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energia iniciatives
ajuntament De benavarri

representants de quatre comarques afectades per la línia a Osca.

Quatre comarques 
d’Osca, contra  
la línia de molt 
alta tensió
El Jussà ja prepara 
al·legacions al projecte

redacció
❘  lleiDa ❘  Quatre comarques 
d’Osca afectades per la línia 
de molt alta tensió que projec-
ta Forestalia entre Laluenga i 
Isona van mostrar ahir oposi-
ció al projecte. Els presidents 
del Somontano, Cinca Mitjà, 
Llitera i Ribagorça aragonesa, 
així com alcaldes d’aquestes co-
marques, s’hi van posicionar en 
contra per les afectacions a ni-
vell mediambiental i sobre el 
desenvolupament econòmic i 
social d’aquestes zones. El pri-
mer edil de Benavarri, Alfredo 
Sancho, va explicar que “152 
quilòmetres de propietats pri-
vades, finques, terres agrícoles, 
terrenys municipals i forestals 
es veuran afectats d’una forma o 
una altra”. “D’oest a est, gairebé 
tot l’ample de la província d’Os-
ca”, va dir. Per la seua part, el 
president del consell del Jussà i 
alcalde de Castell de Mur, Josep 
Maria Mullol, va explicar que 
els quatre ajuntaments afectats 
a la comarca han contactat amb 
una enginyeria mediambiental 
perquè els ajudi a preparar les 
al·legacions que preparen contra 
el projecte. S’ha de recordar que 
a començaments d’aquest mes 
hi va haver una marxa lenta a 
Comiols per protestar contra 
aquesta iniciativa. Per la seua 
part, l’empresa va comunicar als 
consistoris la proposta que les 
compensacions arribin a l’im-
port de l’energia consumida du-
rant quaranta anys.

El Pont reviu les 
tradicions de muntanya
Inclou oficis, concursos i nomenarà 
Empar Moliner Majoral dels Pirineus

diumEngE 24
tota la jornada, mostra 
d’antics oficis i activitats 

a jugar! jocs gegants de 
la Fira de la Girella.

exposició de manualitats 
de l’associació de dones. a 
l’ajuntament.

exposició dels pescadors 
de la muntanya. a la sala 
de Casa Cotori.

11.00 concurs el xiulet 
dels Pastors. a la plaça 
Pirineus.

11.00 Demostració 
d’elaboració de les falles 
de la ribagorça. al camp 
de la vila.

11.00 Degustació 
popular de girella. Preu: 1 
euro. a la Confraria nova.

12.00 inauguració de 
la XX fira i pregó a càrrec 
d’empar moliner, que serà 
nomenada majoral dels 
Pirineus. Plaça Pirineus.

17.00 taller Fem 
carnellets amb carn de 
corder i de girella. a la 
plaça del mercadal.

La vida a muntanya es re-
memora aquest diumenge 
al Pont de Suert de la mà 

de la Fira de la Girella. L’em-
botit autòcton és l’estrella d’un 
certamen que inclou antics ofi-
cis vinculats al món rural, ex-
posicions i concursos. Manté 
clàssics com el títol honorífic 
del Majoral dels Pirineus, ator-
gat aquest cop a l’escriptora 
Empar Moliner, que oficiarà 
també com a pregonera, o el 
concurs de xiulets dels pastors, 
en què determinen quin és el 
xiulet més original i qui xiula 

millor el seu ramat, segons el 
parer del públic. Públic que, 
d’altra banda, contemplarà 
en directe com s’elaboren les 
falles de la Ribagorça o bé po-
drà participar en un taller per 
aprendre a fer carnellets amb 
carn de corder i girella. Si hom 
es passeja pel recinte veurà 
en acció oficis com forjador, 
filadora o escloper, així com 
peces d’artesania reunides en 
un mercat. També l’esperen els 
jocs gegants, una exposició de 
manualitats i dels pescadors de 
la muntanya.

El Pont de Suert
Fira de la Girella

El mercat artesà, tallers 
i jocs o l’elaboració de 
falles completen la fira

■ La Confraria Nova ofereix 
a partir de les onze l’oportu-
nitat d’assaborir la girella, 
l’únic embotit que utilitza el 
corder com a base de la seua 
elaboració. Es prepara amb 
un trinxat de menuts, frei-
xura i el cap es lliga amb ar-

ròs, després s’afegeixen ous, 
julivert, cansalada de porc, 
pebre i sal. 

Qui vulgui tastar-la, haurà 
d’adquirir un tiquet de degus-
tació d’un euro o bé al punt 
d’informació de la fira o a la 
llibreria Foix.

La Confraria Nova ofereix una 
degustació popular de girella Air Nostrum  

posa a la venda 
els vols entre  
la Seu i Madrid

comunicacions

❘  la seu ❘  Air Nostrum, fil ial 
d’Iberia, ja ha posat a la venda 
els bitllets per a la ruta que uni-
rà l’aeroport de la Seu-Andorra 
amb Madrid, amb preus a partir 
dels 59 euros per trajecte. Des 
de l’aerolínia van assegurar que 
al cap de poques hores que s’in-
clogués la ruta als sistemes de 
venda ja van registrar les pri-
meres reserves. Val a recordar 
que Air Nostrum inaugurarà 
els vols a la capital espanyola 
el 17 de desembre i es preveu 
que operi 210 trajectes a l’any. 
A partir del dia 14 de gener, la 
companyia oferirà dos freqüèn-
cies setmanals (els divendres i 
els diumenges). Aquesta com-
panyia és també la que opera 
l’únic vol regular de l’aeroport 
d’Alguaire, que uneix aquesta 
localitat del Segrià amb Palma 
durant tot l’any.

Les Borges estrena el permís laboral per la regla
❘ les borGes ❘ L’ajuntament de les Borges ja ha incorporat el 
permís recuperable de menstruació i climateri per a les 
treballadores municipals. Podran absentar-se del lloc de 
treball fins a vuit hores mensuals i les hauran de recuperar 
en els sis mesos següents. El ple va aprovar posar en marxa 
aquesta mesura al maig i la capital de les Garrigues segueix 
els passos d’altres municipis catalans com Girona o Ripoll.

El PSC impulsa sessions de treball sobre Rodalies
❘ lleiDa ❘ El PSC a la Diputació celebrarà sessions de treball 
sobre el pla de Rodalies de Lleida i estratègies contra la des-
població. Van recordar que davant “la inacció del govern 
provincial en necessitats tan urgents com la fibra òptica o 
comunicacions, algú ha de prendre la iniciativa”.
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n El departament d’Educació 
està investigant els fets que 
van tenir lloc a l’Escola On-
dara de Tàrrega des de prin-
cipis d’aquest curs després que 
alguns alumnes acusessin el 
professor substitut de filosofia 
d’haver fet suposats comenta-
ris “desafortunats, masclistes 
i misògins” a classe, tal com 
va avançar SEGRE ahir. Fonts 
de la conselleria van confir-
mar ahir a aquest diari que 
“estem fent les investigaci-
ons corresponents” després 
d’activar el protocol per part 
de l’USAV (Unitat de Suport 
a l’Alumnat en situació de 

Violència). Així mateix, des 
d’Educació van indicar que 
“el professor està de baixa”, 
per la qual cosa de moment 
no imparteix classes. Algunes 
alumnes havien deixat d’assis-
tir-hi com a forma de pressió. 
Un grup d’alumnes d’aquest 
centre es van concentrar di-

mecres i dijous per aquesta 
causa. Segons van denunciar, 
aquest professor “fa comenta-
ris masclistes a alumnes me-
nors abusant del seu poder 
per exercir assetjament, i ho 
justifica dient que és humor”. 
Van demanar que aquest pro-
fessor deixi d’impartir classes. 
El centre i Educació busquen 
una solució al conflicte.

D’altra banda, entitats fe-
ministes del Pallars han emès 
un comunicat per denunciar 
comentaris masclistes en una 
actuació musical durant les 
festes de Llessui el setembre 
passat.

El professor investigat a Tàrrega, de baixa

polèmica a lleSSui
Entitats feministes 
denuncien comentaris 
masclistes d’un grup 
musical a les festes

l. garcía/l. pedróS
❘ llEiDa ❘ Més de 240 menors 
d’edat de les comarques lleida-
tanes han hagut de demanar al-
gun tipus de protecció per part 
dels jutjats al ser víctimes de 
violència masclista. Són xifres 
que corresponen a les ordres 
judicials adoptades en l’última 
dècada, en la qual 248 nenes i 
adolescents en situació de vio-
lència de gènere han demanat 
protecció i els jutjats de Lleida 
l’han concedit a un centenar. 
Aquests casos de violència mas-
clista es donen en les més diver-
ses circumstàncies, encara que 
sobretot en les relacions de pa-
rella o amb companys d’institut.

Precisament aquesta setma-
na tant Save the Children com 
l’Observatori contra la Violèn-
cia Domèstica i de Gènere aler-
taven de la “normalització” de 
la violència masclista entre els 
més joves. En un informe, l’or-
ganització constata que moltes 
nenes i joves menors de divuit 
anys queden fora del focus de 
les campanyes, els recursos i 
les opcions més centrades en la 
prevenció, amb la qual cosa es 
produeix “més invisibilització” 
de les seues circumstàncies, i es 
mantenen així els rols sexistes 
entre els adolescents. 

Per la seua part, l’Observatori 
contra la Violència Domèstica 
i de Gènere va alertar que 190 
dones menors de 21 anys es 
troben en alt risc per violència 
masclista al conjunt de l’Estat. 
A Lleida, en els últims dos anys 
i fins al mes de juny del 2021, 
els serveis d’atenció de la Ge-
neralitat van atendre més de 
60 menors d’edat que denunci-
aven haver patit algun tipus de 
violència per part de les seues 
parelles o exparelles, la majoria 
a nivell psicològic, però també 
físic i sexual.

Més de 240 menors han demanat 
protecció per violència masclista
Als jutjats de Lleida, que han atès la petició d’un centenar d’adolescents en deu 
anys || Alerta per la “normalització” d’aquesta xacra entre els més joves

successos violència de gènere

protesta d’alumnes de l’escola ondara de Tàrrega dijous pels comentaris d’un professor.

laia pEDrós

Incendi a l’acadèmia 
militar de Talarn
❘ talarn ❘ Cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat 
van anar ahir al migdia a 
l’Acadèmia General Bàsica 
de Suboficials després de 
ser alertats a les 13.13 hores 
d’un foc a les instal·lacions. 
L’incendi es va declarar a la 
cuina, concretament en una 
fregidora, segons van infor-
mar els Bombers. Durant 
l’extinció, es va desallot-
jar preventivament la zona 
afectada.

Es crema una furgoneta  
a Vilagrassa
❘ vilagrassa ❘ Una crema con-
trolada que es va escapar va 
calcinar ahir a la tarda una 
furgoneta en un camp de 
Vilagrassa al costat de l’au-
tovia A-2. Els Bombers van 
ser alertats a les 17.24 hores 
i al lloc van acudir dos dota-
cions i van treballar en l’ex-
tinció fins passades les 18.30 
hores. Per la seua part, els 
Bombers també van sufocar 
un foc de vegetació agrícola 
a Castellserà. Van ser alertats 
a les 13.51 hores.

Ferit en una col·lisió  
a l’L-800 a Alcarràs
❘ alcarràs ❘ L’ocupant d’un tu-
risme va resultar ferit ahir 
divendres al matí en una col-
lisió a la carretera L-800 a 
Alcarràs. Van xocar un cotxe 
i un camió a les 9.54 hores. El 
ferit, de caràcter lleu, va ser 
evacuat a l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida pel 
SEM, segons van informar 
els Bombers, que hi van ar-
ribar amb dos equips. D’altra 
banda, un vehicle va sortir de 
la via ahir a la tarda a la C-12 
a Balaguer i no van transcen-
dir ferits.

Nou helicòpter de 
vigilància dels Mossos
❘ barcElona ❘ La unitat de Mit-
jans Aeris dels Mossos comp-
te amb un nou helicòpter 
que és més precís en llocs 
complexos.

agEnts rurals

Porten a la Fiscalia l’electrocució d’aus al Jussà n Els Rurals han 
portat a la Fiscalia l’electrocució d’aus al Jussà. Aquesta mateixa 
setmana han estat una àguila marcenca i un milà. En els últims 
tres anys han estat més de 150 exemplars.

Desmantellen 
una plantació a 
Fígols i Alinyà

marihuana

❘ Fígols ❘ Els Mossos van desman-
tellar dimecres una plantació 
de marihuana en una zona 
rural del terme municipal de 
Fígols i Alinyà. Estava ocul-
ta en un bosc i hi havia unes 
2.900 plantes, 750 esqueixos 
i un campament on els encar-
regats de la plantació podien 
menjar i vigilar els accessos. 
Dimecres, després de tenir 
l’autorització judicial, es va 
desmantellar però no hi van 
trobar ningú. la plantació tenia un campament i estava oculta en un bosc.

mossos D’EsquaDra
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Lleida, contra el càncer de mama
el castell de Gardeny acull un acte per recaptar fons

solidaritat salut

Fotografia de grup de participants i organitzadors de l’acte solidari de Farmactiva.

farmactiva

❘ LLeiDa ❘ El Castell de Gardeny 
de Lleida va acollir ahir el I Ac-
te Solidari contra el Càncer de 
Mama organitzat per Farmac-
tiva, de Tàrrega, i en col·labo-
ració amb Alliance Healthcare 
amb l’objectiu de recaptar fons 
en benefici del Grup d’Investi-

gació en Càncer de Mama de 
referència a Espanya (Geicam). 
Sota el lema “Toca’t abans que 
et toqui. Per vosaltres!”, l’acte 
va comptar amb 60 assistents. 
Així mateix, es va dur a terme 
un col·loqui, moderat per Gi-
na Raymat, amb Marta Gilart, 

supervivent i divulgadora del 
càncer de mama a les xarxes 
socials, i Digna Torres i Elvira 
Oliver, d’Adima, que van res-
saltar la importància de l’au-
toexploració i de l’autoestima 
per poder prevenir i afrontar 
la malaltia.

HBO descarta rodar el seu reality a 
Peramola i podria elegir terradets

audiovisuals Escalada

C.SanS
❘ PeramOLa ❘ La plataforma de 
streaming HBO, que busca 
emplaçaments per rodar un 
reality show sobre escalada, 
ha descartat finalment fer-ho 
a Peramola. La productora de 
Jason Momoa, el popular actor 
de Hollywood que va interpre-
tar Khal Drogo a Joc de Trons, 
va visitar la zona d’escalada 
del Roc de Rumbau de la loca-

litat alturgellenca a mitjans de 
mes però la complexitat i l’exi-
gència màxima d’aquesta roca 
han fet descartar finalment el 
municipi com a escenari per 
al rodatge del programa, que 
comptarà amb dotze escala-
dors anònims que en cap cas 
no seran experts. Chris Shar-
ma, escalador popular a nivell 
mundial i molt coneixedor 
d’aquesta roca, s’havia referit 

en alguna ocasió a ella com “la 
via més difícil del món”. 

Un equip de vint-i-un repre-
sentants d’HBO van aprofitar 
el desplaçament a Peramola 
per visitar també la zona d’es-
calada del congost de Terra-
dets, entre el Pallars i la No-
guera. HBO podria haver es-
collit aquest emplaçament per 
començar els rodatges a finals 
de novembre.

el director del congrés, al costat del president del CPC Lleida.

jornadEs comunicació
cOL·Legi De PeriODistes cataLunya a LLeiDa

❘ LLeiDa ❘ La seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a 
Lleida va acollir ahir la pre-
sentació del XXII Congrés 
de Periodisme d’Osca, que 
es durà a terme els dies 3, 4 
i 5 de novembre a la capital 

altaragonesa. El director de 
La Vanguardia, Jordi Juan, 
inaugurarà el congrés, que 
comptarà amb la presència 
d’altres periodistes com Igna-
cio Escolar, Andrea Ropero, 
o el youtuber Carles Tamayo.

el congrés de periodisme 
d’Osca es presenta a Lleida

L’Urgell crida l’atenció d’influencers i turistes
❘ tàrrega ❘ La comarca de l’Urgell va rebre les visites d’espe-
cialistes en turisme ornitològic, destacats turoperadors i 
influencers en unes activitats organitzades pel Patronat de 
Turisme de la Diputació, Ara Lleida, i la col·laboració del 
consell comarcal.

Desfilada de moda solidària a la zona alta de Lleida
❘ LLeiDa ❘ L’Associació Zona Alta Lleida organitza avui (17.30) 
una desfilada de moda a l’avinguda Doctor Fleming per donar 
suport a familiars i pacients de càncer de mama.

cOnseLL cOmarcaL urgeLL

www.segre.com/club

Telèfon del Club 
973 248 008
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