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Ellibro mós antiguo en catalón 
también se escribió en Organyà 
Jesús Alturo y Tània Alaix sostienen que el 'Liber ludicum' es anterior a las célebres 'Homilies' , PAG.s 

FOTO: @boi_taull/ El espectaculo inaugural del Mundial, junto a la iglesia de Sant Climent de Taüll AG 24 
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Retenciones por las parados 
de los autobuses en Balàfia 

Un arbitro de 15 
años, agredido 
en un partido 
de la segunda 
división cadete 
El padre de la víctima explica 
que sufrió por su hijo y lamen
ta el comportamiento de algu
nes familiares. 
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La Audiencia no 
baja la pena por 
el 'Sólo sí es sí' 
al exlíder de 
Vox en Lleida 
Cumple 14 años por abusos a 
discapacitados. Sí hubo reba
jas para dos condenados por 
casos de violación. 1 PAG. 11 
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LA VEU DELS LEC , ORS: 
Joan Coloma I I 1 n PniJin d11 Sr- -

El canvi de nom del passeig 
Josep Borrell a la Pobla 

'equip de govern de l'ajuntament de la Pobla, encap
çalat pel seu alcalde senyor Marc Baró, han instat 
una consulta popular per decidir si la població vol o 

no canviar-li el nom al Passeig Josep Borrell d'aquesta vila 
i saben per què?, doncs perquè al ple de data 7-9-2018, a 
l'alcaldessa accidental li va semblar una proposta raonable 
amb l'argument de que el senyor Borrell va fer una burla 
de mossèn Rafel i el va comparar amb el senyor Oriol Jun
queras (Acta 2/2018). Aquest motiu de poca volada els hi 
va semblar més que suficient, apart del rebuig d'algunes 

poblatanes i poblatans, per aprovar la moció del canvi de 
nom que va ser presentada per ERC i amb el suport del 
PEdCAT. Val a dir que mossèn Rafel era el típic capellà de 
l'època franquista. Tots sabem que el vertader motiu és 
polític i partidista i res a veure i té l'interès des vems. 
És clar que un es queda una mica sorprès per l'oportu
nitat d'aquesta consulta. Tots sabem que estem en por
tes d'unes eleccions municipals. És una llàstima que per 
aquests motius electorals o potser d'altres de caire sectari 
o partidista (només cal veure el nom que proposen com 

alternativa), hi hagi una font de divisió al nostre poble. 
Posteriorment a la moció hi va haver personalitats fills de 

la Pobla com l'exconseller Ignasi Farreres i l'actual Secretari 
d'Estat d'Afers Exteriors Lluís Cuesta que van dir amb cartes 
publicades a diaris de Lleida que rebutjaven aquesta deci
sió per part de l'equip de govern de l'ajuntament. 
I què li ha fet a la Pobla de Segur el senyor Borrell, apart 
d'haver-hi nascut i de ser sens dubte el polític més impor
tant que hem tingut mai? Doncs, l'escullera del riu Flami
sell i tota la zona de l'Àrea Vacacional, precisament on hi ha 
el passeig que porta el seu nom. Sense la seva dedicació 
aquestes millores no existirien. Els túnels entre la Pobla 
i Sort i la continuació de l'Eix Pirinenc fins a Xerallo, tam
poc. La renovació i condicionament del Molí de l'Oli de la 
Pobla, menys. No parlem de les obres que es van fer grà
cies a la seva intervenció en tota la província de Lleida. La 
gent tenim molt poca memòria, però, recordeu les festes 
de Raiers en els que baixava pel riu Noguera Pallaresa i la 
Pobla de Segur sortia a totes les televisions i mitjans de 
comunicació? 
I ara copio el que ha escrit fa poc un altre company: "Jo
sep Borrell és una de les persones amb més responsabilitat 
de tot Europa, actualment Alt Representant de la Unió per 
Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident 
de la Comissió Europea. Els promotors d'aquesta consulta 
s'haurien d'avergonyir de la seva pròpia actitud de menys
preu cap a un dels polítics amb més transcendència del 
país i que m.és ha fet per la província de Lleida, pels Pallars 
i per la Pobla de Segur". 

Ramon Porta I I President 
d I Club p-.¿' Yilr -c...,o 

Carta al Comitè i a la Federació 
Espanyola de Patinatge 

E I dia 24 de febrer em truca un periodista i ens posem 
a parlar de la mala setmana que el Vila-sana ha tin
gut en relació a la protesta del CH Al picat i a les san

cions rebudes del partit del CH Fraga. Personalment em 
vaig creure que només estàvem parlant i vaig fer un parell 
de bromes lligades a la conversa, i després vam passar a 
les preguntes. La meva sorpresa va ser veure'n la publica
ció, cosa que no em va agradar gens, i per aquest motiu 
tinc l'obligació de rectificar i aprendre. Soc de les persones 
que crec que hi ha línies vermelles que no s'han de passar, 
en aquest cas per error meu crec que s'han passat i per 
aquest motiu demano perdó a la Federació Espanyola de 
Patinatge i a qualsevol persona que cregui que l'he mo
lestat. No ha sigut en cap moment la meva intenció per
judicar la federació que em representa, soc una persona 
molt directa i a mi i al club ens avalen 10 anys d'història 
intentant créixer i sumar sempre. Demano al Comitè que 
apliqui el reglament cap a la meva persona si es que l'ha 
d'aplicar. Demano al Comitè que posi dia i hora per tal de 
tenir l'oportunitat de donar la cara i poder tenir un inter
canvi d'impressions. Disculpin les molèsties. 

cartes@lamanyana.cat 
LA MAÑANA és una publicació plural1 oberta a tota mena d'opinions. En aquesta secció es publicaran totes aquelles cartes que estiguin 
degudament identificades i que sigum d'interès general. No es publicaran cartes amb pseudònims o inicials. Els originals s'hauran de pre
sentar mecanografiats i no superar les 30 línies d'extensió. La tramesa de textos a aquesta secció implica l'acceptació d'aquestes normes. 

Diana de Gal· les, a la taula RODAMON 
ENRIC RIBERA GABANDÉ 

a xafardena, mdiscreció i curiositat ens han por
tat alguna vegada a la vida a interessar-nos per 
coses dels famosos que no són molt conegudes 

o, més ben dit, poc o gens conegudes. Polítics, artistes, 

cantants o estadistes han despertat el nostre interès, a 
saber anècdotes, moltes vegades, secretes que no es 
coneixen per part de la gran societat. 
Entre altres personatges famosos, segur que a molta 
gent els ha interessat conèixer en algun moment de 
la vrda, curiositats de la monarquia de qualsevol país, 
fins r tot de la nostra. A mi, personalment, m'ha picat el 

cuquet de la Casa Reial Britànica, i més concretament 
de la princesa Lady Di; la seva vida i mort, que també 
contínua sent una incògnita. De Lady Di he estudiat una 
mrca les seves memòries a la taula, per allò que sóc un 
apassionat, com molts de vostès sabran, de la cultura 
i la gastronomia nacional i internacional, i el que s'ha 
fet sobre quines eren les seves predileccions a l'hora de 

seure a la taula. 
Darren McGrady va ser un xef que va treballar per a la 

monarquia britànica per espai de quinze anys. Per tant, 
coneixia de prop els gustos i predileccions de la princesa 

La I/Itt# anana 
l.Dffi sowno~~ ~ 1 Príncep de Viana. 27-29. 
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a l'hora d'alimentar-se. Darren, era l'encarregat d'atendre 

les demandes de Diana de Gal·les, fins i tot després de 

separar-se del príncep Carles, el 1993. Aquest tenia una 

plena confiança en el xef perquè es coneixien prou. Lady 

Di tenia el sa costum d'allunyar-se de totes les carns ver

melles, excepte si en l'àpat havia uns convidats i el menú 

les incloïa. Alguns dels plats que més li agradaven eren 

els pebrots farcits i el pollastre 'escaldat'. La seva ali

mentació era baixa en carbohidrats, centrant-se en una 

dieta el més semblant a la d'un vegetarià. La frase que 

sempre li repetia al xef era 'tu encarregar-te del greix, jo 

m'encarregaré dels carbohidrats al gimnàs'. 

En l'apartat dels dolços, Diana tenia una debilitat pel 

budín de pa i mantega, un clàssic de la cuina anglesa. 

McGrady deia que cada vegada que el preparava, ella 

s'escapolia a la cuina per menjar les panses de raïm que 

habitualment es feien servir per adornar les postres. 

Tot i que la seva alimentació estava bastant controlada 

i se centrava en el tema saludable, pel que fa als seus 

fills, el príncep William i el príncep Harry, la seva posició 

era diferent. No volia que la seva dieta fos la mateixa 

que la dels seus fi lls, perquè buscava que tinguessin una 

vida el més normal possible, malgrat haver nascut dins de 

la reialesa. 
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La borrasca 'Juliette' deixa 
temperatures de fins a 20 
graus sota zero a Baqueira 
La Val d'Aran, la zona nord del Pallars Sobirà i 
l'Alta Ribagorça reben de nou copioses nevad~s 
Baqueira 
CARME QUINTANA 

Ambient plenament hivernal 
aquests dies al Pirineu. La borras
ca Juliette, derivada d'un front àr
tic, ha dut de nou temperatures 
gèlides a la serralada i nevades, 
tant a la vessant nord com a la 
sud del Pirineu. El temporal tam
bé va emblaquinar ahir alguns in
drets de l'Alta Segarra. 

A l'estació de Baqueira Beret 
s'arribà durant la jornada d'ahir 
als 20 graus sota cero al sector de 
major altitud de l'àrea de Baquei
ra. Tot així, els esquiadors més 
atrevits no van deixar de fer des
censos. La neu nova acumulada 
en aquest complex fou d'entre 20 
i 30 centímetres. L'Aran fou una 
de les zones més beneficiades 
per la nevada, que també arribà 
al Baish Aran, per exemple a po
blacions com Bossòst. 

També nevà a les cotes del Pa
llars Sobirà com per exemple Es
terri d'Àneu i durant el dia d'ahir 
fou necessari l'ús de cadenes o 
rodes de contactes per transitar 
pel Port la Bonaigua, la C-28, que 
connecta l'Aran amb el Pallars So
birà. 

Segons informà el Servei Me
teorològic de Catalunya (SMC) a 
través del seu compte de Twit
ter, la matinada d'ahir dilluns va 
ser la més freda de l'hivern a les 
àrees de muntanya. La tempera
tura mínima va ser de -19,6 graus 

FOTO: AJ.VIelha/ Una turista observant el riu Nere, totalment nevat als marges, al seu pas per Vielha 

negatius a Boí (a 2.535 metres 
d'altitut), a la comarca de l'Al
ta Ribagorça. A l'alta muntanya, 
la temperatura no baixava tant 
des del febrer de 2018, gener del 
2017 o fins i tot febrer de 2012 
a punts del Pallars i la Cerdanya, 
segons indicà el SMC. 

Aquestes nevades les esperen 
amb candeletes els regants de la 
Plana de Lleida ja que la majoria 
de neu que cau al Pirineu va a pa
rar a rius de la conca de la Nogue
ra Pallaresa, Noguera Ribagorça
na i Segre, on precisament hi ha 
els pantans que abasteixen. 

FOTO: Aj,Bolsblt I Bossòst era ahir també una postal de Nadal 

Rosa Amorós i Jeannine Abella, 
alcaldables per Isona i Conca Dellà 
L'assemblea local d'ERC d'Isona 
i Conca Dellà ha escollit a Rosa 
Amorós com a candidata per a les 
properes eleccions municipals. 
Per la seva part Junts per Isona i 
Conca Dellà ha elegit a Jeannine 
Abella per a què lideri la seva llis
ta en aquesta població del Pallars 
Jussà. 

fòs ahir per ERC. Entre les actua
cions que dona més prioritat ERC 
a Isona hi ha les obres de millora 
a l'escola, el consultori mèdic i la 
construcció del tanatori, entre al
tres projectes. 

Torrefarrera 
aprova aj~des 
als pagesos 
afectats per 
les gelades 
L'Ajuntament de Torrefarrera 
ha aprovat 14 ajudes als page
sos afectats per les gelades que 
es van produir les nits del 3, 4, 
S i 6 d'abril de 2022 i que van 
malmetre bona part de la colli
ta de f ruita dolça de les comar
ques del Segrià, entre altres co
marques. De les 19 sol·licituds, 
14 rebran la subvenció, de 
2.000 € per a cada agricultor. 
L' import total subvencionat ha 
estat de 28.000 €. Les tempe
ratures va n arribar a baixar en 
algunes zones per sota de -6 QC 
en un moment molt delicat per 
les plantacions de fruita dolça i 
amet ller que estaven en plena 
floració. D'altra banda, l'agreu
jament dels efectes va venir 
per la durada d'aquestes baixes 
temperatures, que es van man
tenir moltes hores per sota els 
O Q(. L'afectació als fruiters va 
ser molt alta, amb pèrdues de 
collita del 80% al100% en algu
na varietat de fruita dolça. 

El PP designa els 
alcaldables en 
diverses poblacions 
de Lleida 

El comitè electoral del Partit 
Popular de Lleida ha nomenat 
Ferran Gómez Verge alcaldable 
a Castelldans, Marly Pereira Li
ma, a Castellnou de Seana; Jès
sica Garcia Sanchez, a Artesa 
de Lleida; Xavier Arqué Barios, 
a Bellpuig; i Constanci Serrana 
Felip, a Preixana. El partit va fer 
públics ahir els noms dels dife
rents candidats a través d'un 
comunicat. 

"Amb una línia de continuïtat", 
els republicans presentaran una 
llista amb pocs canvis en relació 

a la presentada el 2019. "Malgrat 
els entrebancs i retards ocasio
nats, entre altres motius, per la 
pandèmia, l'equip republicà ha 
aconseguit tirar endavant la ma
jor part del seu programa elec
toral i es mostra satisfet d'haver 
realitzat actuacions a tots els nu
clis habitats del municipi i amb 
il·lusió de poder tirar endavant 
les accions previstes per als pro
pers anys", deia un comunicat di-

Abella manifestava ahir a tra
vés del seu compte de Twitter: 
;,Molt contenta d'encapçalar la 

llista de Junts per Isona i un ho
nor fer-ho al costat de l'equip que 
m'acompanyarà". 

FOTO: t.M I Rosa Amorós (esquerra) i Jeannine Abella, a la dreta 
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La Seu obre 
les inscripcions 
per al curs de 
monitor de lleure 
L'Oficina Jove de l'Alt Urgell 
(OJAU) obre avui les inscrip
cions per l'oferta formativa 
Pack lleure Primavera 2023 
que inclou el curs de monitor/a 
i de premonitor/a de lleure. 
Les inscripcions es podran fer 
directament des del web de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
El curs de monitor/a de lleure, 
s'adreça a joves a partir de 18 
anys i compta amb una etapa 
lectiva 150 hores i una etapa 
de pràctiques de 160 hores. El 
preu del curs és de 245 euros 
(220 eu ros si es compte amb el 
Carnet Jove). 

El Palau acull 
una trobada 
per parlar 
sobre el camí 
de Sant Jaume 
Una quarantena de perso
nes d'arreu de Catalunya es 
van reumr dissabte al Palau 
d'Anglesola per continuar 
caminant amb la consti
tució de la Coordinadora 
d'Amics del Camí de Sant 
Jaume de Catalunya, que 
suma municipis d'arreu del 
país que treballen per man
tenir els diversos camins 
existents. Actualment, a 
Catalunya n'hi ha 13, i en 
el marc de la reunió es va 
parlar sobre la necessitat 
de treballar perquè esti
gum ben senyalitzats. 

La Germandat 
de Sant Sebastià 
inicia els assajos 
de les caramelles 
La Germandat de Sant Sebastià 
de la Seu d'Urgell ha convocat 
els assajos per preparar la can
tada de les Caramelles de Pas
qua, amb el lema Vine i canta 
amb nosaltres. Els assajos; que 
se celebraran cada divendres a 
dos quarts de deu del vespre 
al col·legi La Salle, començaran 
aquest dia 3 de març. Des de la 
Germandat conviden a tothom 
a formar-ne part, independent
ment dels coneixements musi
cals o experiència coral prèvia 
que tingui. 

Els anticonceptius de llarga 
durada seran gratuïts per a 
les dones menors de 30 anys 
A Lleida només es podrà fer al CAP de Prat de 
la Riba i al Pirineu, a Tremp, Vielha i Puigcerdà 
Lleida/Barcelona 
ACN 

El Govern garantirà la gratuïtat 
d'anticonceptius de llarga dura
da a dones i possibles persones 
gestants fins a 29 anys. Els de
partaments de Salut i Igualtat ho 
van anunciar ahir en el marc de 
la presentació del Pla de millora 
d'accés a l'anticoncepció a Ca
talunya. També hi podran optar 
aquelles persones que es trobin 
en situació de vulnerabilitat, així 
com aquelles que ho necessitin 
per motius clínics, en aquests dos 
casos encara que tinguin més de 
29 anys. 

Les dones i persones gestants 
que vulguin acollir-se a la me
sura ho han de fer a través d'un 
dels 45 Serveis a la Salut Sexual 
i Reproductiva (ASSIR) repartits 
pel territori. A la demarcació de 
Lleida només es podrà fer al CAP 
de Prat de la Riba, a l'Hospital 
Comarcal del Pallars, a I'Espitau 
de la Val d'Aran i a l'Hospital de 
Puigcerdà. Tot i que de moment 

es començarà per tres col·lectius 
específics: possibles gestants fins 
a 29 anys, persones en situació 
vulnerables o persones que han 
realitzat una interrupció d'un em
baràs; la previsió és que en els 
pròxims quatre anys la cobertura 
sigui universal. 

El conseller Manel Balcells va 
explicar que la mesura preveu 
assolir la universalitat durant els 
pròxims quatre anys, "beneficiant 
més de 600.000 persones". Per la 
seva banda, la consellera Tània 
Verge va afegir que permetrà ga
rantir "l'autonomia en l'estratègia 
reproductiva". Els mètodes que 
s'oferiran són el DIU de coure i 
l'implant subdèrmic, dos opcions 
que segons la doctora i ginecòlo
ga Elisabet Grau són "segurs, de 
fàcil inserció, amb pocs efectes 
secundaris i que tenen el bon 
compliment de la pacient". 

El primer dura aproximament 
uns cinc anys, i la durabilitat del 
segon es redueix a tres. Pel que 
fa als costos, oscil·len entre els 

Tàrrega i Mollerussa donen 
a conèixer els actes per 
celebrar el dia de la dona 
Tàrrega i Mollerussa van presen
tar ahir el programa d'actes per 
commemorar el Dia Internacional 
de les Dones (8-M). El municipi 
de l'Urgell ha preparat una cam
panya sota el lema Vindiquem i 
celebrem, amb 17 imatges que es 
faran visibles en establiments co
mercials, en una exposició situa
da a la plaça Major fins al 31 de 
març i a les xarxes socials. 

l'Ajuntament de Tàrrega ha 
organitzat una quinzena d'acti
vitats al llarg del mes de març, 
entre elles un flashmob amb la 
participació de gairebé 600 alum
nes de 7 centres educatius de la 
ciutat (escoles Àngel Guimerà, 
Jacint Verdaguer, Maria Mercè 
Marçàl, Pia, Alba i Vedruna; i lES 
Alfons Costafreda). A banda, tam-

• 

Amb xerrades, 
tallers i una . 

gtmcana 
familiar 

bé hi haurà una gimcana familiar, 
i diferents xerrades i tallers. L'al
caldessa Alba Pijuan Vallverdú 
va destacar l'aposta de Tàrre
ga per fer visibles els lemes del 
8-M "mitjançant una campanya 
visualment molt potent que vol 
conscienciar la ciutadania sobre 
els drets assolits per les dones 
i el camí que encara queda per 
recórrer en aquest àmbit". Per 

FOTO: ACN / Els diferents mètodes anticonceptius de llarga durada 

100 per al DIU i els 60 euros pel 
que fa a l'implant. Verge va deta
llar que es tracta de dos mètodes 
"efectius" que permeten avançar 
en la igualtat de gènere. "En un 
context d'increment del cost de 
la vida aquesta gratuïtat gradual 
permetrà un estalvi econòmic im-

portant pel conjunt de parelles i 
famílies", va dir la consellera, que 
també va afegir que és una "me
sura pionera" i "capdavantera" en 
els drets socials i reproductius a 
Catalunya. En la mateixa línia es 
va expressar Balcells, que l'ha de
finit de "referent a Europa". 

FOTO: Aj. "Nirrega I Presentació del programa d'actes a Tàrrega 

la seva part, la regidora d'Igual
tat, Assumpta Pijuan Tarragó, va 
subratllar la força que desprenen 
les fotografies de la campanya. 

Per la seva banda, Mollerussa 
va donar a conèixer els diferents 
actes que han preparat entre el 6 
i el 8 de març. D'aquesta manera, 

s'inaugurarà l'exposició Dones ru
rals, dones de Lleida, mentre que 
el dia 8 de març es farà la inaugu
ració de l'exposició Power Fema/e, 
de Josep Rosell, una conferència 
de Carme Vidal i Huguet, així com 
la representació de l'obra L'herèn
cia, d'El Celler d'Espectacles. 
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