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Pàmias: “Cuando vi que 
se marginaba el catalán 
decidí serle fiel” | PÁG.37

MOLLERUSSA, CAPITAL DE LOS DRONES. 
La capital del Pla d’Urgell, que acoge la Dron 
Party, aspira a ser la sede del Campionat de 
Catalunya de drones de carreras | PÁG.12

HOY CON LA MAÑANA
REVISTA DOMINICAL
XL SEMANAL

Territori estudia un enlace 
en ferrocarril entre Lleida 
y Francia a partir de 2020

El Hospital Arnau 
de Vilanova detecta 
150 nuevos casos 
de epilepsia al año
En la Unidad de Neurología del 
hospital universitario atienden 
actualmente a más de 600 per-
sonas afectadas de esta dolen-
cia y su responsable, el doctor 
Alejandro Quílez, explica que 
se trata de una enfermedad 
cuyo estigma aún pervive en 
la sociedad a consecuencia de 
“ideas erróneas”. | PÁG.8

TEMA  
DEL DÍA  
PÁG.3

La Generalitat se lo plantea porque  
entonces se liberalizará el servicio

Se pretende “entrelazar” ciudades 
de la Euroregión del Mediterráneo

La First Lego, rumbo a Artesa
El equipo ArtesaA20 de Artesa de Segre e Hidro-Pallars, de la Pobla, 
primer y segundo premio del certamen. /FOTO: Paeria

Torrent y Colau plantan el 
acto de bienvenida al Rey

La judicatura afea el discurso 
del President del Parlament

CAP AL NOU GOVERN

| PÁG. 18-19

DEPORTES

El Barça golea al Girona y la BBC le da el 
triunfo al Madrid ante el Alavés | PÁG.26-28

FOTO: Lleida Esportiu / Jugadores y técnicos celebraron el triunfo en los vestuarios

Golpe de autoridad en Llagostera
| PÁG.22-25

| PÁG.9
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Territori estudia connectar Lleida 
amb Toulouse per ferrocarril amb 
4,20 hores a partir de l’any 2020
Lleida és l’única de les quatre capitals catalanes que no compta 
amb cap enllaç directe que la comuniqui més enllà del Pirineu
Lleida 
F.guillaumet
L’AVE low cost que s’implantarà 
el 2019 entre Madrid i Barcelo-
na i que, per ara, no té parada 
a Lleida, no és l’únic que oblida 
Ponent. I és que la capital del Se-
grià és l’única de les quatre capi-
tals catalanes que no té connexió 
directa amb França a través de 
ferrocarril. La situació, però, po-
dria canviar si prospera el projec-
te del Departament de Territori 
que preveu un enllaç directe amb 
Toulouse a partir del 2020.

El Secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat de la Generalitat, Ri-
card Font, explica que l’estratè-
gia passa per “relligar Catalunya 
amb l’Euroregió del Mediterrani” 
a partir del 2020. I és que amb 
la liberalització del transport fer-
roviari el mercat permetrà fer el 
trajecte amb “operadors públics 
o privats”. Territori considera 
aquest àmbit un “mercat poten-
cial” al partir d’una manca d’ofer-
ta que permet créixer en aquesta 
direcció. La connexió Lleida-Tou-
louse que s’estudia seria d’unes 
4,20 hores mentre que el tra-
jecte baixaria a 4,06 hores fins a 
Montpelier. La ruta connectaria 
Lleida, Tarragona, Barcelona, Fi-
gueres i Girona amb els sistemes 
ferroviaris de Narbona-Perpi-
nyà, Carcassone-Toulouse i Avi-
nyó-Montpelier de manera que 
no es primaria tant el concepte 
de llarg recorregut sinó el de con-
nectar diversos punts de l’eurore-
gió. Sostè Ricard Font que la línia 
tindria un mercat potencial de 4 a 
6 milions de passatgers l’any i 12 
serveis diaris, que a Lleida podri-
en ser de 3 a 4 al dia. Afegeix el 
Secretari d’Infraestructures que 
aquest enllaç amb alta velocitat 
(300 km/h) o velocitat alta (re-
gionals a 200 o 250 km/h) li pot 
interessar tant a Catalunya com 
a França i que podria funcionar si 
fos “econòmicament viable i amb 
un dèficit assumible”. 

Ara per ara (com recorda el 
periodista Josep Jové al bloc jjo-
verblog.wordpress.com) la re-

FOTO: ACN / La connexió des de l’estació de Lleida-Pirineus cap a França es fa ara via Barcelona

alitat és una altra. Pel que fa a 
trens de passatgers la connexió 
amb França sempre ha estat una 
aspiració fallida. Sense anar més 
lluny, el projecte originari del tren 
de la Pobla ja contemplava unir 
Lleida amb la població francesa 
de Saint Girons. Però a l’hora de 
la veritat no va passar del Pallars. 
Potser per això el president de la 
Cambra de Comerç, Joan Simó, 
recorda que l’entitat continua 
apostant per allargar aquesta via 
fins a França per Salau. “Fa més 
de 100 anys que en parlem”, diu 
Simó, que recorda que Lleida té 
més de 100 quilòmetres de Pi-
rineus amb només dos sortides: 
la de l’Aran, que és dificultosa, i la 
d’Andorra, en un altre país. 

Des de Renfe expliquen que 
l’operadora fa estudis de deman-
da de manera periòdica (que no 
són públics) i que tant pot ser 
que no n’hi hagi prouta com que 
es consideri que els horaris cap a 
Barcelona per enllaçar amb Fran-
ça ja són els adequats.

El lobby del ferrocarril (FERMED)
dóna suport des de fa temps a 
un projecte de transport de mer-
caderies amb ample europeu 
que enllaçaria el Corredor Me-
diterrani amb Lleida i Saragossa 
des de Tarragona i que perme-
tria donar servei a tota l’àrea 
fructícola de la Franja.

Joan Amorós, president de 
FERMED, explica que el projec-
te seria relativament fàcil per-
què es tractaria d’ampliar la lí-
nia convencional amb un tercer 
carril amb ample internacional. 
“D’aquesta manera Lleida tindria 
connexió directa amb Europa 
amb les mercaderies”, destaca 

Amorós, que també explica que 
la proposta de FERMED, que 
compta amb el suport de la Di-
putació de Lleida, Globalleida i la 
Cambra de Comerç, passaria per 
habilitar una terminal a l’estació 
de Vilanoveta. “Només caldria 
posar els remolcs dels camions 
al tren”, conclou Amorós. 

A hores d’ara Lleida forma 
part del traçat del Corredor Me-
diterrani (un discorre per la costa 
i l’altre ve d’Algecires-Madrid per 
connectar amb Tarragona per 
Lleida i Saragossa). De totes ma-
neres aquest trajecte es fa amb 
ample ibèric de manera que a 
Portbou s’ha de canviar de tren.

Fermed vol una 
connexió amb 
ample europeu 
des de Vilanoveta 
per mercaderies

FOTO: T.A. / Els remolcs es podrien posar directament als trens

“Per capacitat d’infraestruc-
tura turística Lleida enca-
ra pot créixer”. Amb aquest 
punt de partida, el director 
de la Càtedra de Turisme de 
Muntanya de la UdL, Paco 
García, explica que tota mi-
llora de la xarxa viària i fer-
roviària cap a França serviria 
per “augmentar el flux de tu-
ristes”. Pel també vicerrector 
de la UdL, aconseguir una mi-
llora de la connectivitat tam-
bé ajudaria a tenir un “terri-
tori més vertebrat”, que diu 
que és precisament el que 
permet el ferrocarril.

La UdL augura 
un major flux 
de turistes si  
es millora la 
connectivitat
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Lleida
REDACCIÓN
La ciudad celebró ayer la séptima 
edición del torneo clasificatorio 
de la First Lego League (FLL) y los 
equipos ArtesaA20 e Hidro-Pa-
llars fueron los equipos ganado-
res. Los primeros, de Artesa de 
Segre, consiguieron el primer 

premio Fundació Scentia mien-
tras que los segundos, de la Pobla 
de Segur, ganaron el primer pre-
mio Paeria al guanyador. Se trata 
de una actividad impulsada por la 
Escola Politècnica Superior (EPS).

Así, los ganadores competi-
rán en la gran final estatal de la 
FLL que se celebrará el 10 y 11 

de marzo en Logroño. En esta 
edición el reto titulado Hydro Di-
namics consistía en investigar el 
ciclo humano del agua. Los par-
ticipantes aprendieron todo so-
bre el tema -dónde y cómo en-
contrarla, transportarla y cómo 
disponer de ella- para construir 

y programar un robot autónomo, 
utilizando la tecnología de Lego 
Mindstorms para resolver las mi-
siones del juego del robot en tres 
rondas de dos minutos y medio. 
Los proyectos científicos, según 
la organización,  “demostraron un 
nivel alto” y disfrutaron de una 

El equipo de 
Artesa de Segre, 
vencedor en la 
First Lego League
Los participantes utilizaron la 
robótica en el ciclo del agua

FOTO: Lídia Sabaté / Las participantes utilizaron su ingenio y deducción

gran acogida entre más de un mi-
llar de familiares y visitantes de la 
FLL. En este sentido, el concurso 
contó con la participación de 313 
alumnos de 31 escuelas e institu-
tos de Lleida, Barcelona, Tarrago-
na, Castellón, Zaragoza y Andorra, 
que participa por primera vez. El 
alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el 
director de la EPS de la Univer-
sitat de Lleida, Francesc Ginés, 
fueron los encargados de iniciar 
las competiciones de la fase te-
rritorial. La organización destacó 
el proyecto del equipo Espartans 
Robòtica Santa Coloma de Ando-
rra con el reconocimiento Suez y 
el segundo clasificado con el pre-
mio Indra, el equipo Rianhunters 
de Almenar con Rain así como el 
de los Gascomarines, Agua, nues-
tro oro azul. Durante el encuen-
tro también se celebraron varios 
talleres y exhibiciones sobre la 
impresión 3D, una exposición de 
robótica o un circuito de coches 
eléctricos.
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Hacia la Trobada d’Advocacions
La Acadèmia Mariana acogió ayer la asamblea de la Confraria de 
la Mare de Déu de Montserrat, en la que se habló de la II Trobada 
d’Advocacions Marianes del próximo 21 de abril. /FOTO: S. García

PORTES OBERTES 
 

ESO - BATXILLERAT 

COL·LEGI SANT JAUME -  LES HEURES 
www.santjaumelesheures.cat

Pl. Ricard Vinyes 6,  Lleida 

DISSABTE 3 DE MARÇ, A LES 11h. 
Tel. 973 22 29 80 – 973 26 12 47 

  

Per la nostra oficina d´Artesa de Segre, estem buscant un/a Enginyer/a 
Tècnic/a Agrícola o Enginyer/a Agrònom/a per responsabilitzar-se de 
l’assessorament tècnic als clients de l’oficina en tramitació d’ajuts i 
subvencions a les explotacions agràries. Oferim contracte temporal degut 
a la campanya de la DUN, per incorporar-se de manera immediata fins al 
maig (inclòs).

Formació a càrrec de l’empresa  i salari en funció de la vàlua del candidat/a. 

Interessats enviar CV actualitzat a rrhh@uniopagesos.cat indicant la 
referència PS-1790.

Es garanteix confidencialitat durant tot el procés de selecció.
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Mollerussa s’ofereix per ser la 
seu del primer Campionat de 
Catalunya de drones de carreres
L’experiència de la Mollerussa Drone Party avalaria 
l’oferta que ha plantejat l’alcalde de la ciutat
Mollerussa
REDACCIÓ
L’alcalde de Mollerussa i presi-
dent de Fira de Mollerussa, Marc 
Solsona, ha posat a disposició la 
capital del Pla d’Urgell com a seu 
per acollir alguna de les curses 
oficials que formarien part del I 
Campionat de Catalunya de com-
peticions de drones de carreres, 
projecte que estudia la Federació 
Aèria Catalana (FAC) i per al qual
manté converses amb la comuni-
tat DDC com a experts en la ma-
tèria, segons van anunciar ahir 
Hèctor Rodríguez, president de la 
FAC, i Joan Lesan, de DDC. 

Dona la coincidència que 
aquest col·lectiu és precisament 
coorganitzador, juntament amb 
l’ens firal, del certamen Mollerus-
sa Drone Party, un esdeveniment
pioner –és l’únic al món en 
48h non stop–, i el qual celebra 
aquest cap de setmana la seva 
tercera edició. “Si és la prime-
ra, millor que millor”, va afegir 
Solsona, que ha destacat tam-
bé l’experiència de Mollerussa 

en aquest tipus de competicions 
després que fa quatre anys, i dins 
la Mollerussa Lan Party, es deci-
dís apostar per crear un nou es-
deveniment adreçat al món dels 
drones de carreres, una aposta 
la qual va qualificar en diferents 
ocasions com a “singular, deci-
dida i valenta”. L’alcalde va tenir 
també paraules d’agraïment per 
a la firma DDC, per la seva col·la-
boració i lleialtat cap a la ciutat.

El president de la FAC va visitar 
ahir a la tarda la Mollerussa Dro-
ne Party, un esdeveniment que 
ha experimentat un creixement 
important en tan sols tres anys,
no només a nivell de participants 
–enguany la xifra de pilots ha pu-
jat finalment a 157, dels quals el 
50% són de fora de Catalunya–, 
sinó també com a atractiu per als 
visitants, amb noves propostes 
com simuladors de vol, l’habili-
tació d’una pantalla gegant per 
poder seguir les competicions, 
masterclass o un petit saló amb 
empreses amb productes vincu-
lats al sector.

FOTO: L. Cortés (ACN) / Enguany participen més de 150 competidors

Un dels principals atractius són 
les carreres de drones en circuit 
tancat durant 48 hores seguides, 
una modalitat única al món, se-
gons els organitzadors. El porta-
veu de l’associació Mollerussa 
Lan Party, Edu Roca, va assenyalar 
ahir que en la recta principal del 

circuit d’Indoor, un drone pot arri-
bar als 100km/h, però a l’aire lliu-
re pot arribar fins als 140 km/h. 
“Són màquines petites però molt 
espectaculars que fan, però, un 
soroll impressionant”, va afegir 
Roca, que es va mostrar molt sa-
tisfet de la jornada d’ahir.

‘Meteorologia 
i clima de la 
Segarra’, a 
Cervera
Cervera inaugura avui l’expo-
sició Al mal temps, bona cara. 
Meteorologia i clima de la Se-
garra, a partir de les 12 del mig-
dia al Museu Comarcal. L’acte 
serà presidit per Ramon Royes 
Guàrdia, paer en cap de Cerve-
ra, i Lluís Pujol Fàbregas, pre-
sident de l’Associació Catalana 
d’Observadors Meteorològics 
i comptarà amb la participa-
ció de Tomàs Molina, el cone-
gut meteoròleg de TV3. Amb 
aquesta exposició, el Museu de 
Cervera i l’Associació Catalana 
d’Observadors Meteorològics 
rendeixen un homenatge al 
meteoròleg cerverí Toni Nadal.

Lleida celebra el 
Dia Internacional 
de les Dones amb 
45 propostes
La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Lleida ha presentat el progra-
ma unitari d’actes entorn del 
Dia Internacional de les Dones 
2018, que inclou 45 propostes 
diferents de caràcter reivindi-
catiu, formatiu, cultural i lúdic, 
que tindran lloc entre l’1 i el 25 
del mes de març. Són actes or-
ganitzats per l’Ajuntament i per 
34 entitats de la capital del Se-
grià i tots ells estan oberts a la 
ciutadania de la ciutat.

Dins del cicle d’activitats Bibliote-
ques amb DO, ahir al matí es va 
realitzar la sortida enoliterària al 
celler Sauvella d’Orcau.

La visita es va centrar directa-
ment en l’entorn de les vinyes, on 

es van servir per veure com as-
pectes geològics que influencien 
en la producció del vi.

L’activitat que es va dur a ter-
me portava per títol De la roca a 
la copa i posava de manifest el va-

lor de la geologia i traslladava al 
públic a fer un viatge de milions 
d’anys fins just abans d’extingir-se 
els dinosaures a Europa. L’activi-
tat va estar maridada amb textos 
literaris d’autors locals relacio-

nats amb el món del vi.
D’altra banda, el Castell del 

Remei va ser divendres al vespre 
l’escenari de l’acte de cloenda del 
cicle Lletres i Vins, que la Bibliote-
ca Comarcal Jaume Vila organitza 
des de fa sis anys dins el projecte 
Biblioteques amb DO i del qual 
enguany han gaudit 300 persones 
a través de cinc activitats.

Geologia, vi i literatura en el marc de les 
Biblioteques amb Denominació d’Origen

FOTO: Ajuntament de Tremp / Tremp i el Castell del Remei han estat dos dels municipis que han acollit aquest projecte sòcio-cultural
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Apaguen 
incendis de 
vegetació a 
Golmés i Gavet 
de la Conca
Els Bombers van sufocar ahir 
diversos incendis de vegetació 
en els termes municipals de 
Camarasa i Gavet de la Con-
ca (Noguera) així com Golmés 
(Pla d’Urgell) i Artesa de Lleida. 
A les 12.43 hores a Camarasa, 
entre la zona esportiva i els 
horts, es van cremar 2.000 me-
tres quadrats d’herbes i canyes. 
A les 16.58 hores a Cavet de la 
Conca, es van cremar bales de 
palla i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar 3 dotacions de Bom-
bers. Els incendis de Golmés i 
Artesa de Lleida es van produir 
per la tarda cremant diversos 
metres de vegetació.
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La fuita d’una canonada 
de Capdella inunda dues 
cases vora la central
La instal·lació es reactivarà properament
Capdella
ACN
Una avaria a la junta de la cano-
nada de la central de Capdella, 
al Pallars Jussà, la nit del passat 
dimecres dia 21, va originar una 
forta riuada, inundant dues cases 
pròximes a la instal·lació. Joan 
Gaspà, un dels veïns afectats, va 
explicar que un fort soroll el va 
alertar i en anar a sortir de casa 
per veure què passava ja es va 
trobar amb més de 30 centíme-
tres d’aigua a la porta.

Des d’Endesa s’ha informat 
que l’avaria ja s’ha solucionat i 
que la central està tancada per 
seguretat. Està previst que la ins-
tal·lació torni a funcionar la set-
mana vinent un cop comprovat 
que tot funciona amb normalitat. 
Diversos responsables de la com-

panyia es van desplaçar a la Vall 
Fosca el mateix dia de l’avaria i es 
van personar a casa dels afectats 
per demanar-los disculpes i solu-

cionar tots els desperfectes. La 
CUP de la Vall Fosca ja ha presen-
tat una denúncia per aquest fet al 
Departament d’Indústria.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Dues cases es van inundar

L’antic Molí de la Granadella va 
acollir ahir un taller de gravats 
en el què hi van participar 15 
artistes de les comarques de 
Lleida i Barcelona. L’èxit de par-

ticipació va ser valorat molt per 
l’organització i es va atribuir, en 
part, als tallers d’iniciació en gra-
vats que s’han anat realitzant en 
els últims mesos.

Gran participació al taller 
de gravats de la Granadella

FOTO: Aj. de la Granadella / Van participar un total de 15 artistes

APAGUEN UN FOC D’UNA XEMENEIA A OLIANA a 
la C-14. Els Bombers van apagar ahir un incendi d’una xemeneia 
que es va produir en un restaurant a la C-14, quilòmetre 140. 
L’avís va ser rebut a les 10.48 hores i fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar dues dotacions de Bombers. A les 11.14 hores van 
tractar d’apagar-lo a i a les 11.35 es va donar per finalitzat pel 
que a les 12.14 hores es va donar per controlat. El sinistre no va 
provocar danys ni els comensals van ser evacuats del recinte.

El cantautor Cesk Freixas oferí la 
nit de divendres a l’Espai MerCAT 
de Tàrrega un recital d’homenat-
ge a la figura i l’obra de Manuel 
de Pedrolo.

El concert obrí de forma oficial 
els actes de l’Any Pedrolo a la ca-
pital de l’Urgell, amb què es com-
memora el centenari del naixe-
ment de l’escriptor de L’Aranyó. 

Organitzada per la Regidoria 
de Cultura, la vetllada suposà 
també el tret de sortida del Tàrre-
ga Sona 2018, cicle que inclou 7 
concerts més fins al mes de juny. 
El tribut de Cesk Freixas vers Ma-
nuel de Pedrolo ja fou presentat 
amb èxit al darrer festival Barna-
sants i ara Tàrrega l’ha estrenat a 
les terres de Lleida. En aquest es-

pectacle, l’artista vertebra el seu 
cançoner en relació a la creació i 
l’ideari de l’autor del Mecanoscrit 
del segon origen.

Freixas manifestà a Tàrrega 
que el pensament intel·lectual 
de Pedrolo es manté vigent en 
el context polític actual, posant 
de relleu com la llibertat i la cul-
tura al servei del poble són con-
ceptes que impregnen el corpus 
literari pedrolià. El cantant també 
va recordar com una de les seves 
cançons, Acte de violència, s’ins-
pira en el llibre de Pedrolo del 
mateix títol, Un clam contra els 
poders que oprimeixen el poble.

Tàrrega homenatja Manuel 
de Pedrolo amb la veu     
del cantant Cesk Freixas

FOTO: Aj. de Tàrrega / El concert obrí de forma oficial l’Any Pedrolo
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