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El Carnaval toma 
las calles de Lleida

Las calles de Lleida se llenaron ayer de diversión y 
color con la Gran Rua de Carnaval que reunió un to-
tal de 42 carrozas y 11 comparsas. La fiesta también 
llegó al resto de comarcas de Lleida. | PÁG.34-35

La demarcación de Lleida 
vuelve a ganar población 
tras cinco años a la baja

FOTO: Selena García / Las distintas comparsas y carrozas desfilaron por las calles de la capital del Segrià

PÁG.12
En 2018, con 432.866 habitantes se 
rompe la tendencia descendente 

Un total de 14 municipios leridanos 
cuentan con menos de 100 vecinos

DEPORTES

El Barça remata al Madrid 
y lo aleja en la Liga (0-1)

FOTO: EFE / Los jugadores del Barça celebran el único gol del partido

El Cadí la Seu cae ante el Girona 
y se queda a un paso de la final de 
la Copa de la Reina (80-60) | PÁG.26

| PÁG.22-23

Un libro recoge 
las viñetas de 
Ermengol sobre 
Catalunya

Prisión para el 
hombre que 
atropelló a otro 
en Butsénit

| LA PÀGINA TRES

| PÁG.9
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La demarcació de Lleida torna a 
guanyar població després de cinc 
anys seguits perdent habitants
L’any 2018 el padró es va col·locar en les 432.866 persones a 
les comarques lleidatanes, unes 500 més que l’any anterior
La demarcació de Lleida va 
tornar a guanyar població 
l’any 2018, un fet que no 
passava des de l’any 2012 
quan va començar un cicle 
de cinc anys seguits perdent 
habitants, segons les 
darreres dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 

La demarcació de Lleida torna a 
guanyar població, en el seu con-
junt, després de cinc anys con-
secutius -des del 2012- perdent 
habitants. Llavors eren 443.032 
i van anar a la baixa fins el 2017 
quan es va arribar als 432.384. El 
2018 es torna a remuntar i a 1 de 
gener de l’any passat la xifra es va 
col·locar en 432.866 habitants.

La ciutat de Lleida ha seguit 
una trajectòria similar a la de la 
resta de la demarcació i el 2018 
recuperava habitants després 
d’anys de davallada. Així, l’any 
passat la capital de Segrià tenia 
137.856 habitants pels 137.327 
del 2017, però encara lluny dels 
139.176 que tenia el 2014.

Diferent és la situació de les 
capitals de comarca que per ge-
neral es mantenen amb una po-
blació constant amb petites pu-
jades o baixades. Balaguer, amb 
16.841 habitants, seguia el 2018, 
en la segona posició del rànquing 
de ciutats més grans a la demar-
cació de Lleida, però seguida de 
molt a prop per Tàrrega. La ca-
pital de l’Urgell es va situar l’any 
passat en 16.795 habitants. De la 
resta de capitals de comarca, no-
més Mollerussa, amb 14.740, i la 
Seu d’Urgell amb 12.041, superen 
els 10.000 habitants.  

Cervera compta en el padró 
de 2018 amb 9.066 habitants, 
Solsona amb 9.014 i ja lluny hi ha 
les Borges Blanques amb 6.002, 
Tremp, amb 5.824 i Vielha e Mi-
jaran amb 5.493. Les dos capi-
tals de comarca més petites de la 

 
Població a les capitals de comarca

 Total
2018 2017 2016 2015 2014

Lleida (prov.) 432.866 432.384 434.041 436.029 438.001
Balaguer 16.841 16.670 16.530 16.479 16.485
Les Borges Blanques 6.002 6.005 6.000 6.019 6.088
Cervera 9.066 9.037 9.013 8.956 9.039
Lleida 137.856 137.327 138.144 138.542 139.176
Mollerussa 14.740 14.574 14.585 14.900 14.963
El Pont de Suert 2.216 2.265 2.293 2.314 2.318
La Seu d’Urgell 12.041 12.015 12.185 12.249 12.366
Solsona 9.014 8.974 8.914 9.004 9.067
Sort 2.164 2.128 2.145 2.199 2.237
Tàrrega 16.795 16.599 16.481 16.444 16.587
Tremp 5.824 5.906 6.026 6.175 6.305
Vielha e Mijaran 5.493 5.512 5.459 5.450 5.474

Font: Institut Nacional d’Estadística

demarcació són el Pont de Suert 
amb 2.216 habitants i Sort amb 
un total de 2.164.  

Un altre tema és el problema 
del despoblament rural. Tot i que 
el conjunt del territori guanya po-
blació el 2018, el fenomen de la 
despoblació en l’àmbit rural no 
s’atura, tot i que sembla que s’ha 
frenat en els darrers anys.  De fet 
a les comarques de Ponent i l’Alt 
Pirineu i Aran ja hi ha un total de 
14 municipis, del total de 231 que 
té la demarcació de Lleida, que a 
1 de gener de 2018 estaven per 
sota dels 100 habitants.  En con-
cret aquest municipis petits són 
Arres (63), Arsèguel (85), Bau-
sen (64), Cabanabona (76), Cabó 
(97), Canejan (84), Cava (46), Es-
terri de Cardós (69), Fulleda (84), 
Montornès de Segarra (98), Nalec 
(93), Riu de Cerdanya (94), Tarrés 
(99) i Tiurana (74).  

SERGI MARTÍ
@SergMa
Lleida

FOTO: ACN / La incorporació del jovent al camp és clau per evitar la pèrdua de població als petits pobles

La pèrdua 
de població 
a l’àmbit 
rural es frena 
però no es 
reverteix
El món rural català segueix 
perdent població, encara que 
s’observa una desacceleració 
d’aquesta minva, així com una 
reducció del nombre de muni-
cipis que pateixen aquesta rea-
litat, segon dades de l’últim in-
forme de l’Observatori del Món 
Rural. De fet, segons aquest or-
ganisme el despoblament hau-
ria baixat a la meitat durant el 
2018  i també s’hauria consta-
tat que hi ha un increment de 
la població jove (menys de 35 
anys) i de la població estrange-
ra en el món rural

Des de la direcció general de 
Desenvolupament Rural es tre-

balla per aturar aquest despobla-
ment i, si és possible, revertir-lo. 
El màxim responsable d’aquesta 
direcció general, Oriol Anson, ex-
plica que una de les línies d’actua-
ció és el Pla de Desenvolupament 
Rural (PDR) que dóna ajuts per 
promoure i facilitar la incorpora-
ció de persones joves a l’activitat 
agrària com a mesura per fixar la 
població al territori. En paral·lel, 
es treballa amb els ajuts Leader 

dirigit a activitats econòmiques 
complementàries a l’agricultura 
i que també són importants per 
garantir serveis i llocs de treball 
que eviten que la població deixi 
els pobles més petits.   

Anson va explicar que una al-
tra línia d’actuació és el progra-
ma Odisseu que treballa just en 
el sentit contrari, el d’aconseguir 
que els joves que han marxat del 
poble, ja sigui per estudiar o per 

treballar, vulguin i puguin tornar 
a desenvolupar la seva activitat 
professional. En aquest cas tre-
ballen conjuntament amb la di-
recció general de Juventut. 

I finalment s’ha recuperat 
també la Comissió Interdeparta-
mental del Despoblament creada 
el 2017 i que va deixar de funci-
onar amb l’aplicació de l’article 
155. En els darrers mesos s’ha 
tornat a reunir dos cops. 
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El Govern farà per a l’Horta de 
Lleida un pla específic territorial
Formarà part de la futura Llei 
d’Espais Agraris que s’està tramitant
La consellera d’Agricultura 
i Ramaderia de la 
Generalitat, Teresa Jordà, 
va visitar ahir al matí 
acompanyada del candidat 
d’ERC a la Paeria, Miquel 
Pueyo, la Granja Pifarré, a 
l’Horta de Lleida.

Lleida
CARME QUINTANA
La consellera d’Agricultura i Ra-
maderia de la Generalitat, Tere-
sa Jordà, va afirmar ahir des de 
l’Horta de Lleida que amb tota 
probabilitat aquesta Setmana 
Santa la futura Llei d’Espais Agra-
ris que tramita el Parlament de 
Catalunya ja serà una realitat. 
Jordà indicà que es tractarà d’una 
llei marc “per a què el món agrí-
cola segueixi bategant”. Així ma-
teix, va avançar que aquesta nova 

FOTO: Núria García / Jordà, ahir a la Granja Pifarré de Lleida

llei incorporarà un pla específic 
territorial per a l’Horta de Lleida 
amb l’objectiu de millorar tota 
aquesta àrea agrícola que envolta 
la ciutat de Lleida amb una exten-
sió d’unes 20.000 hectàrees.

Jordà va efectuar aquestes de-

claracions durant la visita que va 
realitzar a la Granja Pifarré, on 
va inaugurar el nou prat vallat 
que s’ha habilitat a les vaques 
d’aquesta explotació per a què 
puguin campar en tranquil·litat.

La consellera va estar acom-

panyada en la seva visita pel can-
didat d’Esquerra a l’alcaldia de 
Lleida, Miquel Pueyo. Tots dos 
van destacar la Granja Pifarré 
com a model d’una explotació 
agrària i ramadera de l’Horta de 
Lleida que s’ha modernitzat i ha 
diversificat la seva activitat.

Pel que fa al futur Pla Específic 
Territorial per a l’Horta de Lleida 
explicà que l’objectiu serà fixar lí-
nies per a què hi hagi “dinamisme 
i oportunitats” en aquest àmbit, 
principalment per als joves i les 
dones.

En aquest sentit, manifes-
tà que perseguirà que a l’Horta 
s’implanti l’agrocultura i que els 
productors vagin també cap a 
l’elaboració, “perquè és el que 
falca la gent al territori”.

Per la seva part, el candidat 
d’ERC a la Paeria, Miquel Pueyo, 
va elogiar ahir l’Horta de Lleida i 
la va definir com “la corona de la 
ciutat”. ERC es va reunir ahir amb 
representants veïnals de les di-
ferents partides “on va plantejar 
perspectives de futur”.
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La presidenta de la Diputació de 
Lleida, Rosa Maria Perelló, va 
presidir ahir la inauguració de 
la reforma de l’avinguda Ram-
bla Doctor Pearson de Tremp, 
que a partir d’ara serà peatonal. 

Durant la seva estada a Tremp, 
Perelló va ser rebuda a l’Ajunta-
ment per l’alcalde, Joan Ubach, i 
per Constantí Aranda, president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.

Perelló inaugura la reforma 
d’una avinguda a Tremp

FOTO: Diputació de Lleida / L’Avinguda Doctor Pearson, ara peatonal

Una dona resulta 
ferida greu en 
ser atropellada 
a Tàrrega
Una dona 43 anys va resultar 
ferida greu en ser atropellada 
per un vehicle a l’Avinguda On-
dara de Tàrrega. Els fets van te-
nir lloc a les 18.27 hores i fins 
al lloc es van desplaçar tres am-
bulàncies del SEM i la policia lo-
cal. La dona va patir un fort cop 
al cap, tot i que estava consci-
ent, i va ser traslladada a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova.

Un parapentista, 
ferit en un mal 
aterratge al Coll 
d’Ares, a Àger
Un parapentista va resultar ahir 
ferit en un fort cop al braç i en 
un costat en fer un mal aterrat-
ge a la coneguda zona d’enlai-
rament del Coll d’Ares, al terme 
d’Àger. Els fets van succeir a les 
16.23 hores i fins al lloc es van 
desplaçar un helicòpter dels 
Bombers amb membres del 
GRAE. El ferit va ser traslladat a 
l’Hospital de Tremp.
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Amb una trentena d’autoescoles 
a Barcelona, Lleida, Tarragona, 
Girona i Aragó, l’Autoescola Pallars 
és un centre de formació viària amb 
molta experiència en el sector i 
amb un aire fresc i jove. El seu lema 
és “ser de la Pallars, més que una 
opció, és una actitud”.

P.P Quina és la trajectòria de la Pallars?

P.R L’Autoescola va ser fundada per part dels 
meus pares, el Prudenci i la Dolors, fa gai-
rebé 60 anysP. Tots dos han fet de directors i 
de professorsP. Les primeres autoescoles que 
vam obrir van ser a la zona del Pallars i, a poc 
a poc, ens vam anar estenent pel territoriP. La 
setena autoescola la vam fundar a Balaguer 
i, a partir d’aquí, va arrencar la nostra ex-
pansió cap a tot el territori català, amb una 
ambició per millorar l’empresa i fer-la més 
granP. D’aquesta manera, amb els anys, hem 
anat obrint centres a Lleida, Barcelona, Ta-
rragona, Girona i l’AragóP. La darrera ha estat 
la d’Igualada, inaugurada recentment, i que 
suma un total de 27 autoescoles. Així ma-
teix, també col•laborem amb altres centres 
viaris que tenen un servei i unes idees simi-
lars a les nostresP. D’aquesta manera, cedim 
part de la nostra imatge i intentem portar a 
terme programes similars, amb l’objectiu fi-
nal d’ajudar-nos entre nosaltresP. A banda de 
les diferents autoescoles, també comptem 
amb una botiga i un taller.

P.P Quins són els permisos que es poden ob-

tenir a la vostra autoescola?
P.R A la Pallars ens dediquem a tot allò que es-

tigui relacionat amb el transport, de manera 
que disposem de tota mena de permisos de 
transport de carretera: cotxe, motocicleta, 
ciclomotor, autobús, tràiler, i remolcsP. El pri-
mer pas per tenir un permís és aprovar la 
teòrica i, en aquest sentit, efectuem de 2 a 3 
classes al dia, que no superen en cap cas els 
20 alumnes, per tal que el nombre d’alum-
nes no tingui una incidència en la qualitat 
educativa. Al mateix temps, també organit-
zem intensius habitualment, de manera que 
l’alumne pot decidir quin tipus de formació 
s’adapta més a les seves necessitatsP. A ban-
da de les classes, cada alumne disposa d’un 
llibre físic, i la possibilitat de treballar en lí-
nia des de casa i fer tests en línia.

P.P I les pràctiques, com s’organitzen?

P.R En la majoria dels casos, les pràctiques 
s’inicien una vegada s’ha aprovat la teòrica, i 
es van adaptant a les exigències i necessitats 
de cada alumneP. Des de l’autoescola, només 
recomanem fer la teòrica i la pràctica alhora 
en casos molt concrets, com alguns inten-
sius. L’experiència, però, ens ha demostrat 
que en la majoria dels casos, els alumnes 
que commuten ambdues parts gaudeixen 
les pràctiques però no estudien. Això dóna 
un resultat negatiu, ja que l’alumne ha fet 
una inversió però no en pot treure profit, 
perquè no es pot examinar del pràctic fins 
que no tingui el teòric. Al mateix temps, cal 
tenir en compte que moltes vegades, la teo-
ria i la pràctica que es duu a terme tenen di-
ferències, de manera que l’alumne es podria 
arribar a contaminar visualment i agafar vi-
cis en la conduccióP.

P.P De quins vehicles disposeu?

P.R Intentem tenir una àmplia varietat de ve-

hicles, de manera que disposem de cotxes 
automàtics i vehicles híbrids. Pensem que, 
com a autoescola, hem de tenir coneixe-
ment dels pros i els contres de tots els ve-
hicles, per poder aconsellar millor els alum-
nes en tot moment. Al mateix temps, també 
considerem positiu que des de les autoes-
coles es treballi amb vehicles respectuosos 
amb el medi ambient, per tal de conscien-
ciar sobre el fet que la contaminació existeix 
i que hi ha aquest tipus de vehicles alterna-
tius.

P.P Oferiu als alumnes la possibilitat d’estu-
diar en diferents autoescoles?

P.R A mesura que hem anat creixent en el te-
rritori, hem atorgat molta importància al fet 
que no hi hagi diferències entre les nostres 
autoescoles. Volem, per exemple, que tot el 
nostre personal sigui professional però que, 
a la vegada, tingui un aire molt proper. El ma-
teix succeeix amb les classes, ja que en totes 
les nostres autoescoles utilitzem el mateix 
programa i fem els 
temaris amb un ca-
lendari comú. Això 
aporta una major fle-
xibilitat a l’alumne, ja 
que sap que podrà 
acudir a qualsevol 
dels nostres centres 
i la classe que s’hi 
faci serà la mateixa. 
Aquesta flexibilitat 
també es dóna du-
rant la realització de 
pràctiques, ja que, 
en tenir els mateixos 
tipus de vehicles en 
totes les autoesco-
les, l’alumne no nota 
la diferència.

P.P A banda dels permisos de conducció, tam-
bé prepareu per al transport professionalP.

P.R En cas que algú es vulgui dedicar profes-
sionalment al transport de mercaderies, no 
només requereix el permís, sinó que també 
necessita el CAP, un certificat d’aptitud que 
permet desenvolupar aquesta feinaP. Per la 
seva banda, les persones que no només es 
volen dedicar al transport, sinó que, a més, 
volen ser autònoms, també necessiten el 
certificat de capacitació professional, i les 
que volen transportar mercaderies perillo-
ses, necessiten el certificat ADR. D’aquesta 
manera, des de la Pallars, oferim tota aques-
ta formació específica, juntament amb els 
cursos de drons, o els de perfeccionament, 
destinat a persones amb carnet que vulguin 
millorar la seva conducció. Així mateix, les 
nostres autoescoles de la Pobla de Segur i 
Vielha també són centres de recuperació de 
puntsP.

P.P Disposeu d’algun tipus d’oferta?

P.R La feina del transport per carretera ha 
augmentat molt en els darrers anys i cada 
vegada es requereixen més conductors de 
camionsP. És per aquesta raó que col·labo-
rem amb diferents empreses pel sector, dis-
posades a pagar la formació dels conductors 
i conductoresP. És el cas de la formació en 
transport gratuïta, una iniciativa en la qual 
es finança completament la formació del 
permís C (camió), C+E (tràiler) i CAP per a les 
dones que ja posseeixen el permís B de co-
txe i vulguin introduir-se en aquest món. Al 
mateix temps, fem ofertes i sorteigs per les 
xarxes i, anualment, muntem la Pallars Cup, 
una festa que cada any se celebra en un punt 
del territori català i en què s’ajunten alumnes 
i professors i es fan activitats lúdiques.

P.P Heu participat en el docureality Matricu-
lats de TV3. Com va ser l’experiència?

P.R L’experiència del Matriculats va ser molt 
positiva i divertida. N’estem molt orgullosos 
i creiem que la imatge que vam donar va ser 
molt fidel a la realitat. La gràcia va ser l’es-
pontaneïtat: nosaltres no som actors, de ma-
nera que no hi havia res fingit. La mecànica 
de la gravació consistia a posar una càmera 
al cotxe i fer una classe normal, de manera 
que les reaccions són autèntiques. En cas 
que es faci una segona temporada, estarem 
encantats de formar-ne partP.

“Ser de la Pallars, més que 
una opció, és una actitud”

IRIS CARNICÉ
@iriscarnice
Balaguer
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FERRAN ARJÓ, DIRECTOR DE 
L’AUTOESCOLA PALLARS
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HOCKEY PATINES  OK Liga

Un ‘hat-trick’ de Victòria Porta lidera  
un contundente triunfo del Vila-sana

El Vila-sana, que cayó en las 
semifinales de la Copa de la 
Reina de hockey patines, se 
reencontró con la victoria 
en la pista del Deportivo 
Liceo.

A Coruña
REDACCIÓN
El equipo que entrena Jordi Cap-
devila ganó con autoridad en la 

pista de las coruñesas, que solo 
han sumado un punto hasta el 
momento y mantienen a cero su 
casillero de victorias una vez se 
han disputado 16 jornadas de la 
competición.

Las leridanas se adelantaron 
rápidamente en el marcador, con 
un tanto obra de Mar Franci a los 
tres minutos de juego. La golea-
dora del equipo del Pla d’Urgell, FOTO: RFEP / Las leridanas sumaron tres puntos más

HOCKEY PATINES  OK Liga Plata

El Lleida.net Alpicat derrotó con 
claridad al Patín Raspeig, penúl-
timo de la liga con 13 puntos y 
cuatro partidos ganados. El Al-
picat, por su parte, consiguió su 
séptimo triunfo de la liga y suma 
25 puntos en la clasificación.

Además, los leridanos golea-
ron con claridad por un contun-
dente 11-3. El primer gol llegó 
ya en el primer minuto de juego. 
Fue Miquel Serret el encargado 
de abrir el marcador. El Raspeig 
consiguió empatar en el minu-
to 5. Zilken volvió a adelantar a 
los leridanos cinco minutos des-
pués, en la fase más igualada del 
encuentro.

Jaume Arche volvió a esta-
blecer la igualdad a falta de diez 
minutos para acabar la primera 
parte. Francisco Ariza consiguió 
marcar el 3-2 antes del descan-
so.

La segunda mitad ya fue ab-
solutamente favorable al conjun-
to local. El Alpicat pasó del 3-2 al 
8-2 en los diez primeros minu-
tos del segundo tiempo, gracias 
a los goles conseguidos por J. R. 

Serret y Piñol, que se los inter-
cambiaron. Ángel Velasco marcó 
el 8-3. Los tres últimos goles del 
conjunto leridano completaron 
un abultado resultado que signi-
ficó tres puntos importantes. 
HC Lleida.net Alpicat: Casals, Se-
rret (3), Alsina, M. Serret (1) y Zi-
lken (2) –5– Ariza (1), Piñol (3), B. 

Salvadó, A. Salvadó (1) y Llaçera.
CP Patín Raspeig: Garcia, Arche 
(1), Jover, Navarro y Pérez (1) 
–5– Velasco (1), Lozano y Nogue-
ra.
Árbitros: Díaz Sánchez y Bellés 
Manrique. Mostraron tarjeta 
azul al jugador visitante Óscar 
Pérez.

El Lleida.net Alpicat golea al 
Raspeig sin contemplaciones (11-3)

FOTO: Núria García / El Alpicat completó una gran actuación
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La Unió Ciclista Tremp presentó 
una nueva edición de la marcha 
cicloturista La Pallaresa. Se trata 
de una de las pruebas ciclistas 
más veteranas del calendario 
catalán, que celebrará el próxi-
mo sábado 4 de mayo su 28ª 
edición. Con sede en la localidad 
de Tremp (Pallars Jussà). El club 
organizador ha querido darle un 
vuelco a esta ya clásica prueba 
y para este año 2019 ha pre-
parado tres recorridos comple-

tamente nuevos 161, 117 y 71 
km, todos ellos con interesantes 
atractivos paisajísticos y con sa-
lida y llegada en Tremp.

Las nuevas rutas propuestas 
cambian la orientación de los 
trazados anteriores, proponien-
do tres rutas en sentido sur-nor-
te en su primera parte y bajando 
por el valle, paralelos al río No-
guera Pallaresa, en la segunda 
mitad del recorrido. El recorrido 
largo será un importante reto.

La Pallaresa cambia de día y 
tendrá 3 recorridos nuevos 

FOTO: C. P. / Imagen de un ciclista en una edición anterior

CICLISMO

Victòria Porta, asistió a su cita con 
el gol en el minuto 5, consiguien-
do el segundo tanto del equipo 
que entrena Jordi Capdevila.

Cinco minutos después el Li-
ceo fue capaz de acortar distan-
cias en el marcador con un gol 
de Núria Novoa. Pocos minutos 
después, la jugadora del Liceo 
Núria Novoa vio tarjeta azul y el 
Vila-sana lo aprovechó para abrir 
distancias en el marcador con el 
1-3, anotado también por Vic-
tòria Porta, que suma en total ya 
18 goles en 15 partidos.

El 1-4 llegó ya en la segunda 
mitad, marcado por Joana Co-
mas. Poco después volvió a mar-
car Victòria Porta, que completó 
su hat-trick con el 1-5. En el minu-
to 46 llegó el 1-6, con el Liceo ya 
entregado, obra de Teresa Paya. 
El 1-7 llegó a falta de 4:56 para el 
final, anotado por Joana Comas. 
En el último minuto Teresa Paya 
logró el 1-8 final.  

DEPORTIVO LICEO VILA-SANA
Navarrete, Martín, 
Vera, Parga y Copoví 
–5– Ojeda, Novoa, 
Loureiro, Lira y 
Fernández. 1

López, Franci, 
Comas, M. Porta y 
V. Porta –5– Ferrer, 
Italia, Flores, Aradas 
y Paya Silvestre. 8

Goles: 0-1, m. 3 Mar Franci; 0-2 m. 5 Victòria Porta; 1-2 m. 10 Novoa; 1-3 m. 13 V. 
Porta; 1-4, m. 32 J. Comas; 1-5, m. 41 V. Porta; 1-6, m. 42 T. Paya; 1-7, m. 46 J. Comas 
y 1-8, m. 50 T. Paya.  

Árbitro: Morandeira Sánchez. Mostró tarjeta azul a la jugadora local Ivonne Copovi.

Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de la OK Liga femenina de hockey 
patines disputado en el Polideportivo Elviña.
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RECULL FOTOGRÀFIC DEL CARNAVAL A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA

FOTO: Ajuntament de Balaguer / Petits pirates van prendre la ciutat de Balaguer

FOTO: Aj. Mollerussa / Els ‘gàngsters’ van crear una gran expectació a Mollerussa

FOTO: Ajuntament de Vilanova / Tradicional Festa del Ranxo de Vilanova de l’Aguda

FOTO: Selena García / El Pau Pi es va passejar ahir al matí per la plaça Sant Joan de Lleida

FOTO: DL / La presidenta de la Diputació va participar al dinar de Carnaval de Miralcamp

FOTO: Jordi Uriach / Els veïns de Tremp va protagonitzar un Carnestoltes molt colorit

FOTO: Ajuntament de Bellpuig / Bellpuig va celebrar el seu Botiguestoltes 2019

FOTO: Aj. Soses / Soses va fer ahir el mandongo per l’àpat de Carnaval del proper dissabte
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