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Esport Base
Totes les categories de 
l’esport base i escolar de 
les comarques de lleida

lleida ❘ 7

comarques ❘ 11

eleccions

amado Forrolla

Els presidents de la Generalitat, amb la UdL
Els 25 anys del Consell Social reuneixen Pujol, que va fer una crida al diàleg entre Catalunya i 
Espanya, Montilla, Mas i Torra, amb missatges de Puigdemont i de l’oficina de Maragall

és notícia ❘ 3

La Paeria ha fet marxa enrere i 
no aplicarà finalment de forma 
generalitzada la retallada d’al-
tures del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), 
que inicialment afectava el fu-
tur de 2.890 edificis existents. 
D’altra banda, no veta que es 
pugui implantar Carrefour en 
uns terrenys al costat de l’Ll-11, 
malgrat que no inclou el centre 
comercial al POUM.

lleida ❘ 8

La Paeria rectifica 
la retallada 
d’altures del
nou POUM i no 
veta el Carrefour
Estima al·legacions 
contra la limitació

comarques ❘ 13

Pendents || La nova resolució 
de Territori es preveu en           
una setmana

Montmeló || És un dels espais 
que estudia la promotora per 
a l’esdeveniment

No se suspèn || La firma 
descarta anul·lar-lo encara 
que no se celebri a Escalarre

Doctor Music busca fora del 
Pallars alternatives per si 
l’ACA prohibeix el festival

amado Forrolla

amado Forrolla

Batet diu que Larrosa 
és un gran alcalde i el 
millor alcaldable per 
al necessari diàleg

Turull afirma que 
porta Lleida al cor i 
que és un honor ser 
candidat al Congrés

Els presidents de la Generalitat, 
amb els membres del Consell 
Social i rectors.

cfarre
Resaltado



13comarquesSegre 
Dissabte, 23 de març del 2019

e. Farnell
❘ lleiDa ❘ La promotora de Doctor 
Music Festival està pendent de 
la nova resolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) que 
ha de permetre la celebració de 
l’esdeveniment a Escalarre, per 
decidir si opta per un altre em-
plaçament per al certamen mu-
sical. No obstant això, la firma 
continua treballant per trobar 
una solució encara que, davant 
de la possibilitat que l’ACA veti 
de nou l’organització del festi-
val, Doctor Music busca alterna-
tives per evitar tant sí com no la 
cancel·lació de l’esdeveniment. 
Fonts pròximes al festival asse-
guren que la nova ubicació seria 
fora de Lleida i entre els recintes 
que podrien estudiar-se hi ha el 
circuit de Montmeló, segons va 
publicar ahir El País. L’empresa 

va presentar al·legacions a la 
primera resolució desfavora-
ble a la celebració de l’esdeve-
niment a Escalarre al trobar-se 
en zona inundable. Així mateix, 
el departament de Territori s’ha 
pronunciat en reiterades ocasi-
ons en el sentit que no pot auto-
ritzar la celebració del festival 
en una zona afectada. Malgrat 
tot, la promotora no decidirà res 
sobre l’emplaçament definitiu 
fins que no hi hagi la resolució 
de l’ACA.

Al seu torn, el president del 
consell del Sobirà, Carlos Isús, 
va apuntar que “les sensacions 
no són bones” encara que va 
preferir esperar a la resolució. 

Va assenyalar que si s’autoritza 
amb condicions que el facin in-
viable, com limitar l’aforament 
a 15.000 persones, tampoc no 
servirà de res. En la mateixa lí-
nia es va manifestar l’alcalde 
d’Esterri d’Àneu, Joan Blanco, 
que va apuntar que la percepció 
no és encoratjadora i els tràmits 
no avancen “per la qual cosa 
l’ambient no és favorable”. Els 
ajuntaments esperen aquest 
permís per emprendre obres per 
al festival com per exemple una 
nova captació d’aigua en àrees 
d’aparcament. La Diputació té 
reservada també una partida 
de 200.000 euros per a aquests 
treballs.

Milers de persones es van citar a escalarre a la primera edició del 1996.

rafa ariño

festivals regulació

Reducció de la 
zona d’acampada  
i trasllat de 
l’aparcament
n Doctor Music va pre-
sentar mesures per acon-
seguir l’aval de l’ACA a la 
celebració com reduir la 
zona d’acampada i tras-
lladar pàrquings i carpes, 
que es trobaven en els 
espais de més risc en cas 
d’inundació. En aquest 
sentit, les zones d’apar-
cament s’habilitarien en 
poblacions que estiguin 
entre 30 i 60 minuts de 
distància i es trasllada-
ria el públic fins al recinte 
del festival en autocars. 
També van avançar la 
redacció d’un estudi hi-
drològic i un sistema de 
predicció amb dades me-
teorològiques amb pluvi-
òmetres i sistemes d’afo-
rament de l’aigua, entre 
d’altres.

Doctor Music se n’anirà del Pallars si l’ACA 
veta el projecte i busca nous emplaçaments
Entre les alternatives per a la celebració la promotora sospesa el circuit de Montmeló a Barcelona || Els 
alcaldes i el consell del Sobirà temen que la resolució serà una altra vegada contrària per inundabilitat

condicionS

Una resolució que limiti 
l’aforament tampoc és  
del grat del territori al ser 
inviable econòmicament

n El portaveu dels empresaris 
turístics de les Valls d’Àneu, 
Carles Cortina, va admetre 
ahir que hi ha “incertesa i un 
cabreig important davant la 
possibilitat que Doctor Music 
no se celebri a la comarca”. Va 
assegurar que els empresaris 
entenen que la normativa 
d’inundabilitat s’ha de com-
plir però “s’hauria de trobar 
una solució per encaixar el 
certamen musical a Escalarre 
i durant tres dies concrets del 
mes de juliol”. Va apuntar a 
la poca voluntat política per 

resoldre aquesta problemàtica 
que afectarà el sector turístic 
i el territori. 

“L’impacte econòmic serà 
important, jo mateix he re-
nunciat a reserves per al mes 
de juny que ara estan en l’ai-

re”, va dir. Va destacar que 
la majoria d’empresaris han 
manifestat un sentiment d’im-
potència després de dos anys 
de treball perquè se celebri 
un esdeveniment d’aquestes 
característiques. “Iniciativa 
que sorgeix, iniciativa que es 
tomba en lloc d’intentar mini-
mitzar els riscos que es poden 
produir durant tres dies.” “Si 
el festival no se celebra la de-
cepció serà molt gran i difícil 
d’entendre per a un territori en 
el qual ja és difícil tirar enda-
vant un negoci”, va dir.

Indignació al Sobirà per la possibilitat d’un altre veto

reServeS

la majoria d’empresaris 
turístics han renunciat a 
reserves per poder  
atendre el festival
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Tuixent tanca  
la temporada 
amb rècord  
de visitants
Sols Tavascan tindrà 
circuits de nòrdic

esquí balanç

c. SanS
❘ lleiDa ❘ L’estació d’esquí de 
Tuixent-la Vansa va finalit-
zar ahir la campanya d’esquí 
nòrdic després d’haver tingut 
obertes les instal·lacions du-
rant 144 dies i haver compta-
bilitzat 25.000 visitants, xifra 
rècord d’assistència després 
dels 22.000 de la passada 
temporada. 

El complex mantindrà ober-
tes les instal·lacions avui i de-
mà. “L’anticicló i la disminució 
de la capa de la neu” són els 
principals factors que obliguen 
els responsables de l’equipa-
ment a tancar portes, si bé el 
director de l’estació, Albert 
Nadal, va assegurar que en el 

cas de noves precipitacions “no 
descartem reobrir algun cap de 
setmana”. Des del complex van 
destacar que aquesta tempora-
da han aconseguit el segon mi-
llor registre de dies d’obertura 
(amb 144). El rècord correspon 
a la campanya 2013-2014, amb 
158 dies. S’ha de recordar que 
l’estació va estrenar la campa-

nya l’1 de novembre després 
de les nevades d’octubre, que 
van permetre l’obertura més 
anticipada de la història.

Així mateix, Tavascan man-
té també oberts 14 quilòmetres 
de pistes d’esquí nòrdic, mentre 
que la resta d’estacions només 
ofereixen usos lúdics i circuits 
de raquetes.

tuixent-la vansa

Imatge de nens esquiant a Tuixent aquesta setmana.

medi ambient residus
segre tàrrega

Bosses d’escombraries per terra dijous passat a Tàrrega.

Veïns de Tàrrega continuen deixant 
les bosses de brossa a terra
Segre Tàrrega
❘ tàrrega ❘ Veïns del barri de la 
Plana de Tàrrega continuen 
deixant les bosses d’escom-
braries a terra com a protesta 
pel canvi d’ubicació de conte-
nidors. Aquestes accions se-
gueixen després que la Policia 

Local tramités tres denúncies. 
D’altra banda, veïns van mos-
trar el malestar per la brutícia 
que acumulen alguns carrers 
del polígon industrial Riambau. 
Es tracta d’un espai privat dels 
propietaris de naus industrials 
i UrgellNet el va netejar.

redaccIó
❘ lleiDa ❘ Ferrocarrils de la Gene-
ralitat (FGC) licitarà dilluns un 
nou telecadira per substituir el 
de la Roca, parat des del pas-
sat 1 de febrer arran de la cai-
guda d’una cadira buida. Cap 
de les revisions des de llavors 
no ha permès explicar aquest 
succés i l’accés a les pistes s’ha 
fet amb màquines trepitjaneu i 
vehicles tot terreny. L’empresa 
pública opta per substituir-lo 
per a la pròxima temporada, 
basant-se en informes tècnics 
que desaconsellen tornar a po-
sar en marxa l’actual. S’ha de 
recordar que es tracta de l’úl-
tim remuntador al món de l’em-
presa nord-americana Yan Lift 
Engineering, que va fer fallida 
l’any 1996 arran d’accidents 
mortals als seus telecadires als 
EUA i el Canadà. Tots els altres 
ja han estat desmantellats.

La direcció general de Trans-
ports per Cable del departament 
de Territori ha emès l’informe 
definitiu que avala canviar el 
remuntador, després que el 
conseller, Damià Calvet, auto-
ritzés al febrer una inversió de 
fins a 7,5 milions d’euros per tal 
d’adquirir el nou remuntador. El 
procés de licitació es tramitarà 
per via d’urgència i està previst 
que al juny estigui llest el pro-
jecte executiu i obtenir els per-
misos necessaris per a les obres 
un mes després, al juliol. El nou 

telecadira haurà d’estar llest per 
entrar en servei al novembre, a 
l’inici de la temporada d’esquí 
2019-2020.

Trepitjaneus tota la campanya
La decisió de canviar el tele-

cadira implica que Espot tan-
carà la temporada utilitzant 
les cinc màquines trepitjaneu 
i els totterrenys per transpor-

tar els esquiadors fins a la cota 
2.000, un tram d’1,7 quilòme-
tres de longitud. Ferrocarrils va 
apuntar sobre això que aquest 
procediment, adoptat com a so-
lució provisional per mantenir 
l’estació oberta, ha tingut una 
acollida molt més favorable de 
l’esperada per part dels usua-
ris. Així, l’empresa pública de 
la Generalitat va assegurar que 

Espot Esquí “ha batut aquest 
any el rècord de visitants” amb 
un augment que va xifrar en 
un 24%, al passar d’11.488 du-
rant la temporada 2017-2018 a 
14.226 en el que va de l’actual 
campanya. 

En vista d’això, FGC preveu 
organitzar activitats lúdiques 
amb trepitjaneus a Espot el prò-
xim hivern.

el telecadira de la roca d’espot esquí, parat des del mes de febrer passat al caure una cadira buida.

acn

FGC licita un telecadira per a Espot 
que substituirà al novembre l’avariat
Informes desaconsellen posar en marxa l’actual després de la caiguda d’una cadira 
buida || La Generalitat espera construir-lo a l’estiu i estrenar-lo la temporada vinent

esquí instal·lacions

El Geoparc, contra la 
mina del Baix Pallars
❘ tremp ❘ El Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec va aprovar 
donar suport a les al·legaci-
ons presentades per l’entitat 
de veïns de Lo Pedrís de Baix 
Pallars a la direcció d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Soci-
al contra la sol·licitud d’un 
permís d’investigació mine-
ra en aquest municipi. Així 
mateix, insten la Generalitat 
a impulsar un procés partici-
patiu amb els agents públics 
i privats del territori.

Lleida, al B-Travel de 
turisme de Barcelona
❘ lleiDa ❘ El Patronat de Tu-
risme de la Diputació, sota 
la marca turística Ara Llei-
da, participa al saló B-Tra-
vel amb un ampli ventall de 
propostes destinades a captar 
i fidelitzar el públic finalista 
perquè visiti les comarques 
lleidatanes durant les seues 
escapades de cap de setma-
na, ponts festius i Setmana 
Santa, que coincidirà amb el 
final de la temporada d’esquí 
i l’inici de les activitats de tu-
risme actiu.

Avalen les candidatures 
per a les cambres
❘ lleiDa ❘ Les juntes electorals 
territorials han proclamat les 
candidatures que es presen-
taran a les eleccions de les 
Cambres de Comerç, que se 
celebraran del dia 2 al 8 de 
maig. 

A Tàrrega no hi haurà 
eleccions a l’existir un candi-
dat per cada vocal i a Lleida 
també s’elegiran els vocals en 
representació de les organit-
zacions empresarials.

cfarre
Resaltado



34 guia Segre 
Dissabte, 23 de març del 2019societat

Foto de grup dels premiats, la directora d’Aspid, polítics de Lleida i el president, Quim Torra.

òscar mirón

p. rodeLLAr
❘ LLeiDa ❘ “La societat avança més 
ràpid que les sinergies que es 
creen entre l’administració i 
les entitats. Cal canviar això 
per continuar oferint durant 
25 anys més els millors serveis 
als nostres usuaris i les seues 
famílies.” Aquesta va ser la 
reclamació que va fer la presi-
denta d’Aspid, Bibiana Bendic-
ho, en el multitudinari acte de 
celebració de la 21a edició dels 
premis de l’entitat i del seu 25 
aniversari que va tenir lloc ahir 
a la Llotja amb la presència del 
president de la Generalitat, 
Quim Torra, i de diverses au-
toritats de Lleida, juntament 
amb gairebé 300 persones més.

Els premis d’aquest any, que 
reconeixen el treball d’integra-
ció de les persones amb disca-
pacitat, han estat per al grup 
Roba Estesa, premi Aspid a la 
Solidaritat, per incorporar des 
de fa un any i mig una intèr-
pret de llenguatge de signes als 
seus concerts, atansant així els 
seus espectacles a la comunitat 
sorda. 

L’escola de parapent d’Àger, 
Entrenúvols, es va emportar el 
premi Aspid a la Innovació. “A 
l’aire tots som discapacitats”, 
va explicar el director de l’em-
presa, Jordi Marquillas. 

Per la seua part, la Federació 
de Centres Especials de Treball 
(CET) de Catalunya va rebre el 
guardó a l’Empresa per facilitar 
la inserció laboral de discapa-
citats al mercat laboral tant en 

multitudinari aniversari d’aspid
celebra 25 anys i entrega els seus premis al grup Roba estesa, l’empresa entrenúvols, el monologuista 
Marc Buxaderas i la Federació catalana de cet || El president Torra va presidir l’acte

entitats guardons

empreses ordinàries com en 
centres especials de treball. 

El guardonat amb el Premi 
Aspid a la Comunicació va ser 
el monologuista Marc Buxa-
deras que, fent riure tots els 
presents, va explicar que amb 
els seus monòlegs, en els quals 
relata les seues pròpies vivèn-
cies, vol conscienciar i difondre 
les desigualtats amb què con-
viuen les persones que tenen 
discapacitat.

Finalment l’associació va dis-

La notícia,  
a Lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

reconeixemenTS

Premi Aspid a la Solidaritat
z el grup musical roba estesa va 
incorporar des de fa més d’un 
any una intèrpret de llenguatge 
de signes per fer més inclusius 
els seus concerts.

Premi Aspid a la Innovació
z L’empresa d’Àger entrenúvols 
organitza vols en parapent per 
a persones amb discapacitat.

Premi Aspid Comunicació
z marc Buxaderas consciencia 
i difon amb els seus monòlegs 
les desigualtats que viuen diàri-
ament els discapacitats.

Premi Aspid a l’Empresa
z La Federació catalana de cen-
tres especials de Treball impulsa 
la inserció laboral en l’empresa 
ordinària de discapacitats.

Premis per a 8 estudiants  
i un institut de Lleida per 
les seues investigacions

joVentut ensenyament

redAcció
❘ LLeiDa ❘ Vuit estudiants lleida-
tans i l’institut Alfons Costafre-
da de Tàrrega han estat guardo-
nats amb el Premi de Recerca 
Jove que atorga l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca de la Generalitat. 
Els guardonats són Martina Sa-
nahuja Sanz (Episcopal), Al-
ba Sapena Molina (Episcopal), 
Joan Mases Joseph (Guindà-
vols), Sara Grau Sàez (Màrius 
Torres), Razvan-Paul Gorgan 
(Torrevicens), Elisenda Domen-
jó Fernández (Joan Brudieu de 
la Seu d’Urgell), Sabina Vall 
Farré (institut La Segarra de 
Cervera) i Mercè Feliu Cube-
res (Institut de Tremp). Tots ells 
rebran un premi de 750 euros 
pels seus treballs d’investigació 
de Batxillerat.

Per la seua part, l’institut Al-
fons Costafreda de la capital de 
l’Urgell ha estat distingit amb el 
Premi Reginó, en col·laboració 
amb l’Institut Català de les Do-
nes, pel seu treball sobre el gè-
nere i obra de Mar Sánchez, La 
diversitat és possible en l’edu-
cació. En aquest cas, la dotació 
és de 2.500 euros.

Reconèixer l’esforç
Aquests guardons volen fo-

mentar l’esperit científic entre 
el jovent i tenen com a objec-
tiu reconèixer els millors tre-
balls d’investigació en qualse-
vol àrea de coneixement fets 
per estudiants de Secundària i 
premiar, alhora, l’esforç realit-
zat en el foment de la investi-
gació dels centres en els quals 
estudien.

gastronomia proximitat
sLow FooD caTaLunya

set restaurants lleidatans obtenen la distinció ‘Km0 slow Food’
❘ LLeiDa ❘ Set restaurants llei-
datans han estat reconeguts 
aquesta setmana amb el dis-
tintiu Km0 Slow Food de Cata-
lunya, en un acte que es va fer 

dilluns a l’Ametlla de Mar. El 
Celler dels Joglars (Montardit), 
Cafè Pessets (Sort), Espai de 
Tasta Mas d’Eroles (Adrall), El 
Dien (Vallfogona de Balaguer), 

Lo Pons (Ponts) i L’Antic Forn 
(Cervera) repeteixen distinció 
i s’hi incorpora El Rastell (la 
Seu). A l’acte van assistir els 
xefs dels restaurants (foto).

tingir amb una menció especial 
el professor de l’institut del Pont 
de Suert Carles Hidalgo, que 
des de fa vuit anys organitza 
activitats a la neu per a usuaris 
d’Aspid i els seus alumnes.n El president de la Gene-

ralitat, Quim Torra, va ex-
plicar durant l’entrega de 
premis i la celebració del 25 
aniversari d’Aspid, que ell 
ha experimentat “en les me-
ues pròpies carns” el que és 
viure amb una persona amb 
discapacitat. “La vida va po-

sar amb mi una persona amb 
discapacitat, la meua filla”, 
va relatar i va recordar que 
“quan anàvem tota la família 
a esquiar ella no podia. Al fi-
nal vam trobar una solució, el 
trineu. Veure-la gaudir de la 
neu d’aquesta manera, no es 
pot explicar amb paraules”.

“La vida em va posar una persona al 
cantó amb discapacitat, la meua filla”
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