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Talarn emplaza a banca y Estado 
a poner cajeros en el mundo rural 
~ El presidente de la Diputació 
denuncia ante el Senado que el 
58% de municipios no lo tienen 

Los agentes de 
la Urbana de 
lleida reciben 
seis bicicletas 
eléctricas 

Un total de 45.000 leridanos 
de 136 localidades, sin acceso 
directa a una entidad financiera 

Insta a corregir la situación de 
"exclusión" que sufren muchos 
pueblos pequeños I C ~ UCL UI I ~U :J 

Pedro Sanchez 
reformara la 
sedición para 
homologaria 
con Europa 
El presidente deiGobierno es
pañol anunció anoche que hoy 
registrara en el Congreso una 
proposición para sustituir el 
delito de sedición por otro de 
"desórdenes públicos agrava-
dos". e- ·,,L 1 a' b 

Next Generation 
para la mejora 
energética en 
nueve pueblos 

FOTO: Marta Uuvlch (ACN} f Un jinete conduce a los 
animales a la salida de un túnel de la carretera N-260 

Los recibiran Aitona, Cane
jan, Castell de Mur, Gavet de 
la Conca, Tornabous, Vilamòs, 
Juncosa, Soses y Sudanell, en 
el programa de transición eco
lógica. u RQUES 1 PAG. 13 
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Barcelona es el 
destino del 40% 
de empresas que 
se van de Lleida 

... o v1 RQ 1LS I p G. 16 

Se trata de bicicletas de monta
ña que sustituiran a las conven
cionales y que facilitaran el tra
bajo a los agentes de la unidad 
ciclista del cuerpo, que realizan 
una media de 20 a 30 kilómetros 
dianos. El coste es de mas de 
25.000 euros. LOCAL I PAG.10 

FOTO: Tony Alcantara I Tres miembros de Ja Guàrdia Urbana muestran sus flamantes bicicletas eléctricas 

Niega el acoso 
a dos menores 
en Tàrrega y ve 
un "complot'! 

COMARQ ES I PAG. 18 
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Gairebé 6.000 persones 
viatgen amb el Tren dels 
Llacs aquesta temporada 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Tren dels Llacs ha apagat els 
seus motors després d'una tem
porada on ha aconseguit una alta 
afluència de passatgers. El passat 
dissabte 29 d'octubre es va realit
zar la darrera circulació. La histò
rica línia ferroviària entre Lleida 
i la Pobla de Segur ha rebut un 

total de 5.831 persones usuàri
es, fet que suposa un increment 
del 24% respecte la temporada 
passada. Concretament, el Tren 
Panoràmic, ha transportat 369 
passatgers, amb un augment del 
4%. Pel que fa al Tren Històric, 
5.462 viatgers han gaudit del ser
vei durant la temporada 2022, un 
~5% més que l'any 2021. 

FOTO: Saturno f L'Orquestra Saturno hi actuarà demà dissabte 

Els Alamús viurà tres dies 
intensos de la Festa Major 
dedicada a Sant Martí 
Els Alamús celebra aquest cap 
de setmana la seva Festa Major 
de Sant Martí, que s'inicia avui 
divendres amb una matinal amb 
jocs de fusta i xocolatada per a la 
mainada. A la tarda, després del 
concert i del ball de tarda a càrrec 
de l'Orquestra Mediterrànea, es 
procedirà a la proclamació de 
les pubilles i hereus. Per acabar 
la jornada, corre portes amb xa
ranga, concert de versions amb la 
Meditemínea Band i sessió dis
co amb DJ Bacardit, que repetirà 
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també dissabte a la matinada. 
Dissabte comença amb el repic 

de campanes i amb la lectura del 
pregó de la Festa Major a càrrec 
de Montse Llusà Orteu abans del 
vermut popular. A la tarda, Làser 
tag, concert i ball amb l'Orques
tra Saturno i versions de nit amb 
Band The Rock. 

Diumenge començarà amb 
animació infantil, però també hi 
haurà ball de bastons i sardanes. 
A la tarda, espectacle de tribut a 
La Trinca i castell de focs. 
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FOTO: FGC / Imatge del Tren dels Uacs durant un dels seus trajectes 

Per altra banda, el personal 
que treballa a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) 
i la ciutadania ja han escollit els 
projectes en els quals la com
panyia invertirà una part del seu 
pressupost d'inversió. En total 
s'han triat 22 propostes.Més de 
450 persones han participat en 
els segons Pressupostos Partici
patius de Ferrocarri ls. Entre els 
projectes hi ha instal·lar rellotges 
a les andanes de les estacions de 
Balaguer, Tremp i La Pobla de Se
gur o Substituir el sistema d'en
llumenat per un de més eficient 
a l'edifici de Port Ainé. 

FESTA MAJOR , 
ELS ALAM US 

divendres, 11 novembre dissabte, 12 novembre 12.00 h Ball de bastons amb la 

12.00 h Missa Major i repic de 
Colla Bastonera Pla de l'Aigua 

10.30 h Jocs gegants de fusta i 

xocolatada popular al davant de campanes 12.30 h Matinal de sardanes 
davant de l'Ajuntament amb la 

l'Ajuntament Pregó de festes a càrrec de la Cobla Tàrrega 
senyora Montse Llusà Orteu 

18.00 h Concert amb l'Orquestra 17.00 h Partit de futbol sa la Els 

Meditemínéa 
13.30 h Vermut popular al Alamús Club Esportiu Futsal A-
davant de l'Ajuntament Borges, F5 B 

19.00 h Taller infantil de còctels 16.30 h Activitat Làser Tag 
sense alcohol al lr pis del Casal 18.30 h Espectacle, "Tribut a la 

18.00 h Concert amb l'orquestra Trinca" 
19.30 h Ball de tarda amb Saturn o Per finalitzar la Festa Major 
l'Orquest ra Mediterranea 19.30 h Ball de tarda amb Castell de Focs d'Artifici a la zona 

20.00 h Proclamació de Pubilles l'orquestra Saturn o del Poliesportiu 

i Hereus 24.00 h Versions de nit amb 
Band The Rock altres 

22.30 h Corre Portes amb la 

Xaranga Bsumeta 3.00 h Sessió de DJ Bacardit La mainada podrà gaudir 
de les Firetes, a l'entorn de 

24.00 h Versions de nit amb diurl}enge, 13 novembre l'Ajuntament a preus popular 

Mediterranea Band i ofertes especials. També a la 
10.30 h Animació Infantil Salta, sala d'actes de l'Ajuntament 

3.00 h Sessió de DJ Bacardit Canta i Balla exposicions. 

CER LESA, S.L. 
Posa a la seva disposició tota la gamma de 

llavors certificades i de matèries primeres per 
a la fabricació de pinsos 

Costereta, 2 - Tel. 973 19 91 36 · 
ELS ALAMÚS (LLEIDA) 

e-mail: cerlesa@cerlesa.eu 
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FOTO: ACN I Dos persones a cavall condueixen els cavalls per la N-260, a tocar de la Pobla de Segur 

Uns 200 cavalls, de transhumància pel Pallars 
Sort 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Els cavalls de Pablo Moreno de 
Casa Palanca de Tor han recor
regut els més de vuitanta quilò
metres que uneixen la muntanya 
de Tor, al Pallars Sobirà, amb els 

prats de pastura de la Conca de 
Dalt, al Pallars Jussà. Els cavalls 
van sortir fa més de deu dies i 
han anat fent parades a diferents 
finques del recorregut per des
cansar i péixer l'herba dels prats 
que Moreno conrea. Els més de 

200 animals han passat l'estiu a la 
muntanya aprofitant les pastures 
i ara, abans no comenci a nevar, 
es desplacen a cotes més baixes 
per passar bona part de la tardor i 
l'hivern. Aquest és un episodi que 
es repeteix anualment. 

FOTO: ACN I Pagesos comprovant els desperfectes fets pels conills 

Alguns pagesos de l'Urgell 
desisteixen de sembrar per 
la persistent plaga de conills 
Alguns pagesos de la zona de 
Verdú (Urgell) afectats per la 
persistent plaga de conills que fa 
malbé els conreus, han decidit 
no sembrar la collita de cereal 
per recoHectar al juny. Després 
de registrar importants pèrdues 
aquest any i davant l' increment 
dels costos de producció, consi
deren que els surt més a compte 
deixar els terrenys erms. Ramon 

Boleda, portaveu dels page
sos afectats, reclama al Depar
tament d'Acció Climàtica que 
compleixi amb els compromisos 
adquirits a l'estiu quan es va dir 
que es podria caçar conills en zo
nes de via pública com basses i 
vies de comunicació. la falta de 
pluges també ha estat un ele
ment que no ha ajudat a frenar 
la proliferació de conills. 
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Nou llibre amb 
propostes per 
donar a conèixer 
les Valls d~neu 
El Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu ha publicat el llibre 12 
propostes per donar a conèixer 
les Valls d'Àneu. Emmarcat en 
el seu projecte Amfitnons, està 
coordinat per Francesc Rodrí
guez i Montse Ballbè, 1 té l'ob
jectiu que la gent del territori 
actuï de transmissora del llegat 
natural, cultural i patrimonial 
de la zona amb l'objectiu de 
p·reservar-lo. 

Concerts a Talarn i 
C rvera del Festival 

Ptnn 
El XXIV Festival Orgues de Po
nent i del Pinneu proposa dos 
concerts per aquest diumenge 
dia 13. A les 11.30 hores, l'es
glésia parroquial de Talarn aco
llirà l'actuació de Josep Maria 
Manresa (violí) i Josep Maria 
Mas 1 Bonet (orgue). A la tar
da (18.00), el Convent de Sant 
Agustí de Cervera serà l'escena
ri del concert de Josep-Vicent 
Giner (orgue). 

Xerrada històrica 
al Res Non Verba 
sobre 'Heroïnes. 
Dones en guerra' 
La seu de l'Associació Res Non 
Verba, Situada al carrer Ma
ragall, 17 de Lleida acollirà 
aquesta tarda (19.00 hores) la 
conferència Heroïnes. Dones en 
guerra, que anirà a càrrec de 
l'historiador Josep Guardia. A 
més, l'entitat va inaugurar una 
exposició fotogràfica de Paco 
Lacasa, formada per retrats en 
blanc i negre de 20 models no 
professionals. 

AnmtaCIÓ infantil 
ca gegants i 
b a la festa de 

L'avinguda Doctora Castells 
amb el carrer Riu Sió, al barri 
de Cappont, acollirà aquesta 
tarda, a partir de les 17.00 ho
res, la festa d'inauguració del 
mural Alletament i Vincle que 
està pintant l'artista lleidatana 
Lily Brick en col·laboració amb 
l'Associació Llavors de Vincle, 
i que inclourà zumba amb na
dons, gegants i animació infan
til i música amb Pixie Dixie. 

El poeta veneçolà Rafae 
Cadenas, Premi Cervarites 
"La seva obra és de les més importants i mostra 
el poder transformador de la paraula", diu el jurat 
El poeta veneçolà 
Rafael Cadenas ha estat 
guardonat amb el Premi 
Cervantes 2022, el màxim 
reconeixement de les lletres 
en espanyol i dotat amb 
US.OOO euros. 

Madrid 
EFE 

El ministre espanyol de Cultura i 
Esports, Miquel lceta, ho va con
firmar ahir a la tarda en una roda 
de premsa en què va llegir la mo
tivació del jurat, que ha triat Ca
denas (Barquisimeto, Veneçuela, 
1930) per la seva "vasta i dilata
da obra literària", així com per la 
"transcendència" d'aquest "crea
dor" que ha fet de la poesia "un 
motiu de la seva pròpia existèn
cia" i l'ha portat "a alçades d'ex
cel·lència". 

"La seva obra -va valorar el ju
rat- és una de les més importants 

i demostra el poder transforma
dor de la paraula quan la llengua 
és portada al límit de les seves 
possibilitats creadores, i destil·la 
l'essència enlluernadora de les 
paraules, en un territori dual de 
somni i vigília, ona d'expressió de 
l'existència i de l'univers, dimen
sió alhora mística i terrenal". 

Rafael Càdenas, escriptor, poe
ta, assagista i professor ha unit 
poesia i pensament al llarg de la 
seva carrera i destaca per la seva 
capacitat d'expressar desolació, 
descans i bellesa. El seu poema 
més famós, Derrota, va conver
tir-lo en un símbol per a molts 
joves dels anys seixanta i es va 
popularitzar a Espanya i Amèrica 
Llatina. No obstant això, assen
yalaria dècades després que es 
tracta d'un poema que avui no el 
representa. 

El guanyaçior del Premi Cer
vantes ja havia estat reconegut 

FOTO: I f Dotze retrats de la fotògrafa formen l'exposició 'Crits' 
·--------

Raquel Aznar ,'crida' contra 
la violència masclista a I'IEI 
El Pati de l'Institut d'Estudis ller
dencs acull des d'ahir l'exposi
ció Crits, de la fotògrafa Raquel 
Aznar Peña, una dotzena de re
trats de dones que han estat víc
times de la violència masclista, 
que es podrà veure fins al 27 de 
novembre. El projecte vol trans
metre la vulnerabilitat de les do
nes davant el masclisme i com 
estan sotmeses a una constant 
violació dels drets i ofereix l'es-

pai participatiu Racó de /'empo
derament, on les dones que ho 
desitgin i que hagin patit algun 
tipus de violència, s'empoderin 
perquè l'autora els hi faci un re
trat com els de l'exposició però 
en format digital. 

D'altra banda, la biblioteca de 
l'I EI va acollir ahir l'inici del quart 
del Seminari de Lectura i Trans
cripció de Documents, que es 
completarà els dies 17 i 24. 

FOTO: Rayner Peña (EFE) / Imatge d'arxiu del poeta, assagista i professor 

anteriorment amb altres guar
dons, com el Premi Reina Sofia de 
Poesia Iberoamericana, el Nacio
nal de Literatura de Veneçuela o 
l'Internacional de Poesia Federi
ca García Lorca-Ciutat de Grana
da. El poeta veneçolà s'uneix a la 

llista d'aquest prestigiós guardó 
que l'any passat es va atorgar a la 
poeta Cristina Peri Rossi, i que en 
les seves anteriors edicions van 
ser premiats Francisco Brines i el 
poeta lleidatà Joan Margarit, que 
va morir el passat 2021. 

FOTO: Quadrant I El concert serà al cafè del Teatre (22.30 hores) 

lmmanuel Wilkins actua a 
Lleida amb el \JazzTardor' 
El cafè del Teatre acoll irà aques
ta nit (22.30 hores) un dels plats 
forts de la 29a edició del Festi
val de Jazz de Lleida- JazzTardor. 
Es tracta del saxofonista i com-· 
positor estatunidenc lmmanuel 
Wilkins, que presentarà a Lleida 
Omega, el seu aclamat debut, 
que va ser nomenat Millor Àl
bum de Jazz de 2020 pel diari 
The New York Times, i en el qual 
també va estrenar la formació 

que el continua acompanyant: 
Micah Thomas al piano, Tyro
ne Alien al contrabaix i Kweku 
Sumbry amb la bateria. També 
en el seu recent àlbum The 7th 
Hand, una suite d'una hora com
posta per set moviments. "Ca
da moviment va desposseint la 
banda fins a l'últim moviment, 
només una nota escrita; inten
tant arribar al no-res", assegura 
lmmanuel Wilkins 
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