
Espot
REDACCIÓ
Les pistes d’esquí d’Espot (Pallars 
Sobirà) tornaran a estar operati-
ves a partir d’aquest dijous, tot i 
que per accedir-hi s’aplicarà un 
sistema de transport alternatiu al 
remuntador de La Roca, que està 
avariat des de principis de mes. 
D’aquesta manera, s’utilitzaran 
màquines trepitjaneu perquè els 
visitants puguin arribar fins a la 
cota 2000, salvant així el tram de 
la infraestructura que continua 
en proves i a l’espera d’obtenir el 
certificat que autoritzi, de nou, la 
seva entrada en funcionament. 
Mentre es posa en marxa l’ope-
rativa, els clients que s’allotgin a 
la zona d’Espot i comptin amb el 
forfet de temporada d’SkiPallars 
podran anar sense cost al sector 
de La Peülla de Baqueira-Beret, 
mesura que també s’aplica pels 
que hagin reservat estades com-
binades. 

Les màquines trepitjaneu es-
tan equipades amb cabines i fa-
ran un recorregut d’1,5 quilòme-
tres, un trajecte que dura uns deu 
minuts. A més, en dies de màxi-
ma afluència de visitants, s’acti-
varà, si és necessari, un servei de 
reforç de transport per carretera 
amb vehicles 4x4, que tenen una 
capacitat per a set persones. En 

aquesta opció, el temps de reco-
rregut és d’uns 20 minuts, amb 
una distància de 7,1 quilòmetres. 
El cost d’aquest transport alter-
natiu està inclòs en el preu del 
forfet i els horaris per fer-lo servir 
es faran coincidir amb l’obertura i 
el tancament de l’estació. A més, 
la pista blava Camí del Llop s’ha-
bilitarà per als esquiadors que 
vulguin fer l’última baixada fins 
arribar al peu del telecadira de La 
Roca. 

En paral·lel, segons ha infor-
mat Ferrocarrils de la Generalitat 

en un comunicat, aquelles perso-
nes que s’allotgin a la zona d’Es-
pot podran seguir bescanviant el 
forfet de temporada de les esta-
cions d’SkiPallars a Baqueira-Be-
ret, presentant-lo a les taquilles 
del sector de La Peülla. 

A més, els clients que hagin re-
servat estades combinades amb 
forfet amb allotjament en la ma-
teixa zona també podran esquiar 
a l’estació de Port Ainé o bescan-
viar els seus bons als hotels per 
forfets de Baqueira Beret sense 
cap cost afegit.

L’estació d’Espot pujarà 
els esquiadors amb 
màquines trepitjaneu 
fins a la cota 2000
Mentre el telecadira estigui avariat

FOTO: ACN / Imatge del telecadira d’accés a pistes, que està espatllat Validen la 
Selectivitat 
dels andorrans 
a la Seu
El Govern va validar ahir la 
subscripció de l’Acord admi-
nistratiu entre el Govern d’An-
dorra, la Generalitat, l’Ajun-
tament de la Seu d’Urgell i la 
Universitat de Lleida, perquè 
els estudiants provinents del 
sistema educatiu andorrà pu-
guin fer les proves d’accés a la 
universitat a la Seu d’Urgell. 
Ara han d’anar a Lleida.

El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, es va desplaçar 
ahir a la comarca del Pallars 
Jussà per conèixer les necessi-
tats dels municipis i estudiar vies 
de solució.La primera parada 
l’ha va fer a Llimiana on va man-
tingut una reunió amb l’alcalde, 
Josep Terré. També es va reunir 
amb l’alcalde d’Isona i Conca De-
llà, que li plantejà la necessitat 
de continuar amb la rehabilita-
ció del Castell de Llordà.

Crespín es reuneix 
amb els alcaldes de 
Llimiana i Isona
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La població aranesa de Bossòst 
inaugura aquest divendres a 
partir de les 19.00 hores el seu 
nou casino, ubicat al carrer Ma-
jor, en un acte que estarà obert 
a tots els veïns de l’Aran i del 
su de França que ho desitjin. El 
nou casino compta amb zona de 
màquines, ruleta i bingo i estarà 
gestionat per l’empresa Casinos 
Torremar, amb seu a Terrassa. 
Segons van avançar ahir fonts 

de l’empresa promotora, per al 
dia de la inauguració s’ha pro-
gramat la presentació d’un llibre 
i un espectacle de màgia i tota la 
recaptació que es faci durant la 
jornada del nou bingo anirà des-
tinada íntegrada a l’entitat Afa-
noc, que ajuda a nens i nenes 
que pateixen càncer i a les seves 
famílies. A la primera meitat del 
segle XX Bossòst va arribar a te-
nir dos casinos (un a la imatge).

FOTO: G.Camptrons (Luchon)/ Bossòst va arribar a tenir dos casinos

Bossòst inaugura divendres 
el seu casino i la recaptació 
del bingo d’aquell dia es 
destinarà a Afanoc
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El Canal d’Urgell ja té 
garantida al 100% la 
campanya de reg
Encara que no plogui gens, ja que  
els embassaments estan plens
Per motius de seguretat els 
pantans de Rialb i d’Oliana 
ja no es poden omplir més 
ja que han de deixar cabuda 
per si es produeix un desgel 
prematur per l’augment 
de les temperatures a alta 
muntanya.

Mollerussa
CARME QUINTANA
El Canal d’Urgell, una de les in-
fraestructures hidràuliques més 
importants de les comarques de 
Lleida, preveu iniciar enguany 
com marca la tradició la campan-
ya de reg pels volts de Sant Josep, 
si bé encara està pendent el dia 
exacte que es començarà a donar 
aigua als regants i tot apunta que 
serà a la demanda en funció de 
les necessitats que hi hagi.

Segons va informar ahir el 
president de la comunitat de re-
gants, Amadeu Ros, en aquests 
moments .la propera campan-
ya de reg “ja està garantida al 
100%”, ja que els embassaments 
dels que s’alimenta el Canal, és a 
dir, el pantà de Rialb i d’Oliana, 

FOTO: O.Bosch (ACN)/ El Canal d’Urgell al seu pas per Mollerussa

“estan plens”.El de Rialb té ac-
tualment 350 hectòmetres cúbics 
d’aigua emmagatzemada (la seva 
capacitat és de 400), mentre que 
el d’Oliana també està al 70% de 
capacitat.

Ros va indicar que aquests 
dos pantans ja no es poden om-
plir més per motius de seguretat 
ja que els ha de quedar espai per 

si s’inicia el desgel més aviat del 
previst.

En un altre ordre de coses, la 
comunitat de regants del Canal 
d’Urgell ha convocat per al pro-
per 24 de febrer una junta gene-
ral a Mollerussa per aprovar els 
pressupostos i les inversions per 
aquest any. També es farà balanç 
de les actuacions fetes el 2018.

L’Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran ha tancat els comptes 
de l’any 2018 amb un superà-
vit final de 677.129,34€. Una 
bona notícia que consolida la 
bona gestió econòmica que es 
duu a terme en el consistori. 
Aquesta dada permetrà que en 
2019 l’Ajuntament pugui dur a 
terme diverses accions finan-
cerament sostenibles per a 
millorar l’estat del conjunt del 
municipi. A més, Vielha e Mija-
ran continua mantenint-se amb 
deute zero, de manera que el 
consistori continua tenint els 
comptes totalment sanejats.  

L’Ajuntament 
de Vielha         
tanca l’any 
2018 amb un 
superàvit de 
677.129 euros

Alumnes de primer de batxille-
rat del Col·legi Terraferma de 
Lleida han aplicat coneixements 
adquirits a les classes de física 
fent servir les TIC (noves tec-

nologies). En aquest sentit, els 
alumnes han treballat amb si-
muladors proporcionats per la 
Universitat de Colorado, dels Es-
tats Units.

Alumnes del Terraferma 
aprenen física amb les TIC

FOTO: Col·legi Terraferma / En una de les sessions de classe

El Monestir de les Avellanes tan-
cat el 2018 amb un balanç de 
més de 30.000 visitants. Això 
significa un augment de més de 
3.000 persones respecte l’any 
anterior. Es tracta de persones 
que han emprat algun dels di-
ferents serveis del monestir i/o 
han participat en alguna de les 
activitats que s’hi organitzen 
Aquest creixement el consoli-
da com un dels principals punts 

de referència i dinamitzador so-
cioeconòmic de la Noguera. 

Un dels punts forts del Mo-
nestir de les Avellanes és la di-
versitat de serveis i activitats 
que ofereix al visitant. Aquest 
2018 s’hi han allotjat gairebé 
9.000 persones. Se’n destaca 
l’augment de les persones que 
fan estada més d’una nit, fet 
que significa un major impacte 
econòmic per a la comarca.

El Monestir de les Avellanes 
tanca l’any 2018 amb       
més de 30.000 visitants

Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
L’entitat agrària Asaja confia en 
l’arxivament de la causa per un 
presumpte delicte de maltracta-
ment animal, en l’acte d’abando-
nament d’un vedell moribund de 
7 mesos a la seu del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, a Llavorsí, perquè 
consideren que ‘’no hi ha causa’’. 
Ahir dilluns van declarar al jut-
jat de Tremp, el president d’Asa-
ja a Lleida, Pere Roquè, i un dels 
ramaders que va participar en 
l’acte de protesta del passat dia 
27 d’agost a Llavorsí. Els denun-
ciants, l’entitat naturalista Nova 
Eucària, també van estar al Jutjat 
de Tremp per ratificar la denun-
cia. Anna Carbonell, directora de 
Nova Eucària, va dir a la sortida 
del jutjat que demanaran més 

Asaja confia que s’arxivarà la    
causa del vedell ferit a Llavorsí

diligències i que se citin més tes-
timonis com el veterinari que va 
assistir al vedell. 

Segons Nova Eucària se’ls 
investiga per la presumpta co-
missió dels delictes de maltrac-
tament animal amb resultat de 
mort i abandonament animal. El 
vedell, que va ser traslladat fins 
a aquestes instal·lacions com a 
protesta, va ser recollit passades 
unes tres hores per uns ramaders 
a petició dels Agents Rurals.

Els ramaders insisteixen que 
no es va produir cap mena de 
maltractament animal en l’acció 
reivindicativa que es va dur a ter-
me a les oficines del Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu a Llavorsí. Ro-
què ha dit que l’únic objectiu de 
la mobilització era el de “cridar 
l’atenció” per tal de fer visibles 
els danys que, considera, ocasio-
na la fauna salvatge a l’activitat 
ramadera i agrària. Una quinzena 
de persones van donar suport als 
declararants.FOTO: M.Lluvich (ACN) / Pere Roqué, sortint ahir del jutjat a Tremp
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El passat dissabte va tenir lloc 
la celebració de la 21a Festa 
de l’Esport de Tremp.  L’Espai 

Cultural La Lira va ser l’escenari 
d’aquest esdeveniment anual que 
s’organitza a través de la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament de 
Tremp i amb les entitats espor-
tives municipals, com un reco-
neixement a totes les persones i 
clubs relacionats amb l’esport del 
municipi. 

Durant la cerimònia, l’alcal-
de, el president del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i 

altres autoritats de Tremp, junta-
ment amb els esportistes Andreu 
Tomàs Tohà i Lluís Tomàs Tohà, 
dos trempolins recentment cam-
pions de la Copa CERS d’hoquei 
patins amb l’ICG Software Lleida, 
van fer el lliurament de premis en 
les diferents categories (millor en-
titat, millor directiu i millor equip 
i millors esportistes femení i mas-
culí des de benjamí fins a veterà). 

Tremp premia els millors  
en la 21a Festa de l’Esport

FOTO: Ajuntament de Tremp

Diumenge es va publicar un in-
teressant reportatge sobre el 
treball de les dones al camp. Per 
il·lustrar-ho, el fotògraf es va des-
plaçar fins una granja de vaques a 
Vila-sana. El reporter gràfic, con-
centrat en la seva feina, es troba-
va a punt de fer algunes fotografi-
es quan se li va apropar una vaca 
per l’esquena, va treure l’enorme 
llengua i... va fer una passadeta 
per la motxilla del fotògraf, que 
va quedar ben neta. Ens pregun-
tem què hi havia dins...

D’AQUÍ I D’ALLÀARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

L’Olga, ‘in 
memoriam’
S’ha mort l’Olga Espinàs. He 
sentit com si se n’hagués 
anat una persona prope-
ra. De fet, ho ha estat sense 
saber-ho durant d’una colla 
d’anys. Vaig tenir la sort de 
conèixer-la gràcies al llibre El 
teu nom és Olga, escrit per 
Josep Maria Espinàs, el seu 
pare. El vaig llegir acabat de 
sortir al 1986, arran d’una 
visita de l’autor a Lleida per 
presentar-lo. Li estaré agra-
ïda sempre perquè em va 
permetre conèixer una di-
mensió de les persones amb 
síndrome de Down molt di-
ferent de la que es portava 
en aquella època. Aleshores 
se’ls anomenava mongòlics 
i eren amagats tant com es 

podia dins la llar familiar: mi-
llor que no els veiés ningú... 
L’Olga i el seu pare trenquen 
motllos i l’objectiu del llibre 
és combatre la invisibilització 
i l’estigma. Ell és un pare or-
gullós de sa filla. L’Olga, una 
noia que vol viure amb nor-
malitat encara que la pressió 
social no la deixi oblidar que 
és diferent. De les coses que 
expliquen, una se’m va gra-
var per sempre: un dia, al tor-
nar a casa després de fer un 
tomb, corre a explicar-li tota 
contenta: “pare, pare, avui 
quan em passaven pel costat 
no es giraven a mirar-me!”. 
Més gràfic impossible. Per 
sort els temps han canviat. 
Per a bé. Gràcies Olga. 

Espinàs, el seu pare, 
va trencar motllos 
combatent l’estigma de 
la síndrome de Down

FOTO: Ajuntament de Tremp

El Club Bàsquet Tremp va ser l’en-
titat que va destacar per damunt 
de la resta: millor entitat, millor 
equip escolar i millor equip sèni-
or. En el decurs de la cerimònia 
també es va fer una menció espe-
cial als germans Iu i Ot Silva Peiró, 
pel seu paper en el Campionat 
de Promovelocitat, al Lil Khater 

Ortiz del club patí pel sisè lloc al 
campionat d’Espanya Aleví i al Pol 
Monsó Parramon per haver fet la 
seva primera marató. També es 
va lliurar un guardó a Ferran Bur-
gués, Jordi Badia i Francisco Alba, 
per la seva destacada trajectòria 
als clubs d’Esquí, Tremp Runners 
i Club de Futbol Tremp.
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Elisabet Vallvé 
Codirectora del 
Centre de Titelles

J. Josep Omella 
Cardenal arquebisbe               
de Barcelona

Nicolás Maduro 
President de 
Veneçuela 

La Fira de Titelles que organitza el 
Centre va anunciar ahir un avança-
ment de la programació de la tren-
tena edició –del 3 al 5 de maig–
amb rècord de propostes rebudes.

El cardenal va afirmar ahir que “el 
que està mal fet està mal fet i punt, 
sigui on sigui”, que cal “assumir i 
netejar” tot el necessari i que han 
de ser “valents”. 

Veneçuela ha reforçat la presència 
militar a la frontera amb Colòmbia, 
després que s’hagi començat a em-
magatzemar l’ajuda humanitària 
per al país.

LLEIDA 
 973 28 99 99

BALAGUER 
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

el arte
de crear 
sonrisas

ORTODONCIA 
INVISIBLE

390€

IMPLANTE 
DENTAL

1.990€

Implantes y dientes fijos en 1 día
Financiación a medida 

1ª visita, radiografía y estudio GRATIS
ESTÉTICA DENTAL
IMPLANTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
PERIODÓNCIA
ORTODONCIA
PRÓTESIS
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