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ESPORTS | pàg. 23
Paeria i Federació Catalana reactiven   
el projecte per construir un canal  
de piragüisme a Pardinyes

1,30 €

GUIA | pàg. 30
Un quiosc de l’ONCe de Tàrrega 
reparteix 175.000 euros amb cinc 
cupons premiats dimarts

LLeONaRd deLSHamS

Hmad explica la seua odissea 
per deixar el Marroc quan tenia 
17 anys i va arribar a Algesi-
res als baixos d’un camió. Ara, 
intenta forjar-se un futur aquí.

“Vaig arribar en els 
baixos d’un camió i 
intento forjar-me         
un futur a Lleida”

GUIA ❘ 31

LLEIDA ❘ 7

La històrica pastisseria 
Torres de l’Eix acollirà  
una cadena de moda

COMERÇ

NOgUeRa TV

Tallada la carretera a Vilanova de Meià
COMARQUES ❘ 10

El despreniment de  
roques a Vilanova de         
Meià, ahir a la tarda.

Mariano Rajoy podria tenir les 
hores comptades al capdavant 
de l’Executiu si finalment el 
PNB es decanta per donar su-
port a la moció, en la qual tot 
apunta que votaran sí els naci-
onalistes catalans. El president 
estudia dimitir per evitar la de-
fenestració del PP.

PANORAMA ❘ 16-17

Les possibilitats 
que la moció 
contra Rajoy 
prosperi, en 
mans del PNB
ERC/PDeCAT, pel ‘sí’, i el 
president estudia dimitir

El boom del lloguer deixa 
Lleida i diversos municipis 
amb mínima oferta de pisos
Espera || Agències 
immobiliàries tenen 
cues d’interessats          
en un habitatge

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Les Torres de la Llotja tindran 184 
pisos d’una a quatre habitacions

LLEIDA ❘ 6

Preus || L’augment 
de la demanda ha 
encarit l’import dels 
arrendaments

Una nova allau de roques per la pluja podria haver provocat ahir una altra tragèdia en aquesta 
via local, la de Castell de Mur reobrirà al juny i l’aigua atura obres a Balaguer
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L’assemblea veïnal on es van escollir els deu projectes.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
G.LL

C. SANS
❘ LA SEU D'URGELL ❘ Instal·lar una 
pantalla led per informar 
d’activitats, ampliar i mi-
llorar la zona d’escalada del 
poliesportiu i habilitar un 
espai de pícnic i barbacoes 
són algunes de les deu pro-
postes que han escollit els ve-
ïns de la Seu dins del procés 
dels pressupostos participa-
tius, en el qual l’ajuntament 
destina 100.000 euros per a 
projectes proposats pels ciu-
tadans. El consistori va cele-
brar dimarts una assemblea 
oberta en què els assistents 
van escollir les propostes que 
entraran en la fase de vota-
ció, prevista entre els dies 
18 i 24 de juny. Els tècnics 
municipals van validar un 
total de 28 propostes, que 
són entre les que el públic va 
poder escollir. Entre les deu 

finalistes destaquen també 
completar la senyalització 
dels camins escolars i adqui-
rir quinze carpes per a activi-
tats. Els veïns podran votar 
un màxim de cinc de les deu 
propostes.

Els veïns de la Seu 
proposen crear una zona 
de pícnic i barbacoes

■PRIMAVERA EXCEPCIONAL CARRETERES

Avancen al juny l’obertura   
de la via de Castell de Mur
Després de l’ensorrament que va provocar la mort de dos persones 
el 16 d’abril || Els treballs per retirar les roques s’inicien dilluns

Operaris col·loquen malles contra despreniments ancorades fins a 15 metres de profunditat.

Reñé, representants de la Diputació i alcaldes del Jussà.

ACN

ACN

REDACCIÓ
❘ CASTELL DE MUR ❘ La retirada de 
les 60.000 tones de roques cai-
gudes sobre la carretera que 
uneix Castell de Mur i Sant 
Esteve de la Sarga (LV-9124) 
s’iniciarà a partir de dilluns, un 
mes i mig després del despre-
niment del cingle al costat de 
la calçada que va provocar la 
mort de dos persones. Aquests 
treballs s’iniciaran una vegada 
estabilitzat el pendent amb la 
instal·lació de malles per evitar 
la caiguda de més roques. 

Així ho va explicar ahir el 
president de la Diputació, Joan 
Reñé, que va expressar la seua 
confiança a poder restablir el 
trànsit cap a finals del proper 
mes de juny, davant les previ-
sions inicials que apuntaven 
al mes de juliol. Aquesta ac-
tuació suposarà una inversió 
que s’estima entre 430.000 i 
450.000 euros.

Retirar les roques que obs-
trueixen la carretera requerirà 

uns 5.000 trajectes de camions 
i l’ens provincial busca possi-
bles emplaçaments per dipo-
sitar-les i evitar transports 
excessius a abocadors. La pri-
oritat serà reobrir el pas de ve-
hicles i, posteriorment, la Dipu-
tació abordarà treballs per re-
duir l’impacte paisatgístic que 
va ocasionar l’ensorrament. 
Així, està previst repoblar els 
terrenys sota la carretera amb 
vegetació autòctona. 

Quant al camí alternatiu ha-
bilitat l’endemà del despreni-
ment des del poble de Moror 
fins a Cellers, les pluges de 
les últimes setmanes han di-
ficultat el pas de vehicles per 
l’acumulació de fang. Reñé va 
reconèixer que aquest trajec-
te, que aprofita camins ja exis-
tents, està en mal estat, per bé 
que va recordar que es tracta 
tan sols d’una solució provi-
sional a l’espera de poder re-
obrir la carretera. El president 
va fer aquestes declaracions 

després d’una visita al lloc de 
l’ensorrament.

Altres despreniments
L’alcalde de Sant Esteve de 

la Sarga, Jordi Navarra, va do-
nar compte ahir en el seu perfil 
de la xarxa social Twitter de 
nous despreniments de terra i 
pedres de menor magnitud en 
trams d’una altra carretera de 
titularitat municipal, una co-
sa que ha succeït al llarg dels 
últims mesos.

LES CLAUS

Propostes
z Entre els projectes es tro-
ba també l’habilitació de 
lavabos públics al costat de 
la Catedral, la compra de 
màquines llevaneu i la ins-
tal·lació de punts fixos de 
recollida d’oli.

Votacions
z Els veïns podran votar fins 
a 5 de les 10 propostes entre 
el 18 i 24 de juny.
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MARIA MOLINA
❘ CAMPORRELLS ❘ L’ajuntament de 
Camporrells, a la Llitera os-
cenca, a poc més de 50 quilò-
metres de Lleida, ha ressuscitat 
el projecte del balneari d’ai-
gües medicinals que va deixar 
aparcat per la crisi econòmi-
ca el 2011. Ara, el consistori, 
impulsor de la iniciativa, es-
pera la subvenció de més de 
100.000 euros compromesa pel 
Govern d’Aragó per a la seua 
redacció. El consistori espera 
que la sufragui durant aquest 
exercici o l’any vinent, com a 
molt tard. Segons l’alcalde, Jo-
sé Guillén (PSOE), el centre 
de salut, que tindrà nou hec-
tàrees, serà un revulsiu per al 
municipi amb 134 habitants. 
Per la proximitat amb Lleida, 
espera que més del 80% dels 
clients siguin catalans com ho 
van ser mentre va estar obert. 
El centre va tancar a finals del 
segle XX després de dècades 
en funcionament per la reces-
sió que va patir aquest sector.

Centenària
Segons l’alcalde, el balneari 

de Camporrells, al costat del 
centre urbà i envoltat de fonts 
mineromedicinals prescrites 
per al tractament de malalties 
cutànies i pulmonars, és una 
instal·lació centenària que va 
passar de mans privades a mu-
nicipals després de diversos li-
tigis judicials. El consistori ja és 

el concessionari oficial de les 
aigües termals i té ratificat el 
Pla General d’Ordenació Ur-
bana de la zona on es desen-
volupar el complex. També ha 
estat necessari expropiar unes 
cinc hectàrees d’una trentena 
de propietaris, la qual cosa 
en el seu dia va suposar uns 
750.000 euros aportats pel Go-
vern d’Aragó.

Instal·lacions
A banda del balneari hi 

haurà una zona d’hotel res-
taurant, l’àrea termal, els ac-
cessos, estacionaments i altres 
instal·lacions relacionades amb 
l’aprofitament de les aigües 

medicinals. Segons l’alcalde, 
també s’habilitaran bungalous.
Guillén va indicar que, malgrat 
que la titularitat del balneari és 
municipal, una vegada que es 
tingui el projecte s’abordaran 
els tràmits per privatitzar la 
gestió, ja que “el complex hau-
rà d’estar en mans publicopri-
vades atesa la seua envergadu-
ra”. L’objectiu és que la gestió i 
explotació la faci una empresa 
relacionada amb el sector dels 
balnearis. Segons Guillén, en 
el seu dia ja es van abordar els 
contactes amb interessats en 
l’experiència, encara que l’atu-
rada per la crisi va deixar en 
suspens aquest punt.

Camporrells busca el turisme 
català amb un balneari
Recupera un projecte que va quedar aparcat per la crisi el 2011 
|| Un centre per tractar malalties pulmonars i de la pell

MUNICIPIS TURISME

Vista del centre de la població oscenca de Camporrells.

A.C.

C. SANS
❘ OLIANA ❘ La recomanació de 
no utilitzar l’aigua de l’aixeta 
d’Oliana per beure ni cuinar 
(vegeu SEGRE d’ahir) seguirà 
en vigor almenys fins a finals 
d’aquesta setmana. Aquest és 
el termini en què l’Agència de 
Salut Pública de la Generali-
tat espera obtenir resultats de 
les anàlisis que ha dut a terme 
en els últims dies, després que 
l’empresa concessionària del 
subministrament, Cassa, co-
muniqués que havia detectat 
restes d’oli i greixos a l’aigua 
de boca. Així ho va apuntar 
el departament de Salut, que 
s’haurà de reunir avui amb 
Cassa.

A l’espera que Salut certi-
fiqui si la qualitat de l’aigua 
d’Oliana és apta per al consum 
humà, l’alcalde, Miquel Sala, 
va confiar que “la situació aca-

Oliana no podrà beure l’aigua de 
l’aixeta fins a finals de setmana

MUNICIPIS SUBMINISTRAMENTS

Una veïna d’Oliana comprant ahir aigua embotellada.

ACN

bi com més aviat millor” i va 
lamentar “els inconvenients a 
veïns i establiments”. Sala es 
va reunir ahir amb l’empresa 
Cassa a la recerca d’alternati-

ves “si la situació s’allarga”. En 
aquest sentit, apunten a aug-
mentar la dotació de la captació 
de les Fonts i deixar d’utilitzar 
temporalment la del riu.

Les autoritats, ahir a la presentació de la fira d’Algerri.

CERTÀMENS FIRES

X. RODRÍGUEZ
❘ ALGERRI ❘ Fins a 24 expositors 
de productes de proximitat 
participaran en la sisena edi-
ció de la fira d’Algerri, que se 
celebrarà aquest diumenge. 
L’alcalde, Miquel Plensa, va 
explicar ahir que aquest any 
s’han traslladat els actes del 
certamen a la part baixa de la 
localitat, a causa que l’esglé-
sia està tancada des de finals 
d’abril després de detectar-hi 
despreniments. 

Entre les activitats que 
s’han programat per a la fi-

ra, destaca la primera edició 
del concurs de panadons, un 
producte elaborat amb “in-
gredients de proximitat” i 
que té una “tradició cente-
nària” a les comarques de 
Lleida, segons va explicar el 
coordinador del certamen, 
Jesús Brufal. També se ce-
lebrarà el segon concurs de 
balcons decorats amb flors. 
La regidora de Cultura, Rosa 
Maria Torras, va apuntar que 
als carrers d’Algerri també es 
podran veure demostracions 
d’oficis antics.

Fins a 24 expositors                 
a la sisena fira d’Algerri

X.R.

Primera llicència d’obres per a Baqueira a la Peülla
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament d’Alt Àneu ha expedit ja la primera 
llicència d’obres per a un dels dos remuntadors que Baqueira 
projecta a la zona de la Peülla, mentre que l’altre prossegueix 
la tramitació ambiental davant de la Generalitat. L’estació 
d’esquí haurà de decidir el juny sobre les inversions que durà 
a terme aquest estiu en el seu domini esquiable.

Balaguer canvia les normes sobre obres en granges
❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer debatrà avui un canvi en les 
seues normes urbanístiques sobre construcció i ampliació 
de granges, al constatar que la normativa aprovada per Ur-
banisme fixa limitacions per ampliar explotacions que no 
s’apliquen a les de nova construcció. L’ajuntament recorrerà 
també la resolució de la Generalitat que va establir un límit 
del 20% a ampliar granges, al considerar que suposa un 
greuge comparatiu entre ramaders.

La Pobla acollirà un festival de cerveses del Pirineu
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La Pobla de Segur celebrarà un festival 
de cerveses elaborades al Pirineu els dies 16 i 17 de juny, 
coincidint a fi de setmana de falles. Es dirà Red Mountain 
Beer Fest i l’organitzen l’ajuntament i la fàbrica de cervesa 
artesana Ctretze Pirineus.

Vielha aprova el pla de protecció civil local
❘ VIELHA ❘ El ple de Vielha va aprovar ahir el seu document 
únic de protecció civil municipal (Duprocim), que engloba 
plans d’emergències existents. Així mateix, va ratificar el 
document d’al·legacions al projecte de Foment per a la re-
forma de l’N-230 que van presentar dimarts el consistori, el 
Conselh, la Diputació i la Generalitat (vegeu SEGRE d’ahir).

Tàrrega estrena una nova pàgina web turística
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de Tàrrega ha posat en marxa un 
nou web (www.tarrega.cat/turisme) per donar a conèixer 
els atractius turístics de la ciutat, així com la seua oferta 
gastronòmica i d’allotjament. Així mateix, ha reeditat el 
seu pla turístic.
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Finques d’ametllers, amb possibilitat 
de produir més de 3.000 quilos/ha

p. 22
La Borsa es reposa amb l’ajuda de la 
banca i la millora del deute

p. 22

Fer aquest gest per repostar cada dia és més costós per l’escalada del petroli i els seus derivats.

ACN

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ L’índex de preus de con-
sum (IPC) es va disparar el mes 
de maig fins al 2% interanual, 
nou dècimes per sobre de la taxa 
registrada a l’abril (1,1%), a cau-
sa de l’augment dels preus dels 
carburants (gasoil i la gasolina) 
com a conseqüència del repunt 
del preu de petroli.

D’acord amb l’indicador 
avançat publicat ahir per l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE), 
també hi ha influït la pujada 
dels preus de l’electricitat.

En cas de confirmar-se aques-
tes dades, els preus de consum 

registrarien la taxa interanual 
més alta des de l’abril del 2017, 
quan van assolir una pujada del 
2,6%. L’INE publicarà la dada 
definitiva de l’IPC de maig el 
proper 13 de juny.

En comparació mensual, els 
preus de consum van pujar al 
maig un 0,9% respecte al mes 
d’abril, una taxa que no es re-
gistrava des del mes d’octubre 
del 2017.

Davant la baixada que ex-
perimentaven fa un any, els 
preus dels carburants han pujat 
al maig arran de l’encariment 
del petroli als mercats, amb un 
barril de Brent que ha arribat 
a superar els 80 dòlars al llarg 
del mes.

La setmana passada, el litre 
de gasoil se situava de mitjana 
en els 1,227 euros, després d’en-
carir-se un 1,65%, marcant un 
nou màxim anual i uns nivells 
que no es veien des del desem-
bre del 2014, segons dades del 
Butlletí Petroler de la Unió Eu-
ropea (UE). 

Per la seua part, el litre de 

La inflació es dispara al 2 per cent al    
maig a causa del repunt del petroli
La gasolina i el gasoil es mantenen per sobre dels 1,3 i 1,2 euros el litre de mitjana 
|| L’euríbor tancarà el maig en el -0,189% i, de nou, abaratirà les hipoteques

ECONOMIA CONJUNTURA

gasolina repuntava un 1,53%, 
fins a tocar els 1,322 euros, un 
nou preu màxim des del juliol 
de fa tres anys.

Euríbor tocant fons
Mentrestant, l’euríbor a dotze 

mesos, l’indicador més utilitzat 
per calcular les hipoteques, tan-
carà previsiblement el mes de 
maig entorn del -0,189%, da-
vant el -0,127% que va marcar 
un any abans, amb la qual cosa 
els crèdits hipotecaris es torna-
ran a reduir, en aquest cas, en 
uns 33,24 euros anuals.

Els analistes reconeixen que 
els consumidors no experimen-
taran grans canvis amb un eurí-
bor tan baix i van assegurar que 
els agents del mercat ja estan 
començant a pensar que proba-
blement l’indicador no té gaire 
més recorregut a la baixa.

Detecten 7 casos 
de tuberculosi 
bovina al Pirineu 
de Lleida

El 12% dels 
ocupats busca 
una altra feina 
activament

SANITAT ANIMAL

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Agri-
cultura ha detectat set casos 
de tuberculosi bovina en ra-
mats del Pirineu de Lleida, a 
les comarques de l’Alt Urgell, 
el Pallars Sobirà i el Pallars 
Jussà. La Generalitat va as-
segurar ahir que ha posat en 
marxa les mesures previstes 
en el programa d’eradicació 
de la tuberculosi bovina 
davant dels set casos con-
firmats, conseqüència del 
focus de tuberculosi que va 
afectar diverses explotacions 
d’aquesta zona l’any 2017. 
Davant d’aquesta conjuntu-
ra, el departament està por-
tant a terme un control de les 
explotacions de bovins que 
hagin pogut tenir relació amb 
les afectades i alhora estan 
prenent mostres de la fauna 
salvatge.

❘ MADRID ❘ El 21% dels treba-
lladors menors de 25 anys 
estava buscant una altra fei-
na en el primer trimestre de 
l’any, la xifra més alta des del 
segon trimestre del 2016 i su-
perior en 11 punts a la del 
trimestre anterior i en vuit 
respecte al mateix trimestre 
del 2017, segons Randstad. 
“A menor edat, més alta és la 
taxa de professionals que es 
troben buscant noves opor-
tunitats per desenvolupar la 
seua carrera laboral”, segons 
l’agència. 

Tenint en compte tots els 
grups d’edat, el 12% dels 
treballadors espanyols, més 
de 2,2 milions, es trobaven 
buscant una altra feina fins 
al març, 2 punts menys que 
en el trimestre anterior i 3 
menys que fa un any.

n L’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmic (OCDE) 
ha revisat a l’alça les seues 
projeccions de creixement 
per a Espanya, que aquest 
any creixerà a un ritme del 
2,8% per moderar-se al 
2,4% el següent exercici, 
davant dels seus anteriors 
pronòstics d’una expansió 
del 2,3% i el 2,1% respec-
tivament, segons recull l’úl-
tima edició del seu informe 
Perspectives Econòmiques 

2018, en el qual considera 
“clau” la reforma del sistema 
de pensions i subratlla que 
l’actual incertesa política “no 
afecta” les seues projeccions 
macroeconòmiques.

Quant als r iscos per a 
l’economia, l’OCDE consi-
dera que l’actual situació po-
lítica a Espanya, on demà di-
vendres es votarà la moció de 
censura contra el president 
del Govern, Mariano Rajoy, 
“no afecta” les previsions 
macroeconòmiques del país.

OCDE

Milloren previsions per a Espanya  
i demanen reformar les pensions

PREUS AL MAIG
En l’evolució mensual,             
els preus de consum van 
augmentar al maig un  
0,9% respecte a l’abril
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El Mollerussa es reforçarà 
a Primera Catalana
Josep Turull renova com a entrenador després d’aconseguir l’ascens 
i manté el seu cos tècnic || La pretemporada, el 23 de juliol

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Mollerussa reforça-
rà la plantilla amb “sis o set 
jugadors” a Primera Catala-
na, categoria a què ha ascen-
dit com a campió invicte del 
Grup V de Segona Catalana. 
Així ho va explicar ahir Josep 
Turull (17-6-1978, Verdú), que 
ha renovat una temporada més 
com a entrenador de l’equip i 
que manté el mateix cos tècnic 
d’aquesta temporada. David 
Biosca seguirà com a segon 
entrenador, Oriol Vicens com 

a físio, Víctor Ballesteros com 
a delegat i David Pozo com a 
responsable del material.

Turull va assenyalar que “la 
idea és mantenir el bloc i refor-
çar-nos amb sis o set jugadors 
en posicions clau”, mentre que 
l’objectiu serà “la permanèn-
cia, aconseguir els 42 punts 
com més aviat millor”. De 
l’actual temporada va dir que 
“ha sigut espectacular, hem 
aconseguit l’objectiu de l’as-
cens sense perdre ni un partit”.

L’equip encara no se’n va de 

vacances i aquest mateix dis-
sabte afronta la seua primera 
eliminatòria de la Copa Cata-
lunya. Serà a les 18.00 a Al-
coletge. D’altra banda, el club 
celebrarà el 8 de juny una rua 
per celebrar l’ascens, que con-
clourà a l’ajuntament. També 
faran la rua els quatre equips 
de la base que han guanyat les 
seues respectives lligues: els 
benjamins A i D, l’Infantil B i 
un dels equips babies. La pre-
temporada començarà el 23 
de juliol.

Víctor Ballesteros, el president Robert Ortega, Josep Turull, David Biosca i Oriol Vicens.

LLEONARD DELSHAMS

Búlder ‘indoor’ al rocòdrom del Centre Excursionista a Cappont
❘ LLEIDA ❘ Uns 40 participants, en-
tre homes i dones, van compe-
tir ahir en la prova de búlder 
indoor que va tenir lloc a la sa-
la que té el Centre Excursionis-

ta de Lleida a Cappont, a l’edi-
fici on s’ubicava l’antiga piscina 
del CN Lleida als Camps Eli-
sis. Era la setena edició, orga-
nitzada per la SEAM (Secció 

d’Escalada d’Alta Muntanya) 
del CEL i hi havia dotze vies 
per escalar, quatre de dificul-
tat baixa-mitjana, quatre de 
mitjana i quatre d’alta.

Torneig Opticarlos al Raimat Golf Club
❘ LLEIDA ❘ Antònia Gòdia i Car-
men Roure van ser les gua-
nyadores del torneig Opticar-
los de golf, dimarts al Raimat 
Golf Club, en el qual van par-
ticipar 35 jugadores. Gòdia 
va guanyar en Handicap In-

ferior, amb 35 punts, seguida 
de M. Carmen Panadés (34) i 
Pilar Domènech (32). Roure 
va vèncer en Handicap Su-
perior amb 32 punts, segui-
da d’Ángeles Achón i Anna 
Botach, amb 30.

Prova del Provincial de trial a Claverol
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La localitat 
de Claverol, al Pallars Jussà, 
va acollir el cap de setmana 
passat una prova puntuable 
per al Campionat Provincial 
de Trial Ara Lleida. Els gua-
nyadors, en les respectives 

categories, van ser: Marc 
Cots, German Mallor, Fran-
cesc Giralt (a la fotografia) 
i Marcial Vidal. Quant a la 
classificació de motos elèc-
triques, es va imposar Ada 
Martí.

Bons resultats per al Didance CBE
❘ LLEIDA ❘ Marc Bonilla i Andrea 
Alabart, del Didance, van 
ser subcampions en Youth 
Standard i finalistes en Llatí 
a la Copa d’Espanya de ball 
esportiu. En el Català van 
ser tercers Adrià Flix-Aina 

Ponte (Júnior 2), Pol Roig-
Ana Pestaña (Juvenil 2) i 
Marc Bonilla-Andrea Ala-
bart (Youth) i sis parelles més 
van ser finalistes. En l’Open 
de Sincronitzat, van guanyar 
quatre medalles.
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XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ Les limitacions els donen 
forces per demostrar que no en 
tenen cap, que voler és poder. 
Aquesta idea és la que impulsa 
els lleidatans Oriol Ruiz, Anna 
Marín i Guillem Pérez a supe-
rar-se cada dia gràcies a una 
força de voluntat de ferro. Els 
tres tenen una malaltia neuro-
muscular degenerativa que no 
els impedeix anar a entrenar-se 
a Lleida cada setmana i els tres 
competeixen, a més amb èxit, en 
la disciplina d’eslàlom en cadira 
de rodes.

L’Oriol, un jove de Tremp de 
15 anys, ve de sumar dos meda-
lles d’or en el Campionat d’Es-
panya celebrat dissabte passat a 
la ciutat madrilenya de Leganés, 
rebaixant a més el rècord esta-
tal en la prova d’eliminatòria. 

L’Oriol va completar la final 
de la prova d’eliminació indi-
vidual (es realitza mitjançant 
la disputa simultània de dos 
competidors, cada un d’ells en 
un circuit idèntic a l’altre, i qui 
guanya passa a la següent ronda 
fins a la final) de la categoria 
WS1B amb un temps de 20”46, 
gairebé dos segons menys que 
el segon classificat. 

En l’altra prova en què va 
participar, la cronometrada, el 
jove pallarès es va imposar mar-
cant un temps d’1’47”16. Ruiz 
atresora així tant el rècord d’Es-
panya en la prova eliminatòria 
com en la prova cronometrada 
de la categoria WS1B. Aquest 
últim el va establir l’any pas-
sat a Vilanova i la Geltrú amb 
1’48”89, rebaixant una marca 
que ja era seua.

Per la seua part, Guillem 
Pérez va ser plata en la prova 
cronometrada i plata per equips, 
competint amb Catalunya. 
Quant a Anna Marín, va ser 
bronze en l’eliminatòria. Els tres 
lleidatans continuen engrossint 
un palmarès que demostra que 
són campions sense límits.

Campions           
sense límits            
de superació
Oriol Ruiz guanya dos ors i obté un rècord 
estatal en eslàlom en cadira de rodes || Plates 
i bronze per a Guillem Pérez i Anna Marín

ESPORT ADAPTAT COMPETICIONS

Anna Marín, primera per l’esquerra, Guillem Pérez, segon, i Oriol, cinquè, amb les seues famílies.

L’Oriol, durant la prova cronometrada.

TONI RUIZ

TONI RUIZ

VOLUNTAT DE FERRO
Els tres lleidatans tenen una 
malaltia neuromuscular 
degenerativa i són un 
exemple de voluntat
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Moment de la presentació, ahir, a Tàrrega.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La iniciativa Benvin-
guts a Pagès, liderada per la 
Fundació Alícia i la Generalitat, 
oferirà els propers dies 9 i 10 de 
juny un total de 231 propostes 
a les comarques lleidatanes i a 
Catalunya seran prop de 900. 
La majoria d’activitats d’aques-
ta tercera edició consistiran en 
visites gratuïtes a les explotaci-
ons agràries i als obradors del 
territori, mentre que els restau-
rants proposaran menús elabo-
rats amb productes alimentaris 
de proximitat. 

La iniciativa, l’objectiu de 
la qual és atansar a la ciutada-
nia l’agricultura i la ramaderia 
de proximitat, es va presentar 
ahir a la comarca de l’Urgell, 
que hi participarà amb quatre 
productors, dos restaurants, un 
museu i el festival de música i 
gastronomia Tastasons, que 
oferirà la primera de les seues 
tres accions programades. Es 
tracta del celler Analec de Na-

Més de 230 activitats en el 
Benvinguts a Pagès a Lleida
Una inciativa per donar a conèixer l’agricultura i la ramaderia de proximitat

AGRICULTURA PROMOCIÓ

lec, la sidreria Riera Badies de 
Preixana, la cerveseria Matoll 
de Belianes, la Masia Cal Monic 
de Castellserà, els restaurants 
Cal Menut de Belianes i 2007 de 
la Fuliola i el Museu del Torró i 
la Xocolata d’Agramunt. El pre-

sident de l’ens comarcal, Salva-
dor Bonjoch, va assegurar que 
“és una bona oportunitat per 
donar a conèixer els productes 
de proximitat i el territori”. El 
vicepresident de l’Urgell, Jaume 
Pané, va explicar que “l’objectiu 

és promocionar la matèria pri-
mera i tot el procés d’elaboració 
dels productes”. 

Per la seua part, Rosa Terés, 
de Cal Menut de Belianes, va 
destacar que “la majoria de vi-
sitants són famílies de capital”.

LES CLAUS

Cinc rutes turístiques
z La tercera edició del Benvin-
guts a Pagès proposa cinc no-
ves rutes turístiques a Lleida: 
Pallars Jussà Nord-Alta Riba-
gorça, Pallars Sobirà, Pallars 
Jussà, Garrigues-Segrià Sec i 
Garrigues.

Explotacions i restaurants
z Catalunya reunirà en aquesta 
edició, dirigida al públic fami-
liar, 240 explotacions agràries, 
235 restaurants, 280 allotja-
ments i més d’un centenar d’ac-
tivitats lúdiques.

Acapte de l’Aecc 
amb 30 taules i  
300 voluntaris

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ L’acapte anual de 
l’Aecc se celebrarà a Lleida 
el proper 7 de juny. Aquell 
dia, més de 300 voluntaris 
i col·laboradors sortiran als 
carrers de la ciutat per re-
captar, en una trentena de 
taules, fons destinats a finan-
çar els serveis gratuïts de su-
port i acompanyament per a 
malalts de càncer i les seves 
famílies. 

La temperatura puja 
1,6 graus des del 
1950 a Catalunya

METEOROLOGIA

❘ BARCELONA ❘ La temperatu-
ra mitjana a Catalunya ha 
augmentat 1,6 graus des del 
1950, segons l’últim Butlletí 
Anual d’Indicadors Climàtics 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 

L’informe també revela 
que cinc dels sis anys més 
càlids durant els últims 68 
anys es concentren entre 
2011 i 2017 i que el 2017 va 
ser el més sec des del 1950. 

Vilaller reivindica la seua con-
dició de Vila Florida tot estre-
nant una fira. Qui s’atansi diu-
menge entre les deu i les vuit 
podrà resseguir un recorregut 
guiat per tota la zona del nucli 
antic “ornamentats amb flors en 
parterres totalment reciclats i  
amb unes composicions i estruc-
tures força originals”, explica 
l’alcaldessa, Maria José Erta. I 
tot, elaborat amb material reci-
clat, com ara rodes o palets de 
fusta. Tot plegat, complementat 
per una quinzena de paradetes 
de jardineria i horticultura. Així 
“posem en valor el que tenim 
alhora que li donem un altre 
aire al producte de proximitat”, 
assenyala Erta. La  ruta guiada pel nucli antic revelar estructures originals.

Els tresors verds, a la llum
PRESENTEN UN RECORREGUT PELS RACONS DECORATS AMB FLORS I 
MATERIAL RECICLAT, I INCLOUEN PARADES DE JARDINERIA I D’HORTICULTURA

Vilaller | Fira Florida

A. VILALLER

La iniciativa s’emmarca en la 
Setmana de la Natura de Catalunya
El veïnatge s’ha bolcat en el 
condicionament dels racons, 
emprant materials adaptats al 
territori. Tal com explica l’alcal-
dessa, les flors provenen de 
França, ja que les espècies estan 
adaptades a unes condicions 
climatològiques més similars a 

les de Vilaller. Pel que fa a la 
terra, prové de la biomassa ex-
cedentària, “ja que fem explo-
tació forestal”. La iniciativa 
s’emmarca en la Setmana de la 
Natura, que promou fins al dia 
5 de juny més de 350 activitats 
de sensibilització.

A. VILALLER

Vilaller, pioner a l’Alta Ribagorça al rebre el guardó Vila Florida.
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l’ascensorprivat
Al maig, cada 
dia un raig
l’aigua sempre és 
benvinguda a les ter-
res conreades però 
molt ja molesta. ahir, 
els veïns del Torrent 
de la Femosa, a Copa 
d’or, no sabien ni 
on acudir perquè els 
netegessin el torrent 
que està totalment 
embussat de tant ca-
bal com porta i que 
ni els més vells del 
lloc no recordaven 
amb tanta aigua. i 
mira que ja ho diu el 
refranyer: al maig, ca-
da dia un raig.

L’artefacte  
de les Borges
Dilluns passat, asse-
nyalàvem en aquesta 
mateixa secció de 
curiositats que l’arte-
facte per inaugurar 
la plaça de l’1-o a 
les Borges no havia 
funcionat perquè va 
quedar un tros de 
plàstic groc al costat 
de la placa. Doncs 
ens vam equivocar: la 
intenció era precisa-
ment aquesta, que el 
groc acompanyés el 
nou nom.

L’ONCE va repartir 
dimarts 175.000 eu-
ros amb 5 cupons, 
que va dispensar 
aquest venedor que 
ja va donar 840.000 
euros l’any 2013.

j. Puighermanal

Aquest jove de Tremp, 
de 15 anys, ha gua-
nyat dos ors en el 
campionat d’Espanya 
d’eslàlom en cadira 
de rodes i ha batut 
un rècord estatal.

oriol Ruiz

L’exjugador del Bar-
ça de la Pobla de 
Segur, al costat de 
Pep Guardiola i La-
porta, són els nous 
patrons de la Funda-
ció Johan Cruyff.

Carles Puyol

La cadena america-
na ABC ha cancel·lat 
la popular sèrie que 
porta el seu nom per 
un tuit racista seu 
contra una col·labo-
radora d’Obama.

Roseanne Barr

Piragüisme al 
centre d’Andorra
els cabals tan elevats 
dels rius fan presagiar 
una gran temporada de 
ràfting i propicien fotos 
com la d’aquest conegut 
piragüista de la seu, al-
berto Díez Canedo, que 
es va marcar un descens 
en caiac per la Valira, a 
andorra.

alBeRTo DÍeZ CaNeDo

Dissabte vaig veure al Funàtic 
Maria by Callas i em va agradar 
tant que dilluns hi vaig tornar, 
aquest cop ben acompanyat, 

perquè a la sessió matinal sabatina era 
sol a la sala, mentre mig Lleida –i ara no 
voldria passar per més elitista i misan-
trop, o ensopit, del que sóc en realitat– 
s’ensordia als Camps Elisis en un Aplec 
del Decibel en què cada colla posa la seva 
pròpia música més forta que la colla del 
costat (i no precisament Verdi o Puccini).  

Es tracta d’un documental que recupe-
ra imatges i enregistraments inèdits de 
la mítica soprano nord-americana d’ori-
gen grec, una senyora d’aspecte fràgil, 
més aviat magra, que contradiu el tòpic 
expressat en els versos satírics de Pere 
Quart sobre la impossibilitat que una 
prima donna sigui una dona prima, i que 
amb l’edat va anar guanyant atractiu físic, 
sobretot quan va experimentar la passió 
amorosa amb Onassis –l’amore ti fa bella, com deia el 
Dant–, la mateixa passió que més tard, sentint-se traïda 
per la boda del ric armador amb la vídua de Kennedy, 
l’acabaria consumint i condemnant a uns anys finals de 
reclusió i castedat, si bé no gaires, perquè moriria als 
53, a París, d’un atac de cor. 

Sorprenen les declaracions televisives 
de qui va ser la reina del bel canto a mit-
jans del segle passat, mai emeses abans 
i emprades pel director Tom Volf com a 
fil del film (no cal ser poeta per perpetrar 
jocs de mots), en què aquella figura consa-
grada als teatres lírics més importants, de 
l’Scala milanesa al Metropolitan de Nova 
York, precursora en el paper d’objecte del 
culte de masses experimentat posterior-
ment per astres del pop o del rock i de 
l’esport, deixa entendre que potser hauria 
estat disposada a sacrificar una carrera 
fulgurant, la veneració del públic i tot el 
glamur, per una família convencional 
amb fills. La paradoxa cruel d’una dona 
–Maria– relegada per l’artista –Callas–, 
tal com es desprèn del títol d’una pel·lícu-
la que inclou com un dels seus al·licients 
principals una desena d’àries senceres 
cantades en diferents escenaris per la 
seva protagonista, amb una qualitat de 

so excepcional, començant per un esborronador Casta 
Diva de la Norma de Bellini, i que aconsegueix fer obli-
dar durant dues hores els galls dels tenors de l’actualitat 
política que interpreten el vulgar llibret de l’obra Moció 
de censura (més que no una òpera, una opereta... o una 
sarsuela, a tot estirar).

Casta vida

‘Maria by Callas’ 
inclou una desena 
d’àries senceres 
cantades en diferents 
escenaris per la 
seva protagonista 

VIDAL VIDAL || DIA DE REG
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