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Hábitos saludables 
entre la comunidad 
de la Universitat de 
Lleida
| PÁG.7

8 PREGUNTES A EMPRESARIS 
“A Liro Liro cualquier 
persona puede 
aprender a 
coser de cero”
| PÁG.21 | PÁG.44-45

ESTRENOS / CARTELERA 
Clint Eastwood regresa a 
la gran pantalla haciendo 
de ‘mula’  
octogenaria 

Torra apuesta por Sànchez 
como candidato de JxCat

LA 
PÀGINA 

TRES

En su visita al Pirineu, anuncia que 
apoya al líder de ANC encarcelado

El presidente catalán se reunirá
hoy con las estaciones de esquí

FOTO: Núria Lluvich (ACN) / El president Torra se dio un baño de masas en su visita a Isona donde los vecinos no dudaron en fotografiarse junto a él

FOTO: ACN El alcalde de 
Torrelameu con la señal

Torrelameu ha catalanizado 
todas las señales de ‘Stop’ del 
municipio y las ha substituido 
por ‘Pareu’. Ha aprovechado la 
Fira de la República que se ce-
lebra este fin de semana para 
realizar el cambio que también 
se hará en la señalización hori-
zontal. | PÁG.15

Torrelameu 
cambia las 
señales de 
‘Stop’ por las 
de ‘Pareu’
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EL LLEIDA LLISTA 
VOLVERÁ A JUGAR LA 
FINAL FOUR EUROPEA 
(8-3) | PÁG.30 FO
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EL LLEIDA 
ESPORTIU 
RECIBE AL OLOT 
CON ANSIA DE 
VICTORIA

MARC MÀRQUEZ, 
TERCERO EN LA 
PARRILLA DE  
SALIDA DE MOTOGP 
EN LOSAIL| PÁG.23 | PÁG.28
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Torra defensa Sánchez com a 
cap de llista de JxCat pel 28-A
En una visita a les comarques del Pirineu, el president també 
va remarcar la importància de “l’arrelament al territori”
En plenes negociacions 
entre el PDeCAT i la Crida 
per confeccionar les llistes 
per les eleccions estatals, 
el president Quim Torra es 
va posicionar ahir a favor 
de Jordi Sánchez en la seva 
visita al Pirineu, on també 
va defensar la importància 
de “l’arrelament al 
territori”.

Tremp
ACN
Va avalar, així,  Jordi Sànchez com 
a cap de llista de JxCat a les elec-
cions estatals i va confirmar que 
el va votar en la consulta interna 
que té en marxa la Crida. Torra, 
que estava de visita a les comar-
ques del Pirineu, va dir que la 
candidatura de Sànchez posa en 
el “centre” el dret a l’autodeter-
minació i va remarcar que es trac-
ta d’un dret i no d’un “permís”. El 
president va visitar aquest dissab-
te el municipi d’Isona i el Museu 
de la Conca Dellà i seguidament 
la seu a Tremp de l’Institut Geo-
lògic i Cartogràfic de Catalunya 
on ha posat en valor el patrimoni 
geològic i paleontològic de la co-
marca. A la tarda va visitar també 
els municipis de Sort i Rialp.

Quim Torra va explicar que la 
proposta de que Sànchez encap-
çali la llista de Junts per Catalunya 
“reforça” totes les candidatures 
independentistes i el missatge de 
“diàleg basat en l’exercici del dret 
a l’autodeterminació” (vegeu pà-
gina 16). 

El president de la Generali-
tat, en la seva visita al Pirineu, va 
destacar la importància de tenir 
serveis bàsics, com la sanitat, les 
comunicacions i la importància 
de l’arrelament al territori. Torra 
va poder veure també el Museu 
de dinosaures de la Conca Dellà, 
on també va conéixer el fòssil del 
coll de dinosaure més gran d’Eu-
ropa, trobat al municipi. La visita 
va continuar a la seu situada a 
Tremp de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, on es va 
reunir amb els membres del Ge-
oparc-Conca de Tremp- Montsec, 
declarat Patrimoni de la Humani-
tat per la UNESCO fa uns mesos. 
El president del Govern català 
també va afegir que espera que el 
Centre de Sòls, que s’ha de cons-

truir a l’entorn, sigui una “realitat 
ben aviat”.

D’altra banda, un grup de ve-
ïns de les Valls d’Àneu va entregar 
-li un manifest en què demana-
ven l’autorització al Doctor Mu-
sic Festival, la consolidació de la 
zona de Peulla com a entrada pel 
Pallars a Baqueira i un Pallars so-
cialment sostenible. 

El president 
va visitar 

Sort, Tremp, 
Isona i Rialp 
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FOTO: ACN / Els més petits també van poder saludar el president

FOTO: ACN / L’alcalde d’Isona va obsequiar el president Quim Torra

FOTO: ACN/ El president de la Generalitat saludant els veïns d’Isona

FOTO: ACN/ Quim Torra visitant el Museu de Dinosaures d’Isona

FOTO: ACN / Torra amb els tècnics del Geoparc Conca de Tremp-Montsec

FOTO: LM/ Veïns de les Valls d’Àneu van lliurar un manifest a Torra
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