrefarrera
El Ayuntamiento de Torrefarre-
ra ha enviado cartas a sus ve-
cinos para revisar los datos de 
sus recibos del agua, ya que se 
han detectado desajustes des-
pués de cambiar la gestión del 
suministro. El consistorio quie-
re que se ajuste la información 
sobre los usuarios del servicio 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
al padrón municipal. | PÁG.11

EL AC OMONIA 
DE CHIPRE 
HACE OFICIAL 
EL FICHAJE 
DE OLIVA | PÁG.27

DERROTAS 
SORPRESA 
DE BRASIL Y 
ALEMANIA EN 
RUSIA | PÁG.23-25

Marc Márquez 
segundo y su 
hermano Àlex 
tercero en 
Montmeló
Los hermanos Márquez subie-
ron al podio en el gran premio 
de motociclismo de Montmeló. 
Marc acabó segundo por de-
trás de Jorge Lorenzo, aunque 
se reafirmó en la cabeza de 
MotoGP. | PÁG.20-22

FOTO: Enric Fontcuberta / Marc 
Márquez de nuevo en el podio

| PÁG.13

Fallas femeninas en la Pobla 
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Les falles més femenines
La Pobla de Segur va viure una cita històrica i 
per primer cop va comptar amb dones fallaires
La tradicional baixada de 
falles de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) va comptar 
amb dones fallaires i la 
participació de 150 parelles.

La Pobla de Segur 
MARTA LLUVICH (ACN) 
Nou joves del municipi es van 
vestir ahir amb camisa blanca i 
faixa vermella i amb la falla ence-
sa al coll van baixar, tal com sem-
pre ho havien fet els homes, del 
cim de la muntanya fins a la Po-
bla. Aquestes joves van reclamar 
poder baixar falles amb l’objectiu 
de canviar el rol de la dona dins 
de la festa i participar de tot el 
seu procés de confecció.

Lluís Macaya, de l’Associació 
Cultural de Fallaires i Pubilles de 
la Pobla de Segur, va explicar que 
les falles són una festa de tot el 
poble i que l’objectiu és que hi 
participi tothom i s’hi senti cò-
mode. Per aquesta raó, s’ha op-
tat per acollir a les noies fallaires. 

Alguns dels fallaires de la Pobla 
de Segur també van portar llaços 
grocs penjats a la falla per recla-
mar la ‘’llibertat dels presos polí-

tics’’. La festa, declarada Patrimo-
ni de la Humanitat per la Unesco, 
igual que la resta de falles del 
Pirineu, va comptar amb 150 pa-

relles. La de la Pobla de Segur és 
una tradició que es fa en honor a 
la Verge de Ribera, patrona de la 
localitat.
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Recullen 3 ous 
d’esparver 
cendrós a 
Térmens

Els Agents Rurals van recollir 
ahir 3 ous d’esparver cendrós 
després d’un avís d’una per-
sona que segava un camp de 
farratge a Térmens (Noguera). 
Un cop recollits els ous van ser 
traslladats fins al centre de fau-
na de Vallcalent. Es tracta del 
tercer niu d’esparver cendrós 
del qual els Agents Rurals sal-
ven els ous aquesta temporada 
a la Noguera.  A Catalunya hi ha 
una població de 200 individus 
que fan el niu en camps de ce-
real i farratges.

FOTO: Agents Rurals / Es tracta 
de una espècie protegida

Traslladen a 
l’Arnau a 2 ferits 
per un accident de 
trànsit a Aitona
Dues persones van haver de ser 
traslladades a l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida ahir des-
prés d’un accident de trànsit a 
Aitona. L’avís es va rebre a les 
13.19 hores i el sinistre va ocór-
rer en la LP7041 entre dos ve-
hicles, una furgoneta i un turis-
me. El xoc va provocar que una 
persona fos traslladada per do-
lor cervical i una altra per una 
contusió a l’espatlla. Fins al lloc 
dels fets es van desplaçar els 
Bombers i el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Sis de les nou fallaires dones, abans de dirigir-se cap a la baixada

La baixada de falles de Durro de 
la nit de dissabte va estar en-
capçalada per primera vegada 
per dues dones. En l’edició de 
l’any passat va ser una jove la 
que va encapçalar la comitiva i 
enguany s’ha sumat una dona 
més al primer lloc del descens 
des de Sant Quirc de Durro. Tot 
i que la majoria de fallaires del 
Pirineu continuen sent homes, 

el cert és que cada vegada són 
més les dones que baixen fa-
lles. On es veu més la igualtat 
és entre les noves generacions, 
ja que cada vegada són més 
les nenes fallaires que partici-
pen en aquesta tradició. Durro 
i Taüll han estat els últims po-
bles del Pirineu que han tren-
cat la tradició i que permeten la 
baixada de dones.

Dues dones encapçalen la 
baixada de falles de Durro

FOTO: Núria Castells / Les dues dones que van encapçalar la comitiva
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