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uns pressupostos per impulsar lleida endavant

Catalunya neCessita 
pressupostos i Catalunya tindrà 
pressupostos. És més, per al ter-
ritori lleidatà i pirinenc aquests 
pressupostos del 2023 signifi-
quen un salt endavant i seguir 
fent possible la terra d’oportu-
nitats que som i volem ser. 

estem parlant d’una inver-
sió territorialitzada de més de 
189 milions d’euros per a la cir-
cumscripció de lleida, un 16% 
més que el 2022. Però sobretot 
estem parlant de projectes per 
construir una vida millor: més 
salut amb el bloc quirúrgic de 
l’Hospital arnau de Vilanova, 
les obres del santa Maria, l’Hos-
pital del Pallars i el nou Hospi-
tal comarcal de l’alt urgell, o el 
CaP d’almenar; més educació 
amb nous centres educatius i 
millores en d’altres com els del 
Poal, albesa, el Palau d’angle-

sola, Vilanova de Bellpuig, Mo-
llerussa, Balaguer, lleida i Viel-
ha; més indústria i més empresa 
amb les inversions en polígons 
industrials de lleida, tàrrega, 
Bell-lloc i Organyà, així com la 
inversió a la Fira de lleida. 

estem parlant de projectes 
de mobilitat com les noves es-
tacions d’autobusos a lleida i 
tàrrega, les obres de millora 
a la línia de la Pobla, o l’eix 
transversal de Ponent per unir 
torrebesses amb Granyena, el 
Cogul i Castelldans, així com 
les millores a la C-14, la C-18 
i l’articulació de vies ciclistes 
especialment a la zona dels Pa-
llars. Fem referència a les grans 
inversions en regadius com la 
del segarra-Garrigues i la mo-
dernització del Canal d’urgell i 
del de Pinyana; als recursos per 
seguir consolidant els aeroports 
d’alguaire i la seu; a la millora 
de les estacions d’esquí d’espot, 
Port ainé i Boí taüll; o als nous 
equipaments com la Comissaria 
dels Mossos d’esquadra a Mo-
llerussa o l’alberg de temporers 
de lleida. 

Perquè no són només xifres. 
És tot una declaració d’inten-
cions. És una clara vocació de 
servir la gent en el dia a dia, de 

transformar la realitat i cons-
truir un país millor. això és el 
que ens mou a la gent d’esquer-
ra Republicana i el que fa el Go-
vern de la Generalitat de Cata-
lunya encapçalat pel President 
Pere aragonès: esdevenir útils 
i fer que les coses passin, des 
del sentit de la responsabilitat i 
posant sempre al capdavant els 
interessos col·lectius. 

Quedar-se enrocat en el tot 
o res, o defensar el quan pitjor 
millor, és un mal negoci per a 

tothom. Per això a nosaltres no 
ens trobaran en aquestes acti-
tuds. en trobaran en l’esforç i 
la perseverança de defensar els 
interessos de lleida, de les nos-
tres meravelloses comarques, i 
de Catalunya, i caminar cap a 
una República Catalana amb 
justícia social, drets, llibertats 
i oportunitats per a tothom. 

en moments d’incertesa i 
complexitat som capaços d’apor-
tar solucions i de ser útils. i de 
fer-ho construint acords parla-

mentaris, sí, però també gene-
rant complicitats socials, com 
hem fet amb els sindicats, les 
patronals, el tercer sector social 
o l’àmbit cultural.

 tenim ja en tràmit al Parla-
ment de Catalunya uns pressu-
postos amb una xifra rècord, 
41.000 milions d’euros, uns 
3.800 milions d’euros més que 
l’any passat i que incideixen en 
activar un escut social i econò-
mic, reforçant l’estat del benes-
tar, com ho demostren els més 
de 1.200 milions per al siste-
ma sanitari, especialment per 
reforçar l’atenció primària, o 
els 140 milions per reduir les 
llistes d’espera a la meitat. uns 
pressupostos que incideixen en 
accelerar la transició verda amb 
la posada en marxa de l’energè-
tica pública; i que fan èmfasi en 
la transformació feminista així 
com en promoure la prosperitat 
compartida amb el desplega-
ment de la fibra òptica per es-
devenir un país en xarxa.

sense cap mena de dubte, dis-
posar dels nous pressupostos és 
una gran notícia per al país, per 
a les nostres terres, amb les in-
versions més altes per habitant, 
i per seguir impulsant lleida i el 
Pirineu cap endavant. 

diputats d’EsquErra 
rEpublicana  
al parlamEnt 
dE catalunya 
Marta Vilalta, JorDina 
Freixanet, antoni Flores, 
engelbert Montalà i 
Montserrat Fornells

col·laboració

aMaDo Forrolla

Vilalta i Aragonès –centre–, en el congrés d’erC a Lleida.

Òmnium Cultural va celebrar ahir assemblea general a Barcelona.

acn

AgènCieS
❘ barcelona ❘ tot just tres dies 
després que eRC i el PsC tan-
quessin dimecres un pacte pres-
supostari que permetrà l’apro-
vació dels comptes, socialistes 
i comuns van discrepar ahir so-
bre un dels punts de fricció en 
les negociacions, l’ampliació de 
l’aeroport del Prat. la líder d’en 
Comú Podem, Jéssica albiach, 
va llançar ahir un “missatge de 
tranquil·litat” sobre el pacte en-
tre republicans i socialistes pels 
macroprojectes, que inclou una 
comissió tècnica entre l’estat 
i la Generalitat per abordar el 
model aeroportuari i el compro-
mís de fer que el Prat “guanyi 
capacitat”. 

“És una declaració d’intenci-
ons que a més no anirà enlloc”, 
va dir, abans de recordar que 
l’aposta per aquest projecte, 
la carretera B-40 i el complex 
Hard Rock, està recollida en un 
document “extrapressupostari”.

a més, va advertir que “l’úni-
ca cosa que s’ha acordat és una 
comissió tècnica per debatre 
el model” i va assegurar que 
aquesta anàlisi acabarà conclo-
ent que les obres no es poden 
fer. en aquest sentit, va garantir 
que “no hi haurà ampliació de 

El PSC i els comuns discrepen sobre 
l’ampliació del Prat en els comptes
Vilagrà demana “altura de mires” a Junts perquè recolzi els pressupostos catalans

política negociacions

l’aeroport”. la líder dels comuns 
també va retreure als socialis-
tes que “ha fet perdre un temps 
preciós” amb la seua estratègia 
en les negociacions, encara que 

va celebrar que finalment s’hagi 
tancat un acord.

Per la seua part, el líder del 
PsC, salvador illa, va confiar 
que el president de la Genera-
litat, Pere aragonès, complirà 
amb la transformació del Prat 
per “augmentar la seua capa-
citat”, com va dir que contem-
pla el pacte pressupostari. Va 
replicar a albiach assegurant 
que “no va bé ser tan categòric 
perquè queden a l’hemeroteca”.  
en aquest sentit, va afirmar que 

l’acord contempla incrementar 
la capacitat de l’aeroport “pas-
sant de les 70 operacions per 
hora actuals a les 90”. segons el 
seu parer, això “s’aconsegueix 
ampliant la tercera pista”, cosa 
que els comuns rebutgen.

la consellera de Presidència 
de la Generalitat, laura Vilagrà, 
va demanar “altura de mires” 
a Junts perquè doni suport als 
comptes i va defensar que el 
projecte pactat amb illa i al-
biach recull fins al 79 per cent 
de les seues propostes.  en una 
entrevista a La Vanguardia, 
va insistir que l’acord assolit 
amb el PsC no és “un pacte de 
legislatura”.

Òmnium fa una crida a la unitat
en un altre ordre de coses, 

el president d’Òmnium Cultu-
ral, el lleidatà Xavier antich, va 
instar partits i institucions inde-
pendentistes a recuperar una 
estratègia comuna. Ho va fer en 
l’assemblea general de l’entitat, 
que es va celebrar a Barcelona, 
en la qual va assegurar que no 
ha parat de treballar “en contra 
de veus interessades a fer creu-
re que aquí no passa res, que el 
procés està mort”. “aquí no ha 
acabat res”, va concloure.

Boye assegura que la 
sentència del TJUE 
“és una golejada”

procés

❘ barcelona ❘ l’advocat de l’ex-
president de la Generalitat 
Carles Puigdemont, Gonzalo 
Boye, va dir ahir que la sen-
tència del tribunal de Justí-
cia de la unió europea en les 
prejudicials sobre les euroor-
dres dels seus clients “no és 
un empat sinó una golejada”. 
Ho va dir en una entrevista a 
VilaWeb, en què va celebrar 
que la sentència “hagi reco-
negut el grup objectivament 
identificable de persones”.

Ordenen indemnitzar 
un policia de Vigo 
ferit a Catalunya

tribunals

❘ Vigo ❘ el tribunal superior 
de Justícia de Madrid i el tri-
bunal superior de Justícia de 
Galícia han ordenat a la Po-
licia nacional indemnitzar 
tres agents del cos per lesions 
sofertes en actes de servei, 
entre ells el policia de Vigo 
ferit durant els disturbis del 
18 d’octubre del 2019 a Bar-
celona després de la condem-
na a la cúpula del procés. a 
causa de les lesions sofertes, 
a l’agent se li va concedir el 
2020 la jubilació per incapa-
citat permanent.

xAVier AntiCh
el president d’Òmnium  
afirma que el procés “no   
ha acabat” i demana unitat 
a l’independentisme
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La senyora

Eusebia Sarasa Puente
(Pilar)
Ha mort cristianament el dia 4 de febrer del 2023 als 84 anys.
(A.C.S.)

El seu espòs, Eugeni Tarroch; fills, Xavier i Rosa, Jordi i Dolors; nets, Jordi, Aina 
i Jordi; germans, Isabel (†), José (†), Araceli, Ángel (†) i Cefe; cunyats, nebots i 
família tota.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració 
per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que 
tindrà lloc demà dilluns dia 6, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori 
Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 5 de febrer del 2023

el jurat del certamen, amb el director de Segre, Santiago Costa, i el president de la Diputació, Joan Talarn.

Diputació De lleiDa

reDaCCió
❘ lleiDa ❘ L’article Por las riberas 
del Segre. Brindis en la colina 
del vino, de Carlos Pascual, pu-
blicat a El País, ha estat el gran 
guanyador de la 33 edició dels 
premis Pica d’Estats, dedicats a 
visibilitzar l’oferta turística del 
Pirineu i les terres de Lleida. 
Així ho va revelar ahir el Patro-
nat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, que va anunciar els 
noms i les obres guanyadores de 
les categories de premsa, ràdio, 
televisió i internet.

Albert Vilaró va guanyar el 
premi de premsa especialitzada 
amb l’article El romànic a l’alt 
país d’Urgell, publicat a la revis-
ta Descobrir Catalunya el gener 
del 2022. El programa Volando 
voy. El Pallars Jusà, de Zanskar 
Producciones i conduït per Jesús 
Calleja, va aconseguir el premi 
televisiu i Noguera 432, territo-
ri d’ermites, realitzat per Ràdio 

Balaguer, va ser reconegut en 
l’àmbit de la ràdio. La Roda de 
la vida comença a Llessui, de 
Jordi Borràs, va guanyar en la 
categoria de millor reportatge 
fotogràfic, i la sèrie d’articles 
Joc de Dames, de la periodista 

Rosa Matas, va ser premiat com 
a millor treball periodístic a in-
ternet. El certamen té una dota-
ció econòmica global de 45.000 
euros i els guanyadors es van 
anunciar després de reunir-se 
el jurat.

premi a la difusió de ponent
els 33 guardons Pica d’estats reconeixen treballs i programes sobre les 
comarques de Lleida || En els àmbits de premsa, ràdio, televisió i internet

guardons periodisme

gerarD hoyas

el tribunal, reunit ahir, va donar a conèixer el veredicte.

premiaTS

Carlos Pascual i Albert Vilaró
z carlos pascual i albert Vilaró 
guanyen els premis de premsa 
escrita (Por las riberas del Segre. 
Brindis en la colina del vino i El 
romànic a l’alt país d’Urgell).

Zanskar Producciones
z el programa Volando voy. El 
Pallars Jussà, de Zanskar pro-
ducciones, va sortir guanyador 
de la categoria de televisió.

Ràdio Balaguer
z Noguera 432, territori d’ermites, 
realitzat per ràdio Balaguer, va 
guanyar la categoria de ràdio.

Rosa Matas
z els articles Joc de Dames, de 
rosa Matas, millor treball a 
internet.

BisBat De lleiDa

Diòcesi de Lleida ■ El seminarista de la diòcesi de Lleida Joshua 
Enrique Carrillo va rebre ahir els ministeris d’acòlit i lector de 
mans del bisbe, Salvador Giménez, en una missa a l’església del 
Pilar. Aquest és un pas previ per arribar a ser sacerdot.

prop de 40.000 
casos de càncer 
detectats a l’any 
a catalunya
Pròstata i mama, els 
tumors més comuns

sanitat

agènCieS
❘ Barcelona ❘ A Cataluya es de-
tecten al voltant de 38.000 
nous casos de càncer cada 
any, segons va detallar ahir 
el departament de Salut. Els 
homes són els que més van 
tenir la malaltia el 2022, amb 
21.285 casos, mentre que el 
nombre de casos en dones 
s’ha situat en els 16.451. El 
càncer de pròstata és el més 
comú en homes, amb 4.470 
casos, xifra que representa el 
21% del total, i el de mama 
és el que més es repeteix en 
dones, amb 4.722 casos que 
representa el 28,7% del total. 
A aquests els segueix, tant 
en homes com dones, el de 

còlon, recte i anus, mentre 
que el de tràquea, bronquis i 
pulmó és el tercer més comú. 
Tenint en compte aquestes 
dades, s’estima que 1 de cada 
2 homes i 1 de cada 3 dones 
patiran càncer en algun mo-
ment de la seua vida.

Pronòstic
Respecte al pronòstic dels 

pacients diagnosticats a Ca-
talunya, les estimacions de 
supervivència a la malaltia 
mostren que les dones tenen 
una millor resistència.

Concretament, el 64 per 
cent de les dones sobreviuen 
a la malaltia, i en el cas dels 
homes, un 56,2 per centA 
nivell global, el tumor més 
agressiu és el de pàncrees, 
amb una supervivència in-
ferior al 10%.

eSTimaCionS
un de cada dos homes  
i una de cada tres dones 
patiran càncer en  
la seua vida
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