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La plantilla del Lleida tornara avui 
als entrenaments encara sense un 
tecnic que substitueixi Pere Martí 

Milers de fossils procedents de tot el 
món esperen en un entresolat de Lluís 
Companys a poder ser exhibits 

L'ús d'antibiOtics a Lleida 
s'ha redu.it un 30 per cent 
durant els últims tres anys 
p·., p 1 Grades 
a l'aplicació del 
programa PROA de 
control d'aquests 
farmacs a Catalunya 

t 1 Evitar el 
seu consum incorrecte, 
que fa que bacteris es 
tornin resistents als 
tractaments 

Entre els quals antibiótics i farmacs d'ús comú com 
determinades presentacions d'ibuprofen, paracetamol 
i Aspirina. També hi figuren Orfidal i Prirnperan. · 

Xafatolls s'endú 
tres de les4 
categories de la 
Cursa de l'lndiot 
de Mollerussa 
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L'estudi per· 
delimitar la 
frontera amb 
Andorra encara 
tardara dos anys 
Segona reunió bilateral des 
que va sorgir el conflicte 

L'estudi deis lírnits de la fron
tera entre Lleida i Andorra, 
irnpulsat pels governs d'Espa
nya i el Principat després de 
la polemica per la instaHació 
d'un carnp solar a la zona del 
Planell de la Tossa, s'allargara 
"uns dos anys", segons va as
segurar l'ambaixador espanyol 
a Andorra, Angel Ros. 

COMARQUES 114 

Traves urbanístiques 
retarden obrir les 
cabanes de volta 
com a allotjament 
Les traves que posa Urbanis
me porten retardant dos anys la 
possibilitat que aquestes cons
truccions es converteixin en 
allotjaments turístics singulars. 

COMARQUES 111 
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Multa de 3.000 E a un bar 
de Balmes per servir 
alcohol a dos menors 

LLEIDAIS 

1111111101111111111111111111111111 ... -------·------.. ,. .... 
Expulsat durant cinc anys 
per un assalt amb navalla 
a Prat de la Riba 

LLEIDA I10 

En la trenta-novena edició 
de la prova atletica es van 
imposar, en la distancia gran 
de 10 quilornetres, Núria Ti
lló i Bernat Vaqué, tots dos de 
l'Associació Atletica Xafatolls 
de Mollerussa. CASTELL DEL REMEI 

Moment d'una de les sortides de la competició d'ahir. ESPORTS 125 
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EQUIPAMENTS EDUCACIÓ 

Vilanova de Bellpuig tindra 
nova llar d'infants el2023 
Ara ocupa dos aules de l'escola de primaria que s'ha d'alliberar 
per poder ampliar-la 11 Obres per uns 400.000 euros 

J.G.M. 
1 VILANOVA 1 L'ajuntament de Vi
lanova de Bellpuig ha iniciat 
les obres de construcció de 
la nova llar d'infants munici
pal. Aquest servei ocupa ac
tualment dos de les aules més 
velles de l'escola de primaria 
Marinada, un espai cedit en 
el seu moment pel departa
ment d'Educació que ara s'ha 
d'alliberar per poder desenvo
lupar el projecte d'ampliació i 
reforma del centre d'educació 
infantil i primaria. Les obres 
del nou edifici on s'ubicanl 
l'escola bressol s'han adjudi
cat a l'empresa Gerbec SL per 
un import de 399.264 euros. 

El nou equipament,comp
tara amb una superfície cons
truida de 238 metres quadrats 
distribults en una sola planta, 
amb una zona de porxo cobert 
que donara accés al pati. A la 
resta de la parcel·la hi haura 
un pati d'esbarjo que tindra 
diferents elements de joc i 
servira com a zona de lleu
re. Aquest espai s'ampliara 
una vegada s'acabi el projec
te d'adequació de l'escola de 
primaria i desapareguin els 
moduls prefabricats existents 
d'aquest centre. La previsió és 
que aquestes obres s'allarguin 
per un període de deu m esos. 

Els primers treballs han 
indos el desmuntatge de les 
tanques perimetrals per po
der accedir a la parcel·la i la 

MUNICIPIS PROJECTES 

Els prime.rs treballs a la zona. 

COL·LEGI MARINADA 

Destinaran 2,1 milions 
d'euros al nou col·legi 
gracies a un acord entre 
Educació i el consistori 

protecció i senyalització de 
l'entorn per evitar riscos i ga
rantir el bon funcionament de 
l'escola. 

Així mateix, s'ha tancat 
!'entrada al centre educatiu 
per aquesta zona i els grups 
que en feien ús han estat re
distribults per al tres accessos. 
Actualment es treballa en la 

BELLPUIG 

construcció deis fonaments 
de l'edifici. De forma paral
lela, el consistori ha iniciat el 
procés de licitació del projec
te i direcció de treballs a les 
obres d'ampliació i adequació 
del coHegi de primaria, en les 
quals es destinaran 2,1 mili
ons d'euros grades a un acord 
entre el departament d'Edu
cació i el consistori d'aquest 
municipi del Pla d'Urgell. 
Aquesta actuació preveu en
derrocar part del centre, re
formar el menjador i retirar 
l'edifici prefabricat. Aquest 
contracte es licita per un im
·port que ascendeix a un total 
de 104.000 euros. 

A punt un altre tram de la via verda de Cellers al seu pas per Llimiana 
1 LLIMIANA 1 Les obres per habi
litar un altre tram de 600 me
tres de la vía verda que envol
ta l'embassament de Cellers a 
Llimiana ja estan enllestides. 

Aquesta ruta voreja la carre
tera d'accés a Llimiana, des 
del pont de Manares fins una 
zona de bany al mateix pan
ta. Aquesta actuació l'ha dut 

a terme la Diputa ció i s'incloia 
al projecte per reparar i eixam
plar el pont de Manares. L'ac
tuació ha suposat una inversió 
d'1,1 milions. 

SEGRE 
Dimarts, 27 de desembre del 2022 

PATRIMONI REIVINDICACIONS 

L'acte reivindicatiu per exigir que s'actu"i a VaHmanya. 

Acte d'homenatge a Francesc Macia a les Borges diumenge. 

Exigeixen a la Generalitat 
que adquireixi ja Casa 
Vallmanya d'Aicarras 
M.MOLINA 
1 ALCARRAS 1 La Iniciativa Popu
lar Salvem Cal Macia-Casa 
Vallmanya va tornar a recla
mar diumenge passat, coin
cidint amb el 89 aniversari 
de la mort de Francesc Ma
cia, una actuació urgent per 
recuperar la casa d'Alcarras 
on estiuejava el president. El 
portaveu, Ferran Dalmau, va 
assegurar que si l'ajuntament 
ja ha deixat dar que no actu
ara, ha de ser la Generalitat 
la que faci el pas i adquireixi 
l'irnmoble, molt degradat pel 
pas del temps, i el rehabiliti al 
més aviat possible. L'alcalde 
d'Alcarras, Jordi Janés, va 

insistir que el consistori no té 
diners per fer-se carrec d'ac
tucions a Valmanya jaque la 
pujada de preus de materials 
i obres dificulta rehabilitar 
el patrimoni municipal. Va 
incidir, a més, en el fet que la 
casa és de propietat privada 
i que és la Generalitat la que 
hi ha d'intervenir. 

D'altra banda, la conselle
ra d'Acció Exterior, Meritxell 
Serret, va presidir diumen
ge l'acte d'homenage insti
tucional al president Macia 
a les Borges, al costat del 
president de la Diputació, 
Joan Talarn, entre altres 
autoritats. 

La Seu connecta els carrers Setúria i Sant Ermengol 

1 LA SEU 1 La Seu connectara els carrers Setúria i Sant Ermengol. 
A l'últim ple, que es va celebrar dilluns de la setmana passa
da, es va aprovar una modificació urbanística que permetra 
les obres, que ajudaran a resoldre un dels punts pendents del 
desenvolupament d'aquesta zona, informa C. Sans. 

El sud del Segria s'alia per combatre la despoblació 
1 LLEIDA 1 Dotze municipis del sud del Segria s'han unit per 
impulsar el desenvolupament local i lluitar contra problemes 
comuns com la despoblació i la falta d'oportunitats laborals. 
Ho faran a través d'una comunitat de municipis, com ja va 
avan~ar SEGRE, que treballara en ambits com el turisme, 
l'habitatge, l'emprenedoria o la formació amb empreses. 
L'alcalde de S eros, J osep Antoni Romia, va apuntar la neces
sitat d'implantar a l'institut un cicle formatiu de grau mitja 
en agricultura i ramaderia per poder oferir estudiants en 
practiques a les empreses del sector. 
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TRANSIT SINISTRALITAT 

Vuit ferits, tres de 
greus, en Una col·lisió 
a la C-14 a Ciutadilla 
LAIA PEDRÓS/REDACCIÓ 
1 CIUTADILLA 1 Vuit persones van 
resultar ferides, tres de les quals 
de gravetat i cinc més de lleus, 
el dia de Nadal en un accidenta 
la C-14 al seu pas per Ciutadilla. 
Un cotxe i un totterreny van xo
car frontalment, per causes que 
es desconeixen i s'investiguen, 
amb un tercer cotxe implicat, 
diumenge passat a les 17.45 ho
res al punt quilometric 61 de la 
C-14. 

A conseqüencia del fort im
pacte, els Bombers de la Gene
ralitat van haver de rescatar 
tres persones de l'interior d'un 
deis vehicles. Els Mossos d'Es
quadra van tallar la carretera 
durant dos hores i mitja, entre 
les 18.00 i les 20.30 bores, quan • 
van comen~ar a donar pas alter
natiu. Es van registrar llargues 
cues fins que els agents anaven 
informant vehicle per vehicle 
que podien agafar una ruta per 
Vallbona de les Monges. Fins al 
lloc es van despla~ar vuit uni
tats del SEM, quatre dotacions 
deis Bombers i dos patrulles deis 
Mossos. 

D'altra banda, Tr~msit va aler
tar ahir de la poca visibilitat a 
causa de la boira densa a l'au
tovia A-2 entre S oses i Bell-lloc 
d'Urgell, on es va normalitzar 
la circulació a les 14.39 hores. 
També hi va haver avisos per 
boira a la carretera LP-7041 en
tre Alcarras i Aitona, on es va 
normalitzar a les 16.00 bores. 
Perla seua banda, un borne de 

Apaguen un incendi en una 
casa de Montella i Martinet 
1 MONTELLA I MARTINET 1 Set dotaci
ons dels Bombers de la Gene
ralitat van treballar diumenge 
passat en un incendi a Montella 
i Martinet que va afectar una 
casa al carrer Major de Mar
tinet El foc es va declarar a 
les 09.18 hores i els serveis de 
van baver d'evacuar un borne 
de la primera planta. Els Bom
bers van descartar afectació a 
!'estructura o a la teulada de 
l'edifici. 

Rescaten un boletaire 
perdut al Jussa 
1 SANT ESTEVE DE LA SARGA 1 El Grup 
d'Actuacions Especials (GRAE) 
dels Bombers va rescatar ahir 
un boletaire de 80 anys que es 
va desorientar a Alsamora, al 
municipi de Sant Esteve de la 
Sarga. Dissabte passat, també 
van localitzar un motorista que 
s'bavia perdut entre Maials i 
Seros. Amb l'ajuda d'un fami
liar, van aconseguir trobar-lo 
sa i estalvi. 

39 anys i veí del Valles Oriental 
va resultar ferit de gravetat ahir 
en una sortida de via amb el seu 
vehicle a l'A-139 a Morillo de Li
ena, dins del terme de Foradada 
de Toscar, a Osea. 

COMARQUES 1 13 1 

Efectius deis Bombers inspeccionen un deis ve hieles accidentats a Ciutadilla. 
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140 1 GUIA Cultura 
PALEONTOLOGIA COL·LECCIÓ 

Fa milions d'anys ... 

SEGRE 
Dimarts, 27 de desembre del 2022 

Ellleidata Julio Pocino ha reunit alllarg de la vida milers de fossils originals i reproduccions 
procedents de tots els continents, que conserva en un 'museu' particular 11 Una 'geosala' pera la 
qu.al a ~o ·licita au orització a la Paeria de cara a obrir-la a visites i activitats pedagogiques 

AMADO FDRROLlA 

Una de les vitrines, amb fossiis d 'artropodes de 400 mi!ions d'<mys ! !a recreació. Pccino, davant d'uns fossils d'ous de dinosaure de la Xina de 100 milions d'anys. 

J. BALLABRIGA 

N o és un museu, pero gai
rebé ho sembla. A les vi
trines atresora centenars 

de fossils, en que els més antics 
tenen 600 milions d'anys. Molts 
són originals i al tres són repro
duccions fidedignes, des dels 
més minúsculs artropodes, an
tecedents d'insectes i crustacis, 
fins a fragments deis populars 
dinosaures, extingits fa nornés 
66 milions d'anys. Els seus cre
adors l'han batejat com Geosala 
Lleida i ocupa un ampli entre
solat al carrer Lluís Companys. 
Tanmateix, aquest espai expo
sitiu es manté tancat al públic 
per falta deis pertinents permi
sos municipals. 

El creador i promotor 
d'aquesta sala, el mestre lleida
ta i gran apassionat de la pale
ontología Julio rocino, lamenta 
que ningú pugui veure per ara 
aquesta singular coHecció de 
fossils procedents de tots els 
continents, que de moment no-

L'OBJECTIU 

El propietari d'aquesta 
col·lecció desitjaria que 
pogués visitar-se o que 
l'acollís una institució 

més serveix per a gaudi priva t. 
Aixo sí, tots els fossils són es
trangers, ja que les lleis espa
nyola i catalana de patrimoni 
prohibeixen expressament la 
recol·lecció de fossils sobre el 
terreny. Pero a molts altres pa-
1sos és diferent. 

"A Alemanya fíns i tot hi ha 
zones delimitarles en les quals 
la gent pot anar a buscar fos
sils i emportar-se'ls a casa. És 

Antoni Lacasa i Santi Seró, grans coneixedors de paleontología, han col·laborat amb Julio Pocino en la creació de la Geosala Lleida. 

una altra manera també de fo
mentar l'estima pel patrimoni 
natural", explica aquest pale
ontoleg aficionat, mentre as
senteixen al seu costat dos deis 
seus més estrets coHaboradors, 
Santi Seró i Antoni Lacasa, una 
autentica autoritat en la mate
ria després de més de quaranta 
anys al capdavant de la secció 
de geología i paleontología de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 

De fet, La casa va ser un dels 
culpables fa gairebé quatre de
ca des de la passió de Pocino 
pels fossíls. 

"Des d'aleshores no he parat 
d'acumular-ne exemplars com
prant fossils d'arreu del món en 
fires internacionals i, en l'ac
tualitat, a través d'internet", 
explica el propietari d'aquest 
entresolat museístic en ple bar
rí de l'Escorxador. Fins i tot ell 

mateix ha constrult les vi trines 
de l'exposició amb l'objectiu 
que el públic i, sobretot, alum
nes d'escoles i instituts puguin 
viatjar des deis orígens de la 
vida biologica al planeta fins a 
l'aparició deis homínids. 

En aquest sentit, el recorre
gut cronologic de l'exposició 
finalitza amb uns espectaculars 
cranis d'hornos com l'australo
pitec, el neandertal i el sapiens. 

Esclar que, per a espectacular, 
el cap d'un spinosaurus d'en
tre 66 i 70 milions d'anys o els 
ous fossils d'hadrosaurids com 
els que apareixen a la Conca 
Delia, al Pallars Jussa, pero en 
aquest cas procedents de la Xi
na. En suma, petites meravelles 
paleontologiques que esperen 
un vistiplau burocratic perque 
algun día puguin mostrar-se 
al públic. 
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