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FOTO: T. Alcantara I Un grupo de agricultores con algunos conejos ante la sede de Acció Climàtica, donde hubo incidentes cuando los manifestantes lanzaron los animales dentro del edificio 
---- - --·- - --------

~ TRACTORADA HISTÓRICA. Un TENSIÓN EN AGRICULTURA. ~ DENUNCIAS DE ECOLOGISTAS. 
millar de tractores recorren la ciudad Irrumpen en la delegación y Jordà Ipcena dice que hubo maltrato animal 
de Lleida contra la plaga de conejos asegura que se esta ((probando todo" ~ -

Salut facilita el aborto 
quirúrgico en todos los 
hospitales del Pirineu 
----------------------cOMARQues 1 PAG. 12 

A juicio el policía 
por la agresión a 
Enric Sirvent en 
la Mariola el 1-0 
La víctima sufrió un ataque 
cardíaca durante las carga s po
licia les y sera la primera causa 
por un delito grave por el refe
réndum. LOCAL I PAG. 11 
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Los jabalíes dejan 
a Aromes de Can 
Rosselló sin lavanda 
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Diamanka afirma 
que llega en forma 
al lleida Esportiu 
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Els hospitals del Pirineu ja poden 
practicar l'avortament quirúrgic i 
l'Arnau de Vilanova ho farà aviat 
Fins ara a Lleida només es podia fer a la clínica NovAiiança ja 
que els metges de l'Arnau s'acollien a l'objecció de consciència 
Tremp 
ACN 
Els quatre hospitals de l'Alt Piri
neu i Aran (l'Hospital Comarcal 
del Pallars, la Fundació Sant Hos
pital de la Seu d'Urgell, I'Espitau 
Val d'Aran i l'Hospital de Cer
danya) ja poden practicar tant 
l'avortament farmacològic com 
el quirúrgic. Atxí ho van anunciar 
la consellera d'Igualtat i Feminis
mes, Tàma Verge, i el conseller de 
Salut, Manel Balcells, ahir diven
dres a Tremp. Poder practicar la 
interrupció voluntària de l'em
baràs a tots els hospitals del Piri
neu evitarà desplaçaments a at
tres centres més lluny i aproparà 
a les dones un servei llargament 
retvindicat. Els col·lectius feminis
tes del Pirineu es van feltcitar per 
aquest esperat anunci. Balcells va 
dir que aquest servet "aviat" es 
farà també a l'Arnau de Vilanova. 

nista: que les dones, visquin on 
visquin, puguin exercir amb equi
tat territorial el seu dret a escollir 
el mètode farmacològic o quirúr
gic en la interrupció voluntària de 
l'embaràs". "L'equitat territorial 
en l'accés als serveis és bàsica per 
garantir adequadament el dret 
a l'avortament", va continuar la 
consellera, que va declarar que 

• 

La consellera 
Verge defineix 

d'històric 
aquest anunci 

Les aliances entre els diferents 
hospitals catalans permetran po
der oferir aquest servei a tots els 
hospitals del Pirineu. A l'Hospital 
del Pallars i a I'Espitau Val d'Aran 
es desplaçaran metges de l'Ar
nau de Vilanova, a l'Hospital de 
la Cerdanya els professionals que 
es desplaçaran són de Sant Pau i a 
l'Hospital de la Seu ~'Urgell de la 
Cooperativa dels Pirineus que co
rrespont a Sant Joan de Déu. 

FOTO: ACN / La consellera lïinia Verge i el conseller Manel Balcells, parlant amb la direcció de l'Hospital del Pallars 

tenien "un deute pendent amb 
les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran". 
Fins ara s'havien de desplaçar a 
Lleida o a d'altres regions per ac
cedir al mètode quirúrgic. "En un 
context internacional de regres
sió en l'accés a l'avortament i de 
qüestiona ment dels drets sexuals 
i reproductius per part de gover
ns i partits de dreta o extrema 
dreta i de grups religiosos fona
mentalistes, Catalunya serà refugi 
i punta de llança d'aquests drets", 
va afegir Verge. 

Balcells va explicar que a l'Ar
nau de Vilanova hi ha quatre gi
necòlegs, dels trenta que hi exer
ceixen, que faran aquest servei, i 
ha dit que aviat es realitzarà tam
bé a l'Arnau de Vilanova. Actual
ment a lleida es fa a la clínica Mi 

El primer ~asino d'Andorra 
obre les portes avui i espera 
rebre 189.000 visitants a l'any 
El primer gran casino d'Andorra 
està a punt per obrir portes avui 
dissabte després d'un llarg pro
cés normatiu i d'adjudicació a 
l'empresa Jocs SA. L'àrea de joc 
està integrada al nou centre d'oci 
'Unnic', que compta amb diversos 
espais d'entreteniment i restau
ració. Unes 200 persones treba
llen en aquestes tnstaHacions i es 
calcula que aquestes també ge-

neren mig miler de llocs de feina 
de forma indirecta. Des de l'equi
pament indiquen que esperen re
bre uns 189.000 visitants durant 
el primer any de funcionament, 
tenint en compte que el Principat 
té uns 80.000 habitants i rep uns 
8,6 milions de turistes cada any. A 
més, creuen que complementarà 
l'oferta d'esquí i comerç, tenint 
en compte també la importància 

NovAiiança. A lleida l'avortament 
quirúrgic es fa en aquesta clínica i 
no en centres de salut perquè cap 
metge estava disposat a fer-ho. 
En aquest sentit, tots els faculta
tius s'acollien a l'objecció de cons
ciència. Aviat quatre d'aquests 

del sector hoteler i financer. 
El director general d'Unnic, 

lvan Armengod, assegura que 
porten molt temps treballant per 
fer realitat aquest projecte, ideat 
amb un concepte de centre d'oci i 
entreteniment global amb quatre 
restaurants, zones de joc d'atzar, 
espais de negocis i espectacles, 
entre d'altres. És per això que 
creu que hi poden haver "sorpre
ses positives", tenint en compte 
les expectatives que s'estan ge
nerant. Armengod explica que a 
molts dels espais del centre es 
podrà entrar sense identificació, 
com ara les sales d'espectacles, 
cocteleria i restauració, però serà 

metges pràcticaran l'avortament 
quirúrgic a l'Arnau de Vilanova, 
segons el conseller de Salut. 

La consellera Verge va senten
ciar que "avui és un dia històric en 
què assolim un dret llargament 
reivindicat pel moviment femi-

necessària per a la zona de joc. FOTO: ACN f Un treballador del Casino d'Andorra, treient les proteccions 
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El Museu de la Conca Dellà 
estrena la seva remodelació 
L'equipament d'Isona augmentarà 
la superfície expositiva en un 75% 
El Museu de la Conca Dellà, 
a Isona, va inaugurar ahir 
els nous espais disponibles 
després de les obres de 
remodelació i ampliació, 
que l'han tingut tancat més 
de dos anys. 

Lleida 
REDACCIÓ 
L'acte va ser presidit per la conse
llera de Cultura, Natàlia Garriga, 
i van assistir també el president 
de la Diputació de Lleida, Joan Ta
larn; el president del Consell Co
marcal del Pallars Jussà, Josep M. 
Mullol, i l'alcaldessa de la locali
tat, Maria Rosa Amorós, entre al
tres representants institucionals. 
El Museu de la Conca Dellà am
plia el seu espai per tal de poder 
desenvolupar les seves funcions 
d'acord amb la importància del 

FOTO: Cultura I Reunió de la consellera amb la Xarxa de lleida i Aran 

patrimoni arqueològic i paleon
tològic que conserva. 

Les obres de rehabilitació i 
adequació dels espais, a més 
de les actuacions de museogra

-fia, han tingut un cost global de 
732.000 euros, els quals han es-

tat finançats pel Departament de 
Cultura, amb 400.000 euros i pels 
Fons Feder (332.000 euros) a tra
vés de l'Ajuntament d'Isona i Con
ca Dellà, el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i de la Diputació de 
Lleida. 

Els últims dies de Sòcrates, amb 
Joan Carreras, al CaixaForum 
El CaixaForum Lleida celebra 
el proper dilluns dia 6 de març 
(19.00 hores) una nova sessió 
del cicle Grans mestres del tea- · 
tre, organitzada en col·laboració 
amb el Teatre Fortuny de Reus, 
que vol apropar als espectadors 
els textos teatrals de la literatura 
dramàtica universal, recitats per 
les millors veus i intèrprets del 
panorama nacional. En aquesta 

ocasió, es podrà veure l'especta
cle L'últim Sócrates, que reviurà 
els últims moments de vida del 
filòsof Sòcrates, a càrrec del dra
maturg Francesc Cerro-Ferran i 
l'actor Joan Carreras. 

Sota el format de teatralitza
ció recitada, l'actor Joan Carreras 
interpretarà una dramatúrgia de 
cambra amb una posada en es
cena minimalista; "una oportuni-

Jesús Alturo i Tània Alaix 
porten a Lleida el seu llibre 
sobre els orígens del català 

tat única per tal que l'espectador 
conegui als clàssics des d'un punt 
de vista diferent, més proper, ori
ginal i trencador". En aquest es
pectacle, expliquen els seus au
tors, "no hi ha un personatge de 
ficció, sinó una persona de carn i 
ossos: el filòsof Sòcrates, un indi
vidu incòmode als ulls del poder 
que va acabar pagant aquesta go
sadia amb la seva pròpia vida". 

La reforma del museu de la 
Conca Dellà, ubicat al mig del 
nucli antic de la vila, ha consistit 
en la unió de dos immobles en
tre mitgeres al nucli antic d'Iso
na, la Casa Ferreria, edifici inicial 
del museu i la Casa Serra, edifici 
proper, cedit per l'ajuntament. 
Això ha permès ampliar la su
perfície expositiva en un 75%. El 
discurs museogràfic comprèn des 
del període del Cretaci, ara fa 66 
milions d'anys, a la presència tar
doromana. En l'actualitat Museu 
de la Conca Dellà desenvolupa 
funcions d'abast supracomarcal, 
com espai divulgatiu i en l'àmbit 
de la recerca i també és diposita
ri dels materials pertanyents als 
jaciments arqueològics i paleon
tològics del Pallars Jussà. 

Al matí, la consellera va presi
dir la trobada de la Comissió Ins
titucional de la Xarxa de Museus 
de les Terres de Lleida i Aran per 
presentar les actuacions que es 
portaran a terme durant el 2023 
i fer balanç de les accions progra
mades pel 2022. 

FOTO: CalxaForum Lleida I L'actor 
Joan Carreras 

La sala Alfred Perenya de Lleida 
va acollir ahir la presentació del 
llibre Lletres que parlen. Viatge 
als orígens del català, escrit pel 
lleidatà Jesús Altura i Tània Alaix, 
investigadors de la UAB, en pro
posen una visió general i nova so
bre els orígens de la llengua cata
lana i sobre els testimonis escrits 
més antics identificats fins ara. 
Entre ells, han fet una nova data
ció de la còpia del Líber ludicum 

que es conserva a la Seu d'Urgell 
que seria del1060-1080, un segle 
abans del que es pensava fins ara 
i que el converteix en el text més 
antic escrit íntegrament en ca
talà. A més, diuen que es va fer 
a Organyà, com les cèlebres Ho
mílies i li posen nom a l'autor, que 
seria Traver Radolf. A més, també 
avancen la formació del català 
fins al segle IV, quan fins ara es 
deia que era al segle VIl-VIII. 

FOTO: Tony Alcantara I Presentació a la sala Alfred Perenya 

El periodista 
Manel Alías, 
premiat amb el 
Blanquerna de 
Comunicació 
El periodista de TV3 Manel Alías 
ha estat distingit amb el Premi 
Blanquerna de Comunicació "per 
l'exceHent cobertura de la guerra 
d'Ucraïna i per ser dels pocs pe
riodistes que va cobrir-la des del 
vessant del Donbass, controlat per 
les tropes russes". La universitat 
també subratlla que el documen
tal de la cadena autonòmica Entre 
la terra i el cel: guerra, "és un gran 
exemple de bona praxi periodísti
ca, no sols pel domini de la tècnica 
del relat audiovisual sinó també 
per la sensibilitat i l'enfocament 
ponderat i humanista del conflic
te". El Premi en Relacions Interna
cionals s'ha atorgat al diplomàtic 
Francesc Vendrell. 

Antoni Boleda 
dona una escultura 
a l'ermita de Sant 
Joan de Maldanell 
L'escultor Antoni Boleda i Ribal
ta ha fet la donació d'una escul
tura a Maldà que s'instal·larà 
avui a l'ermita de Sant Joan de 
Maldanell. Boleda és un dels 
principals configuradors de 
l'escola artística targarina de 
la segona meitat del segle xx. 
La seva obra és normalment 
de format petit i mitjà per bé 
que també ha realitzat algu
nes obres monumentals, com 
la dedicada a Lluís Companys al 
Tarròs (1979}. La temàtica ar
tística té una presència desta
cada en la seva obra, on també 
s'hi compten diverses escul
tures religioses. Va ser profes
sor de l'Escola d'Arts i Oficis de 
Tàrrega fins al 2006. 

Espectacle teatral 
sobre les relacions 
de parella a l'espai 
La Saleta de Lleida 

L'espai d'arts escèniques La Sa
leta de Lleida serà l'escenari 
aquesta tarda (20.00 hores) de 
l'espectacle teatral Quan Esti
mem, de la companyia Quàlia 
Teatre~ amb l'actor i director 
lleidatà Manel Romeu. L'espec
tacle està format per tres peces 
de teatre breu que tenen com 
a eix vertebrador les relacions 
de parella. El diumenge (19.00 
hores) es farà una altra repre- . 
sentació. 
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