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Correu FI r . 
En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Europa fa nosa 
i se la combat 

Sr. Director: 
A l'article de Lluís Foix Eu

ropa fa nosa i se la combat s'hi 
llegeix: "La mateixa idea de la 
Unió Europea és combatuga 
des de fora i des de dins. Es 
un gegant econòmic i un re
fugi dels drets humans. Però 
alhora la seva seguretat té els 
peus de fang. Josep Borrell, alt 
representant de la Unió per a 
Afers Exteriors, acaba de dir 
que Europa «està en perill i 
els europeus no sempre en són 
conscients»." (x) 

Però cal precisar que Europa 
ja feia nosa i se la combatia en 
el període de la guerra freda 
cultural dels anys cinquanta 
del segle passat. Va ser amb 
aquest propòsit que la CIA or
questrà els Congressos per la 
llibertat de la Cultura (sic), en 
els quals es menystingueren les 
arts musicals i les- arts plàsti
ques heretades de Grècia i Ro
ma, per tal d'imposar-hi d'un 
dia per l'altre les dissonàncies 
musicals i els gargots i esoteris
mes abstractes -finançats pels 
ministeris de Cultura, ai!-que 
encara avui passen sense pe
na ni glòria a la majoria de la 
ciutadania ... 

JORDI PAUSAS 

Rap del patinet 

Sr. Director: 
He escrit un text dedicat al 

patinet, aquests vehicles que 
poblen i envaeixen les nostres 
voreres, per si algú hi vol posar 
música i intentem així cons
cienciar perquè circulin per 
on els toca, i als responsables 
municipals perquè exigeixin 
el compliment de les normes 
establertes per al seu correcte 
ús i gaudi. No estic en contra 
de l'ús d'aquest vehicle o de 
qualsevol altre, però sempre 
que no atempti contra la segu
retat dels ciutadans que volem 
caminar per la ciutat sense ris
cos ni sobresalts. 

Aquest podria ser la lletra 
del rap: 

Ves-te'n, ves-te'n, patinet, 
ves a la calçada, però ves-te'n, 
ves-te'n, ves-te'n. I Ves-te'n, 
ves-te'n, ves-te'n, patinet, però 
ves-te'n, ves-te'n, ves-te'n. I 
Ves a la calçada, ves per on et 
toca, pero ves-te'n, ves-te'n, 
ves-te'n, p~tinet. I Ves-te'n, 
ves-te'n , ves-te'n, ves per on 
et toca, patinet. 

ENRIQUE STUVCK 

L'hàbit no fa el monjo 

Sr. Director: 
"L'hàbit no fa el monjo" fa 

aHusions que les persones no 
han de ser jutjades per la seva 
aparença, sinó que és neces
sari distingir el seu compor
tament i els valors amb què 
s'orienta. Una altra forma de 

LA CARTA DEL DIA 

Any vell, any nou 
SR. DiRECTOR: 

S'ha acabat el2021 i és temps de passar 
recompte com cada any per aquestes dates, 
fent balanç de tot allò que ha passat. 

Si llegim o escoltem les informacions ge
nerals que generen tots el mitjans de co
municació es cau en una espiral de xifres i 
percentatges que pràcticament desborden 
tota la ciutadania. 

N'hi ha per a tothom: la pèrdua i comiat de 
persones properes per malaltia o accident, 
extinció de llocs de treball, l'edat de jubilació 
que puja als 66 anys i dos mesos, les quotes 
dels autònoms que pugen entre 5 i 21 euros 
al mes, l'electricitat que un dia rere l'altre 
puja un percentatge desmesurat per baixar 
un altre dia un tant per cent insignificant, 
algunes autopistes de l'Estat que pujaran un 
1,97%, la taxa de l'estalvi familiar que cau 
un 3,7%, els preus que es disparen un 6,7%, 
la borsa que com sempre puja i baixa com un 
pèndol descontrolat (perdó, controlat pels 
poders fàctics i els interessos econòmics dels 
poderosos), maltractaments, crims vicaris, 
abusos i tràfic de persones i el desplaçament 
massiu entre països per desigualtat social o 
misèria, tot això amanit amb les dades de 
la pandèmia que cada dia estan més amunt. 
Estem fets un desgavell! 

Malgrat totes les dades de la inflació els 
preus dels productes del sector primari no 
gaudiran d'aquesta pujada, les pensions pu-

jaran allò que el govern determini lluny de 
la pujada general de l'IPC, per cert, aquest 
any és de més del6% anual... 

Alguna dada positiva també la podrem 
trobar si estem atents, entre d'altres: la gran 
dedicació dels nostres sanitaris enfront dels 
problemes que han tingut amb la Covid, 
l'administració reiterativa de vacunes per
què fabriquem anticossos que facin front a 
l'enemic, el tancament de centrals nuclears, 
alguns avenços socials, la llei trans, que els 
productes que es comprin a partir de 1'1 de 
gener tindran tres anys de garantia i com no, 
l'arribada de l'home i la dona dels nassos i els 
patges i els Reis amb el seu seguici d'il·lusió 
i els bons propòsits que tots fem (i intentem 
complir) per l'any nou. 

Amb tot aquest panorama de final d'any, 
als ciutadans ens queda l'esperança que tras
puen els desitjos que tenim els uns envers 
els altres quan ens desitgem un bon 2022. 
Sobretot aquest any amb molta salut per 
davant de tot. Salut que necessitem per tal 
d'esquivar aquests virus mutants que han 
declarat a la humanitat aquesta terrible 
"guerra bacteriològica" que patim a nivell 
mundial; una guerra per a rics i pobres, per 
a gent bèHica o pacifista, per a infants i gent 
gran ... 

El2021 és mort, feliç naixement del2022 
amb moltes abraçades per a tots plenes 
d'esperança. 

MONTSERRAT SOLSONA PAM POLS. CORBINS 

dir-ho és que tot no és allò que 
sembla. També s'aplica per as
sabentar-nos que si algú desit
ja arribar a ser considerat un 
digne representant d'alguna 
cosa, pot ser una autoritat, una 
professió, un ofici, un valor o 
rol social, no són les aparen
ces o els títols ficticis, sinó que 
ha d'haver-hi una coherència 
·genuïna en la conducta, hàbits i 
costums que el demostrin. 

La paraula hàbit es refe
reix a la vestimenta que ha
bitualment usaven els monjos 
dels monestirs, degut als seus 
vots de pobresa i la necessitat 
d'identificació com a comu-

nitat amb els seus col-Jegues 
i amb la seva espiritualitat. I 
això de veure una persona ves
tida d'hàbits pacifistes i pre
sumeixi que és una persona 
d'oració i consells espirituals. 
Pot ser que el seu comporta
ment no rendeixi honors a la 
seva vestimenta, i fins i tot pot 
ser que aquesta aparença no 
passi de ser una disfressa. Per 
això és necessari aprendre a 
no jutjar pels signes exteriors. 

Per finalitzar, una petita 
història com a reflexió a tots 
aquests hàbits que constant
ment volen aconsellar-nos 
d'una felicitat i pau suposada. 

LA FOTO DEL LECTOR 

Un cert dia, un vell guineu 
poeta observava com un altre 
guineu babau i albí tractava de 
caçar la seva cua, ho intentava 
una i una altra vegada i sempre 
fracassava. Quan s'aturava era 

ENQUESTA 
Heu notat la pujada 

de la inflació a la cistella 
de la compra? 

Voteu i deixeu un comentari a 

En català, els 
'mags'són -
'Reis d'Orient' 
"Als autobu-
sos de Lleida 
veiem com les 
administraci
ons catalanes 
van destruint 
el català amb 
castellanismes", 
es queixa el nos
tre lector. "Reis 
Mags en.lloc del 
genuí Reis d'Ori
ento l'accepció 
lleidatana Reixos, 
que, al cap i a la 
fi, és preferible". 

1 Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de canes pot trobar-se a SEGRE.com 

per esgotament, després tor
nava a donar tomb i tomb tot 
emprenyat. 

Fart de veure al pobre 
guineu babau i frustrat en el 
seu propòsit, el vell guineu po
eta li va preguntar:-Tu, guineu 
albí, per què intentes perseguir 
la teva cua constantment? No 
veus que és impossible? -Im
possible? N<? ho crec. Jo cerco 
la felicitat i per un guineu la 
felicitat és la seva cua, per això 
la persegueixo. I algun dia ho 
aconseguiré i serè feliç. 

Llavors, el guineu poeta va 
dir: - Ai, albí! Tu que em veus 
aquí tan tranquil i reposat, 
quan era jove jo també pen
sava que la meva cua era la 
felicitat, però cada cop que la 
perseguia s'escapava. Per això, 
vaig arribar a una conclusió: jo 
vaig fent el meu camí i, saps 
què? Que ella em perseguia a 
mi! I et puc assegurar que així 
soc feliç i tinc la pau que vull. 

Aquesta història ens en
senya que la felicitat i la pau 
sempre la tenim a prop, i que 
tenim tot el necessari per acon
seguir-la. Només has de dei
xar d'observar-te com perse
guir-la, Ja què així arribaràs 
a l'horitzó. 

UN POETA DE BALCÓ 

Innocentades 

Sr. Director: 
El dia dels Innocents del 

1984, un PSOE de majoria ab
soluta publicava la Llei d'objec
ció de consciència. La rebel·lia, 
sobretot dels insubmisos, va fer 
que aquesta llei i la mili passes
sin a la paperera de la història 
en poc més d'una dècada. 

El 28 de desembre passat, 
dia dels Innocents, a Tremp, 
mentre La Casa del Sol Nai
xent penja una llufa gegant 
al campanar i fa festa per a la 
canalla, un govern PSOE-UP 
feble ha aprovat els Pressupos
tos Generals (partida militar 
inclosa), però s'ha encallat amb 
la reforma laboral. 

Aquest PSOE sense nervi, 
collat per la judicatura, també 
ha rebut una clatellada (l'enèsi
ma) amb la denegació de l'eu
roordre contra Valtònyc, que 
cantava pipi-caca-culo i ve a 
dir que si una cançó no t'agra
da, t 'hi poses fulles, que això 
de les fogueres i les presons són 
pràctiques d'altres temps. 

La canallona, aquests d1es, 
fa cartes als Reis, innocents i 
plenes d'il·lusió. D'altres po
dem escriure cartes i reptar 
l'emèrit de l'Orient a tornar, 
a donar la cara, i al d'aquí a 
parlar sense embuts perquè no 
hem perdut les iHusions, entre 
d'altres, la republicana. 

Tot i això demano, a qui 
correspongui, seny a la classe 
política, justícia global, acabar 
amb la fam ... perquè m'he por
tat bé o, almenys, ho he inten
tat; no em digueu allò de reis i 
pares, que em decep. 

JOSEP MANEL FONDEVILA TOLO 

cfarre
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MUNICIPIS DEFUNCIONS 

Mor Xavier Bada, exalcalde 
de la Pobla i paladí de Salau 
Va reivindicar la construcció del túnel per unir Lleida i França pel 
Sobirà li Va destacar per la seua defensa de la cultura catalana 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Francesc Xavier Bada 
alcalde de la Pobla de Segu; 
entre el1987 i el1991 i diputat 
al Pal ament durant la segona i 
la tercera legislatures per CiU, 
va morir diumenge passat dia 
2 als 88 anys. President i fun
dador de l'empresa tèxtil Bada 
SA de Mataró, també va ser 
tinent d'alcalde de la capital del 
Maresme, on va nàixer. 

Defensor acèrrim de la cons
trucció del túnel de Salau per 
unir Lleida amb França des del 
Pallars Sobirà fins a l'Arieja 
mitjançant un accés subter
rani de cinc quilòmetres, va 
lluitar al seu torn per aquesta 
infraestructura des dels anys 
vuitanta per aconseguir per
meabilitzar el Pirineu, ja que 
considerava les actuals comu
nicacions insuficients, recla
mant-la tant al Govern francès 
com a l'espanyol. 

Bada (d) i l'expresident de la Cambra de Comerç Joan Simó. 

Va fer-ne, d'aquesta, una rei
vindicació en l'ascens anual al 
port de Salau, encara que des-

~ 
Prem~l 

Comarca 

prés l'organització promoto
ra, el Cercle d'Agermanament 
Occitana-Català (COAC), se'n 
va desvincular del tot per cen
trar-se específicament en la de
fensa de la llengua i dels llaços 
amb Occitània. 

No obstant, Bada també va 
ser un occitanista declarat. 

PERQUÈ HI TENS 
MOLT A DIR 

PREMI 
REPORTATGE 
SOLl DARITAT 
PER A ESTUDIANTS 

,-

D'ESO 

Bases a: www.premsacomarcal.cat 

Amb el •uport do : 

G U'fï•"'J( CoWlur?yu 
Depa~ment 
de la '"'-llldtnolol 

.. 

També va ser un dels membres 
més destacats de l'Institut de 
Projecció Exterior de la Cul
tura Catalana (IPECC), on va 
participar activament com a 
membre de la junta directiva 
i també com a jurat del premi 
Josep Maria Batista i Roca-Me
morial Enric Garriga. 

AJUTS 

Educació atorga 
9.572 beques 
menjador a 
Lleida ' 
Increment del13% 
respecte a fa un any 

1 LLEIDA 1 Educació ha conce
dit 9.572 beques de menja
dor a la província de Lleida, 
gestionades a través dels 
consells comarcals, cosa 
que implica un increment 
del 13% respecte a l'any 
passat, quan es van ator
gar 8.482 beques, 1.090 
més menys. Del total, 8.552 
són beques que cobreixen el 
70% del cost, mentre que 
1.020 cobreixen el100%. 

Per comarques, el Segrià 
és la que acumula un nom
bre major d'ajuts concedits 
pel consell, amb 4.945 del 
70% i 800 del100%. El se
gueixen la Noguera amb 
892 beques, amb 864 del 
70% i 28 del100%, i l'Ur
gell amb 727 beques, 696 i 
31 respectivament. El con
sell comarcal del Pla d'Ur
gell ha atorgat fins a 629 be
ques; la Segarra, 426; l'Alt 
Urgell, 277; les Garrigues, 
233; el Solsonès, 196; el 
Jussà, 168; 78 l'Alta Riba
gorça, i 63 el Sobirà. 

SEGRE I 
Dimarts, 4 de gener del 2022 

PROMOCIÓ 

Àger sorteja 
sis vols en 
parapent per 
promocionar-se. 
Amb un concurs a 
Instagram 

I AGER I L'ajuntament d'Àger 
sorteja sis vols biplaça en 
parapent entre totes les 
persones que participin en 
un sorteig a través d'Insta
gram. Es tracta d'un campa
nya de promoció que ha ini
ciat el consistori per posar 
de relleu i donar a conèixer 
l'oferta lúdica i esportiva 
del municipi. 

El concurs finalitzarà 
el proper dia 3 de febrer 
i per participar-hi s'haurà 
de seguir i etiquetar l'ajun
tament d'Àger a Instagram 
(@ajuntament_dager). 

Gràcies a la col·labora
ció de FGC, també s'ha ins
tal·lat un plafó informatiu 
amb un codi QR a l'estació 
de tren de la plaça Catalu
nya a Barcelona per acce
dir al sorteig d'Instagram. 
En aquest sentit, l'objectiu 
que persegueix el consisto
ri és atreure el major nom
bre de visitants al municipi 
per disfrutar de tota l'oferta 
d'activitats. 

MEDI AMBIENT ABOCAMENTS 

Els sacs amb fibrociment apareguts a Ivars de Noguera. 

Denunciat un abocament 
d'uralita a la Noguera 
E. FARNELL 
I IVARS DE NOGU ERA I L'ajunta
ment d'Ivars de Noguera 
ha denunciat un abocament 
d'uralita en un finca priva
da ubicada en el límit entre 
aquest municipi i Castillon
roi. Es tracta d'una desena 
de sacs de 50 quilos cada un 
que contenen material d'obra 
i uralita (fibrociment), alta
ment tòxic. L'alcalde, Josep 
Magrí, va explicar que l'abo
cament va ser trobat la set
mana passada a la partida de 
la Garriga, una finca d'un veí 
de la localitat que està en el 
límit amb Aragó. El consisto
ri va fer una crida a través de 

les xarxes per trobar els au
tors de l'abocament d'aquest 
material tòxic. També van 
sol·licitar que si algú hav1a 
vist com es produïen els fets 
que es posessin en contacte 
amb el consistori. Els titulars 
de la finca van denunciar els 
fets davant de la Guàrdia 
Civil. Magrí va afegir que 
els veïns han de denunciar 
aquest tipus d'abocaments 
"perquè ara han de ser els 
titulars d'aquesta propietat 
els que s'han de fer càrrec 
de la neteja", va dir. Aquest 
material causa problemes de 
salut a causa de la seua gran 
toxicitat. 

cfarre
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SEGRE 
Dimarts, 4 de gener del 2022 

MUNICIPIS HABITATGE 

L'alcalde i 4 persones més fan fora 
l'habitant d'un pis a la Portella 
La vi venda pertany al primer edil i el que hi vivia havia treballat per a ell li Afirma 
que p 5 va oguer sense con racte 1 el propietari echna pronunciar-se 

Balañà, amb les pertinences 
apilades davant l'habitatge. 

R. RAMrREZ I X.R. 
I LLEIDA I L'alcalde de la Portella, 
Carles Català, i quatre perso
nes més van fer fora ahir al matí 
l'habitant d'un pis al carrer de 
la Creu d'aquesta localitat del 
Segrià . El van expulsar per
sonalment, sense intervenció 
de representants judicials ni 
d 'agents de policia, una cosa 
que va provocar sorpresa en
tre els veïns de la zona (vegeu 
el desglossament). L'habitatge 

ENERGIA RENOVABLES 

és propietat del primer edil i el 
desallotjat, Francisco Javier Ba
lañà, havia treballat per a ell. 
Balañà es va trobar al matí amb 
les seues pertinences al carrer, 
apilades a la vorera al costat de 
la porta del que va ser el seu 
domicili. Sota el jersei portava 
una samarreta trencada, com 
a resultat, va explicar, d'un 
forcejament amb l'alcalde. Va 
apuntar que les quatre persones 
que l'acompanyaven eren treba-

lla dors de l'empresa del primer 
edil. El desallotjat, procedent 
de Tarragona, havia anat a la 
Portella busant feina. Va afir
mar que pagava 200 euros al 
mes de lloguer, encara que va 
puntualitzar que sempre ho va 
fer en efectiu i mai va tenir con
tracte. Català va declinar fer de
claracions i sols va dir no tenir 
cap constància de denúncia per 
aquesta raó. Balañà, en efecte, 
no va denunciar ahir els fets. 

Jordà assegura que Catalunya 
no dependrà d'Aragó en energia 
Reivindica el model energètic del Govern per les crítiques de l'Estat 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La consellera d'Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, va as
segurar ahir que Catalunya no 
tindrà una dependència ener
gètica d'Aragó, tal com va sug
gerir la ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera (vegeu 
SEGRE d'ahir). Davant les críti
ques de Ribera, que considera 
que la Generalitat està frenant 
el desenvolupament de les ener
gies netes, Jordà va assegurar 
que "hem accelerat la transició 
energètica". En declaracions a 
La Vanguardia, va reivindicar 
el model energètic del Govern, 
"participatiu, distribuït, demo
cràtic i amb cohesió territorial". 

"El nostre model no apostarà 
per portar energia d'Aragó, ni 
serà una repetició del que ha 
passat amb diversos governs es-

LES FRASES 

«No deixarem la 
transició energètica 
en mans dels 
oligopolis, com 
han fet els governs 
espanyols» 

TERESA JORDÀ 
CONSELLERA D'ACCIÓ CLIMÀTICA 

«És un gran error 
que Catalunya no 
impulsi les renovables 
al seu terntori» 

TERESA RIBERA 
MINISTRA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

panyols, que han deixat la tran
sició energètica en mans dels 
grans oligopolis energètics", va 
afirmar Jordà. 

Les declaracions de la conse
llera i les de la ministra tenen 
com a teló de fons el projecte 
del grup Forestalia per construir 
línies d'alta i molt alta tensió per 
portar a Barcelona l'energia que 
generaran molins de vent i cen
trals solars a l'Aragó. Una està 
prevista al Pallars Jussà i unes 
altres dos travessarien el pla de 
Lleida. 

L'autorització d'aquestes in
fraestructures elèctriques cor
respon a l'Estat. La Generalitat, 
que hi és contrària, ha presentat 
al· legacions i presta assistència 
juntament amb la Diputació als 
ajuntaments afectats perquè 
presentin les seues. 

Sorpresa, crítiques i almenys 
un enregistrament en vídeo 
El desallotjament va sorprendre 
els veïns i s'hi van gravar vídeos. El 
grup d'Acord Municipal, a l'oposició, 
va dir que "no es pot deixar algú al 
carrer sense més ni més" i va lamen
tar que ho faci un càrrec públic. 

COMARQUES I 13 .I 

Estudis sobre 
l'evolució dels rius 
I LLEIDA I La Confederació Hi
drogràfica de l'Ebre (CHE) 
destinarà més de 50.000 
euros a l'elaboració d'estu
dis per determinar com ha 
evolucionat al llarg dels anys 
el cabal dels rius de la con
ca, que inclou la gran ma
joria de rius lleidatans. Per 
això, examinarà les dades 
històriques de les estacions 
d'aforaments. 

Millora de camins i ruta 
ciclista a la Ribagorça 
I LLEIDA I La Diputació ha ini
ciat millores en la xarxa de 
camins de l'Alta Ribagorça 
i la senyalització d'una ruta 
per a bicicletes de muntanya 
(BTT) a la comarca. Aques
ta actuació s'emmarca en el 
projecte Camins Tradicio
nals dels Pirineus i suposa
rà una inversió de més de 
58.000 euros. 

A concurs el bar del 
centre social d'Alcanó 
I LLEIDA I L'ajuntament d'Alca
nó ha tret a concurs la gestió i 
l'explotació del servei de bar 
del Centre de Convivència 
Social, per un període inicial 
d'un any prorrogable fins a 
quatre. 

Genel'lll1181 
de catalunya __._ ........ -
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I 24 I ESPORTS 

ATLETISME CURSES DE MUNTANYA 

I:Uitra Pallars que recorre el 
Geoparc passa al14 de maig 
Després d'estrenar-se amb èxit al setembre i comptarà amb 400 atletes i 4 curses 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I L'Ultra Pallars 360, la 
nova proposta de curses de 
muntanya que pretén impulsar 
el ric entorn natural del Pallars 
Jussà, ja que recorre el Geoparc 
Orígens que forma part de la 
xarxa mundial de geoparcs de 
la Unesco, se celebrarà aquest 
any el14 de maig en lloc del3 
i 4 de setembre que va suposar 
l'estrena el2021. 

El canvi de dates és a causa, 
principalment,.de l'èxit de la 
primera edició disputada apro
fitant un període de descens de 
la pandèmia. L'esdeveniment, 
que ja ha obert el període d'ins
cripcions a bon ritme i espera 
arribar als 400 participants, 
tornarà a tenir com a lloc de 
referència el pantà de Sant An
toni amb quatre carreres de di
ferents distàncies i dificultats. 

La prova reina tornarà a ser 
l'Ultra, de 94 km i 4.300 me
tres de desnivell, que sortirà la 
mitjanit del dissabte 14 de maig. 
Amb inici i final a Tremp, fa
rà una gran volta a l'entorn del 
pantà de Sant Antoni per pistes 
i senders, passant per llocs em
blemàtics com el cim de Sant 
Corneli (1.351 m), el roc de 
Pessonada (1.223 m), el roc de 
Neret (906 m) o els pobles de 
Rivert, Salàs de Pallars, la Pobla 
de Segur o Talarn. La carrera es 
podrà fer de forma individual o 
en equips de 4 per relleus. 

Dos participants de l'Ultra Pallars 360 disputada el setembre de l'any passat. 

TEN IS ESPORT DE BASE 

Dissabte, ja de matí, serà el 
torn de dos proves més. La Ma
rató Pobla Trail, de 49 quilò
metres i un desnivell positiu de 
2.100 m, amb sortida a la Pobla 
de Segur i arribada a Tremp; i 
la Geotrail Pallars, de 27 qui
lòmetres i amb 1.100 m de des
nivell positiu, la sortida de la 
qual estarà situada a Salàs de 
Pallars i la meta serà també a 

D'esquerra a dreta Alentà, Perat, Bernardino i Rogés. 

Els jugadors del CN Lleida 
triomfen al Torneig Wilson 
REDACCIÓ 

Tremp, passant per Santa En
gràcia i Talarn. 

Com a novetat d'aquesta 
edició hi haurà la incorporació 
d'una prova més curta, L'En
trapussada, de 14 quilòmetres 
i 400 metres de desnivell posi
tiu, que cobrirà el tram des de 
Talarn fins a Tremp. Aquesta 
carrera, que l'any passat va ser 
una caminada de 8 km pensada 

TEN IS INTERNACIONAL 

per a famíhes amb nens, serà 
gratuïta, però el desplaçament 
fins al lloc de sortida anirà a càr
rec dels participants. 

El nou esdeveniment espor
tiu, que organitzen l'Associació 
Natura i Esports Pallars, comp
ta amb el suport d'institucions, 
del Geoparc i el patrocini, entre 
altres, de la firma de muntanya 
Grifone. 

C> 
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FUTBOL 

L'Espanyol 
obre avui la 
Copa del Rei 
I PON FERRADA I L'RCD Espanyol 
visitarà avui, en el primer 
partit dels setzens de la Co
pa del Rei, la Ponferradina 
(21.00 hores), i provarà de su
perar a encontre únic un rival 
que buscarà convertir-se en 
el primer botxí d'un Primera 
en aquesta ronda del torneig 
delKO. 

Els de Vicente Moreno, 
a quatre punts d'Europa a 
LaLiga Santander, esperen 
aprofitar el bon estat aní
mic que els ha proporcionat 
la victòria contra el València 
a Mestalla (1-2), amb la qual 
van acomiadar el2021. 

FUTBOL 

L'Eurocopa es 
podria jugar 
biennal ment 
I ROMA I El president de la FI
FA, Gianni Infantino, va de
clarar ahir que l'Eurocopa de 
futbol també podria jugar-se 
cada dos anys, com s'està es
tudiant fer amb els Mundials, 
perquè "des del punt de vista 
esportiu funciona" i "l'im
pacte econòmic és positiu 
per a tothom". "EJ més lm
portant és que és posihu per 
a la protecció de les lligues 
nacionals i per als mateixos 
futbolistes, hi hauria menys 

- partits amb una pausa al juli
ol", va assenyalar el dirigent 
de l'organisme mundial. 

EFE 

~ 

I LLEIDA I Els tenistes del CN Llei
da Astrid Rogés en categoria 
benjamina, Eva Alentà en aleví 
A i Una i Bernardino en aleví B, 
es van proclamar campions en 
les seues respectives categories 
al torneig Wilson Express Pere 

Masip, que es va disputar els 
últims dies de l'any passat a les 
pistes del Club Esportiu Laietà 
de Barcelona. Per la seua part, 
Ramon Perat, en aleví A, i Ro
ger Dolcet, en infantil C, van 
caure en les respectives finals i 
van quedar subcampions. 

Espanya guanya Noruega i acaricia les semifinals de la Copa AlP 
I MELBOURNE I El dobles espanyol 
format per Pedro Martínez i 
Alejandro Davidovich va der
rotar per 6-4 i 6-1 els noruecs 
Lukas Hellum-Lilleengen i An-

dreja Petrovic i va arredonir la 
victòria hispana per 3-0 en el 
seu segon compromís al grup 
A de la Copa ATP. Prèviament, 
Pablo Carreño i Roberto Bau-

tista havien sentenciat amb 
un 2-0 en els seus individuals. 
Espanya lidera el grup A amb 
dos victòries 1 s'atansa a les 
semifinals. 

cfarre
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LOTERIA ATZAR 

Lleida lidera la despesa 
en la loteria del Nen 
És la província catalana amb més consignació per habitant, 
amb 21,58 € li El dia de Re1s el sorteig repartira 700 milions 
M.C.E. 
I LLEIDA I El Sorteig Extraordi
nari de la Loteria del Nen serà 
dijous el colofó de les festes 
nadalenques amb el repar
timent el dia de Reis de 700 
milions d'euros en premis. El 
segon sorteig més important 
de la Loteria Nacional arran
carà a les dotze del migdia al 
Saló de Sortejos de Loteries i 
Apostes de l'Estati es farà pel 
sistema de bombos múltiples. 
El Nen dotarà el primer pre
mi amb 2 milions d'euros a la 
sèrie; el segon, amb 750.000 
euros; i, el tercer, amb 250.000 
euros. Això significa que per 
cada dècim del primer premi 
es guanya 200.000 euros, pel 
segon, 75.000 euros, i per cada 
dècim del tercer, la quantitat 
és de 25.000 euros. A més, hi 
ha vint premis de 3.500 euros 
i 1.400 premis de 1.000 euros 
per sèrie. 

L'esperança en el Nen 
Lleida, amb més de nou mi

lions d'euros en dècims per a 
aquest sorteig {és la província 
catalana amb una consigna
ció més alta per habitant, amb 
21,58 euros), té l'esperança 
posada en el Nen després d'un 
Sorteig Extraordinari de Na
dal que va ser poc generós amb 
les comarques lleidatanes. En 
aquest sentit, s'espera repetir 
la sort de l'any 2020, quan el 
sorteig del dia de Reis va dei-

NADAL ESPECTACLES 

Un premi de l'últim Sorteig de Nadal va caure a Almacelles. 

LA DADA 

PRIMER PREMI 

És la quantitat que rebrà cada 
dècim afavorit amb el primer 
premi. 

xar prop d'un milió d'euros del 
primer i i del segon premis a les 
comarques lleidatanes. 

Segons informa Loteries i 
Apostes de l'Estat, existeixen 
referències documentals que 

el 1868 ja es coneixia popu
larment aquest sorteig com del 
Nen, una denominació que es 
creu que es deu a la proximi
tat de l'Epifania del Senyor o 
l'Adoració al Nen pels Mags 
d'Orient. Va ser l'any 1941 
quan es va configurar aquest 
sorteig amb personalitat i de
nominació pròpia, fins a con
vertir-se en el segon en impor
tància de la Loteria Nacional. 
No va ser fins al1966 quan la 
denominació Sorteig del Nen 
apareix a les llistes oficials 
de premis. El O és la termina
ció favorita del primer premi 
d'aquest sorteig, a l'haver sortit 
en un total de 22 ocasions. 

la Factoria dels Reixos' repetirà l'any que ve 
I LLEIDA I L'alcalde, Miquel Pueyo, 
va visitar ahir La Factoria dels 
Reixos, l'obra que va arrancar 
la segona edició diumenge al 
pavelló de Barris Nord i per la 

qual fins ahir al matí van pas
sar 11.000 espectadors. "Si 
l'any passat va ser una inicia
tiva d'èxit, aquest any fem un 
salt més unint els motius d'es-

perança dels nens amb el talent 
local", va dir Pueyo. Per la seua 
part, el regidor Ignasi Amor va 
garantir la continuïtat d'aquest 
espectacle. 

QUEIXES BALANÇ 

SEGRE 
Dimarts, 4 de gener del 2022 

L0ficina del Consumidor 
del Segrià tramita 1.500 
reclamacions el 2021 
I LLEIDA I L'Oficina Comarcal 
d'Informació al Consumidor 
del Segrià va tramitar durant 
el2021 un total de 1.508 ex
pedients, un 21% més que 
l'any anterior. D'aquesta ma
nera, es manté la tendència 
ascendent després que el 
2020 s'arribés a 1.242 expe
dients, respecte als 509 del 
2019 i als 341 tramitats el 
2015, el primer exercici en 
què aquest servei s'ofereix 
des del consell comarcal 
del Segrià amb un conveni 
amb l'Agència Catalana del 
Consum. 

Un 9% dels expedients 
tramitats {131) aquest úl
tim any 2021 corresponen 

a afectacions derivades de 
la pandèmia de la Covid-19, 
mentre que durant el 2020 
van representar el 30% del 
total de sol·licituds. L'ac
tivitat duta a terme inclou 
92 consultes resoltes, cinc 
queixes, 174 reclamacions, 
101 mediacions tramitades 
i fi.Dalitzades , 59 mediacions 
resoltes favorablement i 42 
mediacions arxivades al no 
haver prosperat la mediació. 
Les empreses més reclama
des de l'últim trimestre van 
ser les companyies de tele
comunicacions (17%), les de 
subministrament d'electrici
tat i gas (15%) i les de trans
port aeri (12%). 

Caixaforum rep 54.000 visitants el2021 
I LLEIDA I CaixaForum de Lleida va superar l'any passat els 
54.000 visitants. L'exposició més visitada va ser Apallo 11. 
L'arribada de l'home a la Lluna, mentre que la segona amb 
més afluència va ser Art i mite: Els déus del Prado. A tot 
Catalunya, més d'1,1 milions de persones van gaudir de les 
diferents propostes culturals i científiques de la Fundació 
La Caixa. 

Nens avaluen el sistema de protecció a la infància 
I BARCELONA I Uns 2.000 nens tutelats per la Generalitat i pro
fessionals dels seus equips educatius han participat en una 
nova eina d'avaluació del sistema català de protecció a la 
infància. El nou mètode, pioner a l'Estat, és una iniciativa del 
departament de Drets Socials i té per objectiu posar el menor 
"en el centre de les polítiques, escoltant-lo i garantint el seu 
dret a opinar i participar en tot allò que l'afecta", segons va 
explicar ahir la consellera Violant Cervera. 

Anul·len les visites del jurat del concurs de pessebres 
I LLEIDA I La junta directiva de l'Agrupació llerdenca de Pesse
bristes va decidir ahir suspendre la visita presencial del jurat 
del Concurs de Pessebres davant de l'augment de contagis 
de la Covid-19. La decisió afecta les visites que els membres 
del jurat havien de fer als domicilis dels més de 30 partici
pants inscrits en el certamen, en la seua categoria Familiars. 
També s'han suspès les visites als centres socials, culturals i 
cívics que optaven al premi, que ara hauran d'enviar al jurat 
imatges dels seus pessebres. 

Tremp ho té tot llest per a la visita dels Reis d'Orient 
< 

I TREMP I Els Reis d'Orient i els seus patges arribaran a Tremp 
demà a les 18 hores i començaran el recorregut a l'avinguda 
Pirineus fins al pavelló del Casal, on els nens amb cita prèvia 
seran rebuts per Ses Majestats. 
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