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Vuit ajuntaments de Lleida tindran més edils 
després de les eleccions al guanyar població 
En sumaran dos cada un i en S d'aquests municipis passaran de votar llistes obertes a tenir candidatures 
tancades 1 p u\.. '"' l d pan e ... ni ' me ...... r u ., uns al es dos perdran regidors 
R. RAMfREZ 
1 LLEIDA 1 Vuit ajuntaments llei
datans guanyaran regidors 
després de les eleccions muni
cipals del28 de maig, a l'haver 
augmentat la població des deis 
comicis del 2019. Així es des
pren de les dades de l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE) 
i de fonts municipals. Molts 
d'aquests consistoris atribuei
xen el seu creixement a !'arri
bada de nous ve!ns arran de la 
pandemia. La covid ha portat 
nombrosos habitants de ciutats 
a traslladar la residencia a po
bies per evitar aglomeracions i 
recluir el risc de contagi. 

El consistori de Tarrés pas
sara de tres a cinc membres 
al superar elllindar deis cent 
habitants que estableix la llei 
electoral. Perla seua part, Lla
dorre, Prats i Sansor, Puigverd 
d'Agramunt, Prullans i Talavera 
passaran de cinc edils a set al 
tenir més de 250 ve!ns censats. 
Superar aquesta xifra suposara 
a més que els ve!ns deixaran de 
votar membres de llistes ober
tes com van fer el 2019, i el 28 
de maig hauran d'elegir entre 
candidatures tancades. 

"Serem més per treballar, els 
alcaldes i regidors deis pobles 
hem de fer de tot", afirma Jo
an Erales, alcalde de Puigverd 
d'Agramunt. Va indicar que 
durant la pandemia "es van 
establir al municipi seto vuit 
farnílies", gran part de les quals 
de Barcelona i la seua are a me
tropolitana. Tant aquest muni
cipi de l'Urgell corn Talavera, 
a la Segarra, recuperaran dos 

TURISME EN MOTO 

La normativa electoral 
1 En municipis de menys de 100 
habitants s'elegeixen tres edils. 
Els que tenen entre 101 i 250 ha
bitants en voten 5. Hi ha 7 edils a 
les localitats de 251 a 1.000 empa
dronats i 9 en les que van de 1.001 
a 2.000. Els que tenen de 2.001 a 
5.000 ve"ins n'elegeixen 11, i són 13 
els que van de 5.001 a 10.000 per
sones. Són 17 alla on hi ha entre 
10.001 i 20.000 de censats. Els mu
nicipis d'entre 20.001 i 50.000 ve
"ins (no n'hi ha cap a les comarques 
lleidatanes) tenen 21 regidors. 

La Paeria de Lleida 
1 A les ciutats d'entre 50.001 i 
100.000 habitants se'ls assignen 
25 electes. A aquests se'n suma 
un per cada 100.000 ve·lns o frac
ció addicional, i se n'afegeix un 
altre més si el nombre final de 
membres del consistori és parell. 
Aquesta és la norma que s'aplica 
a la ciutat de Lleida, amb més de 
140.000 habitants i 27 edils a la 
Paeria. 

regidors que van perdre anys 
enrere al recluir-se la seua po
blació. "A ningú va agradar 
perdre'ls i ara és bo tornar a 
tenir-los", diu el primer edil de 
Talavera, Ramon Trullols, que 
va apuntar que "a causa de la 
pandemia hem tingut diversos 
empadronaments". 

Depassar el miler d'habi
tants fara que Vilanova de Se
gria passi de set a nou regidors 

Gairebé cent establiments 
se sumen ai'Moturisme' 
REDACCIÓ 
1 LLEIDAI El programa Moturisme 
Ara Lleida ja compta amb no
ranta-set establiments adherits; 
entre allotjaments, restaurants, 
cafeteries i museus distribui:ts 
per totes les comarques de Llei
da. Ha incorporat recentment 
vint-i-nou establiments més, 
després de la tercera convoca
toria d'acreditacions. Aquesta 
és una iniciativa del Patronat 
de Turisme de la Diputació i 
esta destinada als aficionats i 

professionals del sector de les 
motos. L'aposta del patronat 
perla sostenibilitat ha fet que 
tots els nous negocis acreditats 
hagin hagut d'obtenir l'estatus 
d'empresa compromesa amb 
el segell Biosphere per poder 
formar part d'aquest projecte. 
Ambla iniciativa Moturisme 
A ra Lleida s'ofereixen també 
deu rutes per recórrer amb mo
to els llocs més emblematics de 
la zona del Pirineu i del pla de 
Lleida. 

LESCLAUS 

Padró de gener del2022 
1 Les dades deis padrons munici
pals que I'INE va publicar a l'inici 
d'aquest any, amb data 1 de gener 
del 2022, s'utilitza com a referen
cia per assignar els edils. 

Guanyen i perden edils 
1 Bellver, Vilanova de Segria, Tar
rés, Lladorre, Prats i Sansor, Pru
llans, Puigverd d'Agramunt iTa
lavera guanyen edils, i lvorra i la 
Mol sosa en tindran menys. 

Vista de Talavera, un deis municipis que guanyen edils. 

després de les eleccions muni
cipals. Perla seua part, Bellver 
de Cerdanya tornara a ten ir un 
consistori d'11 membres, des
prés de passar els dos últims 
mandats amb nou. L'any 2019 
estava per sota deis dos mil ha
bitants, una xifra que ara supe
ra folgadament. El seu padró de 
1'1 gener del 2022, el que es fa 
servir com a referencia per as
signar regidors a cada municipi, 

era d'un total de 2.176 vei:ns . 
"Hem continuat creixent des 
d'ale,shores i ja tenim més de 
2.300 empadronats", va expli
car l'akaldessa, Laia Serra. Va 
puntualitzar que part d'aquests 
són amos de segones residencies 
que es van empadronar durant 
la pandemia en aquest municipi 
de la Cerdanya lleidatana. "Te
nir més regidors ajuda a distri
buir millar la feina", va valorar. 

INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

EDILS EL 2019 

Els lleidatans van elegir 1.713 al
caldes i regidors en les eleccions 
municipals del2019. 

EDILS MÉS EL 2023 

Lleida sumara 12 nous edils, en
tre els 16 deis 8 ajuntaments que 
en guanyen 2 cada un i els 4 que 
perdran 2 consistoris. 

HABITANTS MÉS EN 4 ANYS 

Les comarques de Lleida tenien 
441.443 habitants el gener del 
2022, davant deis 432.866 a l'ini
ci de l'any 2019. 

Davant deis vuit municipis 
que sumaran regidors, dos en 
tindran menys al recluir-se la 
seua població per sota deis 101 
habitants. És el cas d 'Ivorra, 
amb cent vei:ns, i la Molsosa, 
amb 99. Aixo suposa passar de 
cinc a tres membres als seus 
ajuntaments. Alguns consisto
ris duen a terme consultes per 
saber quants edils tindran des
prés de les eleccions. 

Expropiacions pera la nova carretera 
de Sant Esteve, que costara 3 milions 
REDACCIÓ 
1 SANT ESTEVE DE LA SARGA 1 La Dipu
tació impulsa la nova carretera 
entre Castell de Mur i Sant Es
teve de la Sarga (LV-9124) i ha 
fet públiques les expropiacions 
que haura de dur a terme per 
construir-la. El nou trac;at per a 
aquest traro de la via, d'un total 
de 4,4 quilometres, afecta un 
centenar de finques d'ambdós 
municipis. El diputat provincial 
de Serveis Tecnics, Marc Ba
ró, va recordar que el projec-

te per refer aquesta carretera 
costara 3 milions d'euros i va 
destacar que "quan acabin les 
expropiacions es licitaran les 
obres". 

Els treballs permetran ei
xamplar la vi a actual de 5 me
tres d'ample fins als 7,4 i també 
es contempla una variant de 
nova construcció de gairebé 
un quilometre ·amb I'objectiu 
d'evitar revolts perillosos i can
vis de rasant. Aquest projecte 
servira per augmentar la se-

guretat de la carretera amb la 
construcció de murs d'esculle
ra i J'estabilització de talussos. 
També es preveuen actuacions 
específiques per evitar nous 
despreniments i protegir la 
carretera amb la instaHació 
de malles metaHiques. 

En els últims anys s'han re
gistrat diversos despreniments 
de roques i un d'aquesfs, que 
va tenir lloc a l'abril de l'any 
2018, va segar la vida de dos 
persones. 

rcolomina
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PLENS POlEMI€:A COMUNICACIONS 

la cobertura SG 
ja arriba a 53 

' ' . Bro en el pie de Ponts a u 
mumcup1s 
de Ueida d'una reclamadó r una caiguda 
lllEIDA 1 Fins a 53 municípis 
de Lleida compteuja amb co
bertura 5G a la banda de 700 
MHz. La.companyía Móvis
tar continua estenent aques
ta xarxaj des de finals del 
mes de julio! passat s'hí han 
incoxporat disset municipis. 
Així, el5G ja arriba a loca
lítats com Lleída ciutat, Lleí
da ciutat, Balaguer, les Bor
ges Blanques,. Sort, Vielha, 
Naut Aran, Olíana, Corbins, 
Anglesola, Bossost i Tremp, 
entre d'altres. A tot Catalu
nya eren 339 poblacíons les 
que, al t~n.cament de 2022, 
comptaven amb aquesta co
bertura, la majaría deis quals 
a les comarques de Barcelo
na, amb 144. 

La directora del CAP, casada amb el portaveu de Junts, exigeix que la indemnitzin 
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E.FARNHl 
1 PONTS 1 Una demanda patri
monial contra l'ajuntament de· 
Ponts va provocar que el ple 
de divendres passat acabés en 
bronca entre l'equíp de govern 
(ERC i PontsxCat) i el portaveu 
de l'oposícíó (Junts) Josep Tapi
es. La directora del CAP, casada 
amb Tapies, demana al consisto
ri 17.000 euros per una caiguda 
fa un any en un pas zebra per 
una placa de gel a )a cal9ada. 

Un membre del govern lo
cal va preguntar per aquesta 
reclamació en el pie. Tapies 
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va revelar que la reclama ció la 
va formular la seua esposa, va 
defensar que ho fes i va acusar 
al consistori de "desatendte" 
els veins i les seues funcions a 
!'hora de tenir la vía pública en 
condicions. 

Perla sena part, l'alcaldes
sa, Solés Carabasa, va respon
dre que desatenció "mai" í que 
"l'ajuntament rebutjara qualse
vol acció d'un tercer, provocada 
per un accident fortult perque 
s'aprofití de l'administració". 
Va afegir que sera un jutge qui 
determini si cal indemnitzar la 

ve\na de Ponts. L'alcaldessa va 
valorar, d'altra banda; aquesta 
acció coma npoc etica i un atac 
polltic". També el portaveu de 
Junts va atribuir a l'alcaldessa 
"un atacintencionat cap a la me
ua persona per desgastar-me". 
Tapies va acusar el primer tinent 
d'alcalde Emili Pala (Pontsx
Cat) d'haver atropellat un veí 
de Ponts en un pas de vianants, 
no socórrer-lo ífugir (vegeu el 
desglossament). Carabasa va 
dir que aixo era fals i que "ha
vía fet una acusació molt greu 
i delictiva"-. 
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Contraelpresentacord, que és definítiu en via administrativa, es pot interposar alternatívament: 
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Amenacen amb 
una querella· 
llii El tínent d'alcalde de 
Ponts, Emili Pala, va 
apuntar que sospesa que
rellar-se contra Tapies per 
una acusació "falsa í mali
ciosa". En el pie lí va etzí
bar "no et diu la teua dona 
que no fads el ridícul", va 
negarl'atropellament i va 
dir ser una cortina de fum 
per "aprofítar-se d'un ac
cident per cobrar,;. 
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- Recurs de reposíció potestaiiu davant l'ilrgan que ha dicta! aquest acte en el termíni d'un mes, comptador a partir del dia següenta la recepció d'aqoesta notifica ció, d'acord amb 
el que ~stableixen els artlcles 123 i 124 de la Llel39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminlstratíú comú de les administracions públíques. 

- Re.curs contenciós admínistratlu, davant del Jutjat del Gonienciós administratiu de la ciutat de U e ida, en el terminl de dos m esos, comptactors a partir del día següent a la rece peló 
d'aquesta notiflcacíó, d'acord amb l'artícle 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Si s'Opta per interposar el recurs de reposició potestatlu, no podra interposar-se recurs contenclós administratiu flns que aquell sigui resol! expressament, o s'hagi produrtla seva 
desestima ció presumpta. 
En e as de desestimació presumpta, es pot lnterposarrecurs contenciós administratiu, en els termes establerts amb anterioritat, en el termini de sis mesos a comptar des de l'en-
dema ;lel día en que el relerlt recurs de reposiciós'entengul desestima!. · 
No obstan! aixo, pode u interposar qualsevol altre recurs si ho consldereu adient. 

Lleida, 5 de gener del2023 

El presrdent, Joan Talarn í Gílabert 
La secretaria general, Aranzazu Casals Roldán 
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SUCCESSOS 

Arrestats per 
agredir policies 
a Andorra 
1 ANDORRA LA VELLA 1 La Policía 
d'Andorra va detenir diu
menge a la nit al Pas de la 
Casa quatre bornes de 24, 
28, 30 i 49 anys com a pre
sumptes autors d'agredir, 
amena<;ar i insultar diver
sos agents. Tres policies van 
resultar ferits. 

L'incident va ocórrer cap a 
les 23.45 hores després que 
una patrulla acudís a un local 
de lleure nocturn perque els 
controladors d'accés tenien 
problemes amb un grup de 
persones. Un deis implicats 
no va voler identificar-se i 
va mtentar pegar als poli
cíes. Quan el van arrestar, 
tres bornes més també van 
agredir els agents. 

TRANSIT 

Accidents 
a Lleida i 
Torrefarrera 
1 LLEIDAI La conductora d'una 
moto va resultar ferida de 
diversa consideració ahir a 
la tarda en una col·lisió a la 
plac;a Ricard Viñes de Llei
da. L'accident es va produir 
a les 18.52 h quan, per cau
ses que es desconeixen, un 
cotxe i una moto van xocar 
a la rotonda. Va ser evacua
da a l'Arnau de Vilanova. Al 
lloc van acudir Guardia Ur
bana, Mososs i SEM. Poste
norment, cap a les 19.30 h, 
es va produir un accident a 
!'entrada a Torrefarrera des 
de l'N-230. Allloc van acudir 
Mossos d'Esquadra i SEM. 
Pel que sembla, només hi va 
haver danys materials. 

SEGURETAT 

Alarma per 
l'augment de l'ús 
d'armes blanques 
1 BARCELONA 1 Els Mossos d'Es
quadra estan analitzant la 
utilització d'armes blanques i 
aplicaran mesures per inten
tar reduir-ne l'ús, segons va 
assenyalar ahir el director 
deis Mossos, Pere Ferrer, en 
declaracions a Catalunya Ra
dio. Ferrer va admetre que hi 
ha elements de "preocupa
ció" per l'increment de bara
lles o agressions amb aquest 
tipus d'armes i va explicar 
que treballen per posar-hi 
remei. Dijous passat, un 
veí de Cervera va ingressar 
en presó preventiva acusat 
d'apunyalar un jove de 24 
anys de Tarrega en un pub 
de la capital de l'Urgell. 

COMARQUES 1 15 1 

TRIBUNALS JUSTÍCIA 

Set nous jutges per a la Seu, 
Balaguer, Cervera, Solsona i Tremp 
Catalunya, la que acull més membres de la ?la promoció, amb 76 nous magistrats 
11 1uram I de espatxos avu1 a Bdrce on amb presencia del rei 
REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 Els 171 jutges que in
tegren la 71a promoció de la 
carrera judicial rebran avui 
els seus despatxos en un acte 
a Barcelona presidit pel reí i en 
el qua1 set seran destinats als 
jutjats de la Seu d'Urgell, Bala
guer, Cervera, Solsona i Tremp. 
Concretament, Catalunya sera 
la comunitat que acollira més 
membres d'aquesta promoció, 
amb 76 nous magistrats. 

Beques pera 
quatre lleidatans 
a les oposicions 
a jutges i fiscals 

A les comarques lleidatanes, 
es destinaran dos magistrats 
als Jutjats de Primera Instan
cia i Instrucció 1 i 2 de la Seu; 
dos més als Jutjats de Primera 
Instancia i Instrucció 1 i 2 de 
Cervera, i la resta aniran als 
Jutjats de Primera Instancia 1 
de Solsona, Tremp i Balaguer. 
L'octubre passat, el president del 
TSJC, Jesús María Barrientos, 
ja va assenyalar, en una visita a 
Lleida, la preocupació pels pocs 
jutjats lleidatans que tenienjut
ges titulars. 

Vista de la seu deis jutjats de Cervera. 

• El departament de Jus
tícia ha concedit una be
ca a quatre lleidatanes i 
lleidatans per preparar 
les oposicions a la carrera 
judicial i fiscal. En total, 
s'han concedit 50 beques 
a Catalunya, en les quals 
vuit de cada deu benefici
aris són dones. El DOGC 
ha publicat elllistat deis 
ajuts que atorga Justícia, 
a través del Centre d'Es
tudis Jurídicis i Formació 
Especializada. La mitja
na d'edat de les persones 
becades és de 27 anys. 
Els beneficiaris rebran 
965 euros bruts al mes 
(l'equivalent al salari mí
nim interprofessional) du
rant un període de quatre 
anys, des de 1'1 de gener 
del2023 fins al31 de de
sembre del2026. 

Andalusia aporta 29 magistrats 
Segons va informar ahir el 

Poder Judicial, el perfil deis 
integrants d'aquesta nova pro
moció, segons una enquesta de 
l'Escola Judicial, és el d'una do
na, jaque representen el 73,10% 
del total, amb una edat mitjana 
de 29 anys, que ha tardat cinc 
anys i un mes a preparar i apro
var l'oposició i que no procedeix 

TRANSIT PREVEN CIÓ 

DONA 1 DE 29 ANYS 

Perfil deis nous magistrats, 
mentre que el 73% no 
procedeix d'una família 
dejuristes 

d'una família de juristes. Entre 
les raons que els van portar a 
elegir aquesta professió, van 
pesar especialment la passió pel 
dret, la fundó dels jutges com a 
garants dels drets fonamentals, 
la independencia i imparcialitat 
de la seua fundó i la possibilitat 

Més controls deis Mossos 
i policies locals en 
el transport escolar 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El Servei Ca tala de 
Transit, juntament amb els 
Mossos d'Esquadra i policies 
locals, coordina aquesta set
mana una campanya intensiva 
de controls de transport esco
lar i de viatgers. Coincidint 
ambla represa de l'escola des
prés de les vacances de Nadal 
i, per tant, amb més mobilitat 
d'aquest tipus de transports, 
els agents vigilaran sobretot 
les condicions administrati
ves, del servei i deis vehicles. 

Entre altres aspectes, con
trolen si disposen d'una au
torització administrativa 
específica per dur a terme el 
servei; l'ús deis sistemes de 
seguretat passiva, com el cin
turó de seguretat o els siste
mes de retenció infantil; o el 

compliment deis llocs o itine
raris fixats. 

En la mateixa campanya 
d'inspecció duta a terme l'any 
passat, es va sancionar un to
tal de 126 vehicles deis 599 
controlats en una setmana. 
La majoria d'infraccions de
nunciarles van ser per l'estat 
del vehicle i per incomplir les 
condicions administratives. 
Així mateix, nou de cada deu 
accidents del transport esco
lar es produeixen al pujar o 
baixar de l'autobús i sol en ser 
atropellaments per distrae
ció del menor, del conductor 
o deis progenitors. 

Trimsit demana anar asse
gut correctament durant la 
ruta i no aixecar-se fins que 
!'autocar no estigui completa
ment aturat. 

de contribuir en la lluita contra 
la delinqüencia. Tenint en comp
te ellloc de residencia habitual, 
Andalusia torna a ser !'autono
mía que més jutges aporta, amb 
29. A Catalunya, resideixen vuit 
dels nous magistrats. 

Durant l'etapa de preparació 
de l'oposició, la practica totali
tat deis alumnes de la promoció 
(99,42%) va comptar amb el su
port economic deis seus pares. 
Així mateix, el 73,68% no ha 
treballat abans. D'altra banda, 
el 73,68% ni ha tingut ni té fa
miliars que exerceixin o hagin 
exercit una professió jurídica. 

EMERGENCIES BOMBERS 

El departament des
tinara en total més de 2 
milions d'euros amb l'ob
jectiu d'estabilitzar les 
plantilles a Catalunya i 
ampliar l'ús del cata la a 
la Justícia. 

Sufoquen incendis en 
habitatges de Torres 
de Segre i la Fuliola 
REDACCIÓ 
1 TORRES DE SEGRE 1 Els Bombers de 
la Generalitat van treballar ahir 
en dos incendis d'habitatges. El 
primer es va declarar de mati
nada a Torres de Segre. A les 
0.55 hores van ser alertats d'un 
foc en una casa situada al carrer 
Bonaire d'aquesta localitat del 
Segria. Fins allloc van acudir 
dos dotacines. Les flames es van 
originar a la caldera. Els inqui
lins van resultar il·lesos i no hi 
va haver afectació estructural 

MÉS CASOS PEL FREO 

En les últimes setmanes 
s'han disparat els focs 
en domicilis a causa 
de l'onada de fred 

a la casa. Cap a les 2.30 hores 
els Bombers van donar el servei 
per finalitzat. 

El segon incendi es va regis
trar ahir a la tarda en un domi
cili del carrer de l'Om de la Fu- · 
liola. Es va declarar a les 17.00 
hores i fins allloc van acudir 
cinc dotacions. Es va originar a 
la xemeneia. Els dos inquilins, 
un matrimoni d'uns 70 anys, 
van ser sotmesos a una revisió 
per sanitaris del SEM davant la 
possibilitat que haguessin in
halatfum. 

Els focs de xemeneia s'han 
disparat en les últimes setmanes 
a causa de l'onada de fred polar 
amb temperatures per sota de 
zero graus. Els Bombers de la 
Generalitat aconsellen revisar 
periodicament les instaHacions 
i tenir-les en bon estat. 
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L'equip femení del tri-440, tercer al Catala de duatló 
ILLEIDA 1 L'equip femení del club 
lleidata tri-440 va pujar al po
di per primera vegada en el 
format de duatló per equips 
al ser tercer en el Campionat 

de Catalunya de l'especialitat 
disputat diumenge al Prat. Les 
sis integrants de l'equip van ser 
Eva Ribalta, Alba Juanes, Al
ba Bellostas, Rosa Olivé, Ero-

ma Carreras i Eva Ledesma. 
Aquesta tercera pla~a els dona 
molts punts per a la final de la 
Lliga Catalana i optar a l'as
cens a Divisió d'Honor. 

Tremp homenatja els seus esportistes il·lustres• L'ajuntament ha decidit homenatjar sis deis seus 
esportistes més il·lustres penjant-ne les samarretes al pavelló del Juncar. Es tracta d'Albert Urrea 
i Marc Bertran (futbol), Marc Vilanova (ciclisme) i els germans Andreu i Lluís Tomas (hoquei 
patms), així coro Miki Roqué (futbol), mort el2012 als 23 anys d'edat. 

Les gimnastes del CN Lleida, al Trofeu Carnaval 
ILLEIDA 1 La secció de gimnastica 
rítmica del CN Lleida va despla
~ar un total de 22 gimnastes de 
nivell base fins a Vilanova del Ca
mí per participar en el Vill Trofeu 
Carnaval. Entre el bon paper de 
totes elles, va destacar el segon 

lloc de Júlia Navarro en benja
mins i el podi en alevins el van 
copar Queralt Vinós, Ariadna Pi
qHé i Juna Reñé. En infantils, l'or 
va ser per a Laia Zafra i la plata, 
per a Martina Bagó. En cadets 
Martina Panadés va ser plata. 

Diada Provincial 
de padel al CT Lleida 
amb 200 assistents 

1 LLEIDA 1 El CT Lleida va 
acollir dissabte passat la 
Diada Provincial de pa
del, a la qual van assistir 
un total de 200 persones, 
cosa que suposa un record 
historie. Durant l'acte es 
va fer entrega de premis 
i distincions a jugadors i 
clubs. 

SEGRE 
Oimarts, 31 de gener del2023 

El CN Lleida, subcampió catala en tenis 
ILLEIDAI L'equip júnior femení 
del CN Lleida es va procla
mar subcampió de Catalunya 
per equips de tenis dissabte 
passat, quan va arribar a la 
final contra l'RCT Barcelona 

¡ . 1899, que es va imposar per 

0-4. L'equip lleidata va estar 
format per Aloma Carbonell, 
Alejandra Carmona, Paula 
Nadal i Elena i Anna Nogue
ra, i havia guanyat tates les 
eliminatories per 3-1 fins a 
arribar a la final. 

L'Escola Valldeflors, al Mundial d'Espot 
1 TREMP 1 Alumnes de l'Esco
la Valldeflors de Tremp van 
poder gaudir del Mundial de 
Para Esquí Alpí d'Espot que 
va finalitzar aquest cap de 
setmana, gracies al suport 
del consell comarcal del Pa-

llars Jussa. Aquest va oferir 
l'actívitat a díferents cen
tres educatíus de la comar
ca finan~ant el transport. Els 
alumnes de l'Escola Vallde
flors van poder participar en 
activitats lúdiques a Espot. 

Plusfresc renova 
com a patrocinador 
del Balafia Volei 

llLEIDA 1 L'empresa lleida
tana Plusfresc ha renovat 
una temporada més el 
conveni de patrocini amb 
el Balafia Volei. Ambdós 
entitats col·laboren en el 
projecte Voleibolitza't 
que atansa el voleibol a 
nens i nenes d'entre 7 i 
12 anys. 
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SEGRE 
Dimarts, 31 de gener del2023 

MEMPHIS 

Un altre policia 
és suspes per la 
pallissa mortal· a . 
un JOVe negre 
1 MEMPHIS 1 La Policía de Mem
phis va anunciar ahir que va 
suspendre un sise agent en 
el marc de la investigació 
o berta perla pallissa mortal 
al jove negre Tyre Nichols 
durant el seu arrest per una 
suposada infracció de transit. 
Preston Hemphill, contractat 
el 2018, va ser suspes quan 
van comenr;:ar les indagaci
ons, pero el seu nom no s'ha
via facilitat fins ara. 

El seu advocat va indicar 
que el seu client va ser pre
sent quan els agents van in
terpeHar en un primer mo
ment eljove, pero no al segon 
lloc deis fets, quan Nichols va 
ser colpejat per cinc policies 
fins a la rnort. 

MÚSICA 

Rosa lía deixa 
les ungles 
extrallargues per 
tocar el piano 
1 MIAMII Rosalía és tota una 
icona de la música. La can
tant catalana és reconegu
da a tot el món pel seu estil 
diferent. I una de les seues 
senyes d'identitat més re
coneixibles s6n les llargues 
ungles. O ho eren, jaque els 
seus fans s'han adonat que 
ja no llueix aquests postissos 
acrílics i afilats amb dissenys 
d'allo més cridaners i cuidats 
alhora. En una resposta a les 
xarxes socials a un deis seus 
seguidors, !'artista va dir que 
"he decidit que és més im
portant poder tocar el piano 
i la guitarra que portar les 
ungles llargues", conscient 
que una manicura extrallar
ga limita el seu radi d'acció 
sobre l'escenari. 

La senyora 

SOCIETAT GUIA ! 33 j 

SANITAT FORMACIÓ 

Prevenció de l'alcohol en menors 
Uns vuitanta professionals de salut del Pirineu es formen per ajudar-los 1 Si els resultats 
de p Q p V V& ~7 V V g & V 

1 TREMP 1 Gairebé vuitanta pro
fessionals de salut del Pirineu 
han participat, entre el desem
bre i el gener, en tres sessions 
de formació d'un pla pilot que 
ha de servir per implantar la 
Guia de prevenció i abordatge 
de consum d'alcohol en l'edat 
pediatrica, adolescencia i fa
mílies. Els objectius principals 
de la formació s6n aprofundir i 
millorar les estrategies d'atenció 
als problemes relacionats amb 
!'alcohol en menors d'edat, que 
els professionals adquireixin 
habilitats per a la prevenció i 
detecció precor;: així com per 
intervenir i poder realitzar el 
seguiment i identificar els recur
sos existents i circuits de deriva
ció al territori en casos de risc. 

Amb aquest pla pilot, el Pi
rineu es convertira a partir 
d'aquest febrer en la regió pi
onera a Catalunya. Posterior
ment, si els resultats són posi
tius, esta previst que aquesta 
experiencia s'extrapoli a la resta 
de regions sanitaries. 

Aquest projecte és dins del 
Pla de Drogues i Addiccions 
Comportamentals 2019-2023 
i també dins del Pla de Salut de 

Marilyn Manson. 

REGIO SANITAAIA AlT PIRINEU IARAN 1 REGIO SANITI.RIA LLEIDA 

lmatge d'una de les sessions_presencials de la formació de professionals sanitaris. 

la Regió Sanitaria Alt Pirineu i 
Aran 2021-2025. 

La primera edició del curs, 
dirigit a pediatres, professionals 
d 'atenció primaria, urgencies 
hospitalaries i serveis d'emer
gencies mediques, va tenir lloc 

EUA ABUSOS 

el 2 de desembre a la Pobla de 
Segur, amb 35 assistents de les , 
ABS la Pobla de Segur, Tremp 
i Pallars Sobira. 

La segona, el13 de desembre 
a la Seu d'Urgell, en la qua! van 
participar vint-i-quatre profes-

sionals de les ABS Alt Urgell 
Sud i Cerdanya, a banda de la 
Seu d'Urgell. 

La tercera va ser, el27 de ge
ner, amb vint participants, en 
una sessió online de les ABS 
Aran i Alta Ribagorr;:a. 

Una dona denuncia Marilyn Manson 
de violar-la quan ella tenia 16 anys 
1 NOVA YORK 1 El rnúsic Marilyn 
Manson s'enfronta a una de
manda per abús sexual a una 
menor de 16 anys d 'edat. El 
succés hauria ocorregut el1995 
a Nassau, Nova York. La pre
sumpta víctima va explicar que 
l'abús va ocórrer al setembre 
després d'un dels con~erts de 
Manson. 

La demandant, coneguda 
com ]ane Doe, un nom fictici 

per protegir la seua identitat, 
va explicar el que va oc6rrer el 
día en que va coneixer Manson. 
"Mentre es trobava a !'autobús 
de la gira, l'acusat Warner es va 
involucrar en diversos actes de 
conducta sexual criminal contra 
la demandant, que era verge en 
aquell mornent, incloent, pero 
no limitat a, copula for~ada i 
penetració vaginal", diu la de
núncia, que reprodueix el web 

Insider. L'advocat de la víctima 
també va comentár que Manson 
i els seus amics lí donaven dro
gues i alcohol, perque per estar 
al seu grup era necessari que 
ella fos igual que ells. _ 

Al Ilarg de la seua carrera, 
Marilyn Manson ha estat acusat 
per 15 dones d'agressió i abús 
sexual, entre elles l'actriu E van 
Rache! Wood i la model Ashley 
Morgan Smithline. 

Júlia Coral Guardia 
Vídua de Pepe Capdevila Duch 'El noi de Ca la Duch' 
Ha mort cristianament el30 de gener del2023 després d'haver rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostolica. 

La seva filia, Carmina; fill polític, José Luis; nets, Aitor, Gorka, Diana i Montse, família tota i les raons socials CGA, DOCEO 
TRAINING i JC CONSULTING. 
La cerimónia tindra lloc dema dimecres dia 1, a les 11.00 hores, a l'església parroquial de Sant Pe re. 
El Senyor Bis be de Lleida concedeix les indulgencies en la forma acostumada. 

O.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala Monteada. Lleida, 31 de gener del 2023 
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