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La consellera Alsina impulsa la 
campanya 'Escolta Europa' per 
fomentar la participació catalana 

<. 

Participa en una jornada a Lleida sobre el canvi climàtic 

Lleida 
SALVADOR M IRET (ACN) 

El Departament d'Acció Exterior i 
Govern Obert ha llençat la cam
panya 'Escolta Europa' per fo
mentar la participació de la ciu
tadania catalana a la Conferència 
sobre el Futur d'Europa (CoFoE) 
i, a la vegada, fer sentir la veu de 
Catalunya a les institucions eu
ropees. "La voluntat política del 
Gov.ern és ser europeistes con
vençuts i voler participar amb 
veu pròpia en tots els debats que 
són fonamenta ls per a nosaltres i 
que tenen lloc a Europa", va ex
pressar la consellera d'acció Exte
rior, Victòria Alsina. A la vegada, 
va defensar la necessitat que el 
català sigui reconegut com a llen
gua oficial a les institucions euro
pees. En aquest sentit, Alsina va 
atribuir a "la manca de voluntat 
política del govern de l'Estat" el 
fet que no ho sigui. 

FOTO: T.A./ Defensa que la voluntat del Govern és ser "europeistes" 

Victòria Alsina va participar 
ahir a Lleida en la segona de les 
set sessions temàtiques que Ac
ció Extenor organitza en cadascu
na de les vegueries per analitzar 
els grans temes que les institu
cions europees plantegen en et 
marc de la Conferència sobre el 
Futur d'Europa. A més, s'hi trac
taran qüest:lons que afecten par-

ticularment els ciutadans de Ca
talunya com ara la defensa del 
català a les institucions comunità
ries i el compliment del dret co
munitari a nivell europeu. 

La consellera d'Acció Exterior 
i Govern Obert va remarcar el 
compromís del Govern perquè 
Catalunya participés a la CoFoE 
"amb veu pròpia". "El futur és Eu
ropa i, des del Govern volem par
ticipar-hi i, al mateix temps, som 
crítics perquè volem que Europa 
sempre actuï amb el que són els 
seus valors fundacionals", va dir 
Alsina. "Volem que aquestes con-

El Parc Astronòmic del 
Montsec rep més de 24.000 
visitants durant l'any 2021 
El Parc Astronòmic del Montsec, 
a Àger, ha tancat la temporada 
2021 amb 24.443 visitants, un 
63% més que al 2020, quan en 
va rebre 14.979. Tot i que les xi
fres han millorat, encara estan 
per sota dels nivells d'abans de la 
pandèmia, a causa de les restric
cions per la Covid. El Parc va rebre 
35.421 visitants el 2019. • 

Suposa un 
increment del 
63% respecte a 

l'any passat 

ferències sobre el futur d'Europa 
serveixin perquè la ciutadania de 
Catalunya aporti la seva veu i el 
seu punt de vista i, com a Govern, 
podem agregar totes aquestes 
aportacions amb unes conclu
sions que enviarem en el marc 
d'aquesta Conferència", va asse
nyalar la consellera. 

Alsina va aprofitar la visita a 
Lleida per presentar el lema de 
la campanya 'Escolta Europa' que 
Acció Exterior ha posat en marxa 
fomentar la participació dels ciu
tadans de Catalunya en la Con
ferència sobre el futur d'Europa. 

FOTO: ERC/ En un acte a Tàrrega, amb la participació de l'alcaldessa 

Junqueras debat sobre la 
governança republicana 
El president d'ERC, Oriol Jun
queras, va oferir ahir una xerra
da sobre "el model de governan
ça republicana" a Tàrrega. l'acte, 
que es va fer a l'oficina jove, va 
comptar amb la participació de 

l'alcaldessa Alba Pijuan. Al matí, 
el president de la formació repu
blicana, també fer una ruta per 
municipis de la demarcació com 
Artesa de Segre, Balaguer i Mo
llerussa. 

El Castell de Mur serà un dels 
participants al programa 
'Batalla de Fortaleses' de N3 
El Castell de Mur, juntament 
amb el de Montsoriu, situat a la 
comarca de la Selva, protagonit
zaran el primer capítol d'aques
ta nova edició del programa en 
el que s'anomenarà "Batalla de 
Fortaleses". Aquest s'emetrà el 
proper dijous 13 de gener a les 
22:45h. Durant el programa es 

buscaran els millors arguments 
per convertir un d'aquests dos 
monuments en el guanyador del 
capítol. Per fer-ho, el Castell de 
Mur comptarà amb el testimoni 
de grans coneixedors de la his
tòria d'aquest imponent edifici, 
entre ells el periodista i escriptor 
Martí Gironel. 

Cervera posa 
en marxa una 
pàgina web 
per potenciar 
la participació 

l'Astronòmic va donar el tret 
de sortida el19 de febrer de 2021 
per a grups escolars ~ universita
ris; a mitjans de març ja va obrir 
les portes al públic general i ha 
estat operatiu fins a aquest diu
menge, adaptant el format de les 
activitats per garantir un espai 
segur. Des del Parc expliquen que 
el Festivat d'Astronomia va supe
rar les previsions i que el Cicle de 

Música sota les Estrelles va esgo
tar les entrades. 

FOTO: FGC/ Imatge d'arxiu del Centre d'Observació de l'Univers 

La Regidoria de Joventut i l'Es
pai Jove El Racó de Cervera 
comencen l'any 2022 amb no
vetats com la posada en marxa 
d'una nova web i una aplicació 
mòbil, creades amb la finali
tat de potenciar la participaciÓ 
dels joves. Aquestes dues eines 
permetran que els joves puguin 
assabentar-se, d'una forma àgil 
i ràpida, de tota la informació 
de les activitats i notícies del 
seu interès. A més, es tracta 
d'una web i una aplicació que 
pretenen ser molt participati
ves ja que permetran proposa r 
noves activitats o votar. 

A causa de les restriccions, a la 
primavera, l'Astronòmic no va po
der oferir les sessions de nit, que 
és la seva activitat estrella. En 
canvi, sí que es van poder realit
zar sessions d'observació diürnes 
i activitats lectives per a escoles i 
grups d'estudiants, amb una aflu
ència "força destacable", desta-

quen. Així, l'observació diürna per 
al públic general ha representat el 
34% del total de les visites. A l'es
tiu ja es van poder reprendre les 
activitats nocturnes amb norma
litat i durant la tardor l'assistència 
de visitants al Parc ha estat "molt 
destacable", celebren. De fet, as-

seguren, l'octubre de 2021 ha es
tat el millor mes d'octubre de les 
tretze temporades d'història de 
l'Astronòmic. Pel que fa les acti
vitats extraordinàries, el 2021 ha 
estat l'any de la represa del Festi
val d'Astronomia, celebrat del 8 al 
12 d'octubre. 
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Ingressa a presó el conductor 
que va causar un accident en què 
va morir una jove de les Borges 
Els fets es van produir l'octubre de 2016 a I'N-240 

Lleida 
ACN 

El conductor condemnat per cau
sar un accident mortal l'octubre 
de 2016 a I'N-240 a Lleida en què 
va morir una jove de 27 anys de 
les Borges Blanques, va ingres
sar dilluns a la presó, tal com van 
poder confirmar I'ACN de fonts 
judicials. L'Audiència de Lleida va 
ratificar al juny els dos anys, sis 
mesos i un dia de presó imposats 
pel jutjat penal 2 de Lleida que el 
va condemnar per un delicte de 
conducció temerària en concurs 
amb homicidi per imprudència 
greu. la família de la víctima en 
demanava 15. Finalment, es va 
considerar provat que l'home cir
culava a una velocitat d'entre 138 
i 160 km/h en un tram limitat a 90 
i que va envair el sentit contrari, 
per on circulava la víctima. L'altra 
acusada va quedar absolta. 

FOTO: Laura Cortés I L'acusat en l'inici del judici el passat octubre 

El mosso encarregat de la in-

vestigació, va explicar el passat 
octubre que, segons les proves, 
l'acusat va xocar per encalç amb 
el cotxe que tenia davant, conduït 
per l'acusada, en voler-la avançar, 
i després va envair el carril con-

Una avaria interromp aquest 
cap de setmana el servei de 
tren entre Balaguer i la Pobla 
Una avaria en un dels dos trens 
de la Pobla obliga des de fa uns 
dies a que els passatgers d'un to
tal de quatre circulacions entre 
Lleida i la Pobla hagin de baixar 
del tren a Balaguer, canviar d'an
dana i agafar un altre convoi per 
seguir el traJecte, segons van in
formar ahir fonts de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. 

les mateixes fonts van avançar 

Enxampat quan 
circulava a 189 
km/h als Plans 
de Sió, la Segarra 

que per procedir a la reparació 
definitiva de l'avaria de l'esmen
tat tren aquest cap de setmana, 
els dies 15 i 16 de gener, es pro
cedirà a la interrupció del servei 
entre Balaguer i la Pobla i aquest 
trajecte s'haurà de fer amb bus. 

Ferrocarrils de la Generalitat 
ha optat per interrompre el ser
vei en cap de setmana perquè 
sosté que és quan menys enre-

trari i va xocar frontalment amb 
el vehicle de la víctima. Segons 
el pèrit, l'home circulava a una 
velocitat d'entre 138 i 160 km/h, 
en un tram limitat a 90. L'acusat, 
però, va negar les acusacions. 

nou crea als passatgers, alhora 
que és quan hi ha menys viatgers 
que fan ús del servei. 

Fonts de Ferrocarrils de la Ge
neralitat van insistir ahir en què 
"tenim en servei els dos trens, 
no fem servei en bus, l'únic can
vi en el servei és que algunes cir
culacions fem que els passatgers 
canvïin d'andana i de tren a Bala
guer". De totes maneres, aquest 
cap de setmana no hi haurà ser
vei de tren entre Balaguer i la Po
bla per resoldre l'avaria i el tra
jecte es farà en bus. Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 
va informar de l'avaria d'ahir a les 
seves xarxes socials. 

Els Mossos d'Esquadra van 
enxampar un conductor circulant 
a més del doble de la velocitat 
permesa durant un control de ve
locitat que es va muntar a l-310, 
dins del terme municipal d'Els 
Plans de Sió (Segarra). El jove, un 
veí de Guissona de 23 anys, circu
lava a 186 km/h en un tram limi
tat a 90 i va ser denunciat. 

FOlO: Mossos I Circulava a més del doble de la velocitat permesa 

A judici vuit acusats de 
vendre cocaïna a un menor 
de 15 anys d~rtesa de Segre 

L'Audiència de Lleida acollirà 
avui dimecres el judici a vuit acu
sats de vendre cocaïna a un me
nor de 15 anys d'Artesa de Segre 
(Noguera) que va acabar a l'hos
pital, el 2018. Tot i que la Fiscalia 
demanava inicialment 7 anys de 
presó per un delicte contra la sa
lut pública, les parts han arribat 
a un ·acord per rebaixar la pena 
a 2 anys per a cadascun d'ells. 
Perquè sigui efectiu, però, cal 

que el pacte sigui acceptat pels 
acusats. El judici està programat 
a primera hora del matí. 

D'altra banda, cal esmentar. 
que la Guàrdia Civil de Lleida i la 
Unitat de Vigilància Duanera van 
desarticular un grup organitzat 
dedicat al tràfic de drogues el 
passat dimarts 4 de gener .. Es 
van localitzar 537 paquets pro
cedents de Panamà amb 1.050 
grams de cocaïna a cadascun. 

L'Alt Urgell registra un nou 
terratrèmol amb magintud de 
2,5 graus en l'escala Richter 
L'Alt Urgell ha registrat un terra
trèmol de 2,5 graus ahir al ma
tí, segons va informar l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Cata
lunya {ICGC). El sisme es va pro
duir a les 13.46 hores i va estar 
lleugerament percebut a la zo
na epicentral, situada al voltant 
d'Os de Civís, molt a prop d'An
dorra. El sisme no va provocar 

danys. Cal recordar que fa uns 
mesos, 1'11 d'octubre, I'ICGC va 
informar que es va produir un 
terratrèmol de magnitud 3,6 
a l'escala de Richter que ha es
tat àmpliament percebut a l'Alt 
Urgell i comarques properes, a 
més del Principat d'Andorra. El 
sisme, que no va causar danys, 
es va registrar a les 10.23 hores. 

Topen un camió i una furgoneta 
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en una topada 
frontal entre ún camió i una furgoneta a Artesa de Segre, a la 
C-26. Van haver d'excarcerar un dels conductors. I FOTO: Bombers 

Un cotxe bolca a Salàs de Pallars 
Un turisiJle va bolcat dins d'un túnel de la C-13 a Salàs de Pallars. Els 
Bombers van rebre l'avís a les 08.08 hores i van dirigir-se al lloc i van 
netejar la calçada. El conductor va resultar ferit lleu. / FOTO: Bombers 
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