
El reconocido artista Antonio 
López abrió con una ponencia el 
primer Congrés Internacional 
d’Escultura Monumental que se 

celebró ayer en Almacelles, pre-
vio a la inauguración este medio-
día del nuevo parque escultórico  
ALMA. 

La demarcación de Lleida es la 
que tiene los pisos nuevos más 
baratos de Catalunya | PÁG. 3

El Canal d’Urgell iniciará la 
modernización del riego a 
partir del próximo año | PÁG. 13

LOS FERIANTES PUJARÁN FUERTE PARA 
CONTINUAR EN LLEIDA. La gestión del 
nuevo recinto de las ‘firetes’ en la antigua 
hípica saldrá a concurso público | PÁG. 8
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FOTO: CP Vila-sana / La afición arropó al equipo, que superó en los penaltis al Palau de Plegamans

Salut intenta atraer 
a especialistas para 
los hospitales del 
Pirineo y el Aran

Nueva alegría del Vila-sana femenino para el 
hockey leridano: jugará la semifinal 

Per una Bordeta amb Empenta 
promueve una recogida de fir-
mas entre los vecinos para sal-
var la zona boscosa de la calle 
Palauet del barrio.

El pleno de la Paeria rechazó 
ayer una moción que tildaba 
de “farsa” el juicio al Procés, 
con reproches entre los dife-
rentes grupos. | PÁG. 8 | PÁG. 6-7

| PÁG. 45

Firmas para no 
construir en el 
‘bosquet’ de la 
calle Palauet

Bronca en el 
pleno de la 
Paeria por el 
juicio al ‘Procés’

DEPORTES| PÁG. 26-27

► La ‘consellera’ Alba Vergés quiere 
un sistema de equilibrio territorial

► Apuesta por las alianzas entre 
centros para compartir médicos

| PÁG. 16

FOTO: MAU / El artista, atendiendo a los medios de comunicación

Antonio López, ‘maestro’ de 
la escultura en Almacelles
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Salut treballa per buscar 
incentius per fer que el 
Pirineu sigui “atractiu” per 
als metges especialistes
La consellera Vergés assegura que es 
“busca sistema amb equitat territorial”
Puigcerdà
ACN
La consellera de Salut, Alba Ver-
gés, va explicar ahir que el seu 
departament treballa per poder 
comptar amb “un sistema amb 
equitat territorial” que garanteixi 
que l’atenció a la ciutadania es 
duu a terme amb un criteri basat 
en la màxima proximitat possible. 

En el marc d’una visita a l’Hos-
pital de Cerdanya, es va referir a 
la demanda de més metges es-
pecialistes que se’ls ha fet arribar 
des de les direccions dels equi-
paments sanitaris del Pirineu i 
va afirmar que la formalització 
d’aliances amb d’altres centres 
del país pot ser una bona eina 
per compartir i, per tant, acos-
tar aquest tipus de professionals 
a la zona. A més, va dir que des 
de l’executiu estan oberts a “con-
templar” aquelles mesures que 
per ells siguin un “atractiu” a l’ho-
ra de decidir desenvolupar la se-
va feina en aquest territori.

Vergés va voler deixar clar que 
el potencial en el desenvolupa-

ment de les trajectòries profes-
sionals dels metges residents no 
només es troba en els centres 
sanitaris ubicats a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana, motiu 
pel qual els va convidar a apostar 
per fer una part de la seva forma-
ció pràctica en equipaments del 
Pirineu. 

A més, es va mostrar receptiva 
a l’hora de “contemplar” incen-
tius que els puguin ajudar, tant 
a aquests com a la resta de pro-
fessionals d’aquest àmbit, a triar 

aquesta opció. 
Tot i això, la consellera no va 

concretar si aquests seran de cai-
re econòmic, com ho és el com-
plement de ruralitat que cobren 
els facultatius de l’Institut Català 
de la Salut. La consellera també 
va ressaltar la importància de la 
posada en marxa de la direcció 
general de Professionals de la Sa-
lut, la qual, va dir, pot servir per 
abordar la necessitat que hi hagi 
més metges especialistes a l’Alt 
Pirineu i Aran. 

FOTO: ACN / La consellera Vergés va visitar ahir l’Hospital de Cerdanya
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El bisbe de 
Solsona “serà 
implacable” en 
cas d’abusos
El bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, assegura en la seva carta 
dominical que serà “absolu-
tament implacable” davant 
qualsevol cas d’abús sexual a 
menors que es pugui donar a 
la seva diòcesi. “Que us quedi 
clar que un crim així mai que-
darà impune mentre jo sigui el 
responsable”, va destacar. “Déu 
vulgui que mai cap de vosal-
tres hagi abusat d’una criatura, 
però si algú ho hagués fet que 
vingui i s’acusi”, demana el bis-
be als seus mossens.

L’Ajuntament de Balaguer ha co-
mençat les tasques per substi-
tuir els arbres malalts per altres 
que estan sans un cop el cosnis-

tori té la màquina necessària per 
eliminar del tot el tronc restant i 
poder així plantar un nou arbre 
en el mateix lloc. 

Balaguer canvia arbres en 
mal estat per altres de sans

FOTO: Radio Balaguer / Les feines han començat a la Plaça Mercadal 

Recurs contra 
la subestació 
elèctrica 
d’Isona
La Plataforma Unitària con-
tra l’Autopista Elèctrica va 
anunciar ahir des d’Isona que 
presentarà juntament amb 
el Consorci Ribagorça Segle 
XXI un recurs d’alçada contra 
l’autorització administració 
concedida pel Ministeri de 
Transició Ecològica a la nova 
subestació elèctrica d’Isona.

Un grup de més de 400 persones 
provinents de Viladecans visita-
ran les Borges Blanques avui dis-
sabte per conèixer de ben a prop 
la cultura garriguenca. Els convi-
dats arribaran en 8 autocars i vi-
sitaran el Centre Històric del mu-
nicipi i espais com l’Espai Macià 
i l’antic molí de Cal Gineret, con-
vertit en Centre d’Interpretació 
del Memorial Democràtic de la 
Guerra Civil.

Un grup de 400 
persones visita avui 
les Borges Blanques

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, mitjançant el Patronat de Turis-
me, participa del 22 al 24 de febrer a la fira Navartur de Pamplo-
na, reforçant la promoció turística de les comarques del Pirineu 
i les Terres de Lleida al mercat estatal amb la finalitat d’atreure 
viatgers procedents de la comunitat de Navarra i del País Basc 
amb la vista posada a les pròximes vacances de Setmana Santa i 
les vacances d’estiu.

Neix ‘Gratitud Pallars’, un projec-
te que promou que visitants, po-
blació local i empreses turístiques 
s’impliquin en la conservació i 
restauració del patrimoni natural 
i cultural dels territoris que tra-
vessa la ruta El Cinquè Llac, una 
ruta circular a peu que parteix de 
la Pobla de Segur i recorre camins 
ramaders i tradicionals. 

Per fer-ho possible plantegen 
quatre opcions: apadrinar un tros 
de camí, compensar la petjada 
de carboni, estimar la natura i el 
voluntariat. L’objectiu del projec-
te és crear i posar a prova una 

metodologia que sigui aplicable 
a altres territoris amb caracterís-
tiques similars i que fomenti la 
col·laboració conjunta de pobla-
ció autòctona, visitants i empre-
ses per tal de valorar i conservar 
el patrimoni cultural i natural i fo-
mentar un turisme sostenible.

La iniciativa ‘Apadrina un camí’ 
es tracta d’una iniciativa de mi-
cro-mecenatge per recollir recur-
sos que es destinaran a mantenir 
i restaurar les parets i murs de 
pedra seca dels camins tradicio-
nals per on transcorre El Cinquè 
Llac. Gratitud Pallars proposa res-

Neix un projecte al Pallars 
per animar els visitants a 
ajudar a millorar els camins

taurar cada any un camí diferent. 
Una segona iniciativa planteja po-
sar en marxa una calculadora que 
analitza la petjada de carboni dels 
visitants, és a dir, les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle 
que un visitant ha emès de forma 
directa o indirecta durant la seva 

estada a El Cinquè Llac. Amb pre-
guntes molt senzilles es calcula 
l’impacte ecològic de cada visita.  
El projecte proposa compensar 
aquesta petjada directament so-
bre el territori fent una donació a 
una de les micro-reserves de l’en-
torn d’El Cinquè Llac. 

FOTO: ACN / Persones reparant un tros de paret de pedra seca
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BÀSQUET  Copa Catalunya Femenina

Sisè triomf seguit del CB Lleida
Les de la Terra Ferma van consolidar la quarta posició del 
grup superant el Gramenet en un parti ple d’imprecisions

El CB Lleida va 
consolidar el passat 
cap de setmana la 
quarta posició de la 
classificació guanyant 
el Gramenet a casa de 
forma solvent.

Lleida
REDACCIÓ
El CB Lleida continua la seva bo-
na ratxa de joc i resultats i el pas-
sat cap de setmana va sumar la 
sisena victòria consecutiva en el 
campionat de lliga en un partit en 

el qual els dos equips van estar 
força imprecisos.

Els dos conjunts van sortir amb 
la voluntat de portar el ritme del 
partit. La pressió dels dos equips 
quan no tenien la pilota va provo-
car fins un total de 45 pèrdues en 

total, una dada que reflecteix la 
poca fluïdesa en el joc.

En aquestes circumstàncies, el 
CB Lleida va ser l’equip que millor 
es va saber adaptar i va mantenir 
un avantatge de 5-6 punts durant 
la primera fase d’encontre.

El punt d’inflexió es va produir 
en l’últim període, quan el CB 
Lleida va pujar el nivell d’encert 
en els llançaments per agafar un 
avantatge que acabaria sent deci-
siu. Al final, el marcador va aca-
bar sent de 59-44.

FOTO: CB Lleida / Les jugadores dels dos equips amb el ‘Senyor Postu’ per mostrar la col·laboració amb la campanya solidària de les ‘Postuxapes’

MINIATLETISME

El Parc “Alcalde Boixareu” de La 
Pobla de Segur va acollir el pas-
sat cap de setmana la Trobada 
Comarcal de Miniatletisme que 
organitza el Consell Esportiu del 
Pallars Jussà. Els més de 400 es-
colars de Cicle Mitjà van realitzar 
fins a 7 proves de miniatletisme 
no competitives, que van ser els 
50 metres llisos, 50 metres obs-
tacles, pes, alçada, javelina, disc 
i triple salt. Els alumnes de 1r de 
Batxiller de l’Institut de La Pobla 
de Segur, que van realitzar el Curs 
d’Auxiliar de Jutges, van encarre-
gar-se de les tasques de monitors 
de l’activitat, explicant i dirigint 
als joves atletes per totes les mo-
dalitats de forma rotatòria.

Més de 400 alumnes de diferents escoles del Pallars 
Jussà es reuneixen en una nova trobada a La Pobla

FOTO: Consell Esportiu Pallars Jussà / La matinal va acabar amb a tradicional fotografia de grup de tots els participants
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