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COM-ADQ jUES Li demanen set anys de presó per Guissona retira el radar que 
~ - dur 2.204 pastilles d'èxtasi a la Seu. imposa mil multes al mes. 
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DEMOGRAFIA DESPOBLACIÓ 

Lleida guanyarà 8.800 veïns en nou anys i 
les Garrigues en perdrà gairebé mig miler 
A l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça també disminuirà el nombre d'habitants li El Segrià concentra més de 
la me1ta del creixemen de la der arcacio, segons les projeccions de població de l'Idescat 

X. RODRIGUEZ I R.R./ L.P. 
I LLEIDA 1 Les comarques de Lleida 
guanyaran 8.859 veïns fins a 
l'any 2031. Tanmateix, aquest 
augment és desigual i mentre 
que el Segrià concentra més de 
la meitat del creixement demo
gràfic de la demarcació, amb 
5.004 habitants més, altres co
marques com les Garrigues se
gueixen patint el problema de 
la despoblació, segons les pro
jeccions de població de l'Insti
tut d'Estadística de Catalunya 
(Idescat). 

Així doncs, aquesta última 
comarca perdrà 477 veïns més 
en els pròxims nou anys i es pre
veu que passi a tenir 18.608 ha
bitants el2031, un 2,5 per cent 
menys que l'any passat. Aquesta 
és la segona comarca que més 
habitants perdrà en aquest perí
ode i només la supera la Terra 
Alta, amb 649 menys. D'altra 
b anda, en dos comarques inés 
de Lleida també disminuirà 
el nombre d'habitants en els 
pròxims nou anys. En concret, 

CATALUNYA 

Catalunya sumarà 
366.000 habitants més, 
principalment pels efectes 
de les migracions 

es tracta de l'Alt Urgell (292 
menys, un 1,4%) i l'Alta Riba
gorça (4 menys, un 0,1%). 

Per la seua part, la resta de les 
comarques de Lleida guanyaran 
veïns fins al2031, segons l'Ides
cat. El Segrià lidera aquest aug
ment i el segueixen, per aquest 
ordre, l'Urgell (1.742 més), la 
Segarra (797), el Pla d 'Urgell 

(717), la Val d'Aran (649), el 
Solsonès (228), el Pallars Sobi
rà (227), la Noguera (213) 1 el 
Pallars Jussà (55). 

Durant els últims anys han 
sorgit iniciatives per lluitar con
tra el greu problema que repre
senta la despoblació. Per exem
ple, la Generalitat va anunciar la 
setmana passada un pla pilot per 
combatre aquesta problemàtica 
a les Garrigues Altes i conver
tirà edificis públics de cinc po
bles en habitatges i en dotarà set 
d'internet d 'alta velocitat (vegeu 
SEGRE de dijous passat). Així 
mateix, les Garrigues o l'Ur
gell impulsen borses d'habitat
ges buits per posar-los a dis-

posició dels joves. En el cas de 
l'Urgell, ha dissenyat un pla 
supralocal d'habitatge solidari, 
per buscar eines per mobilitzar 
el parc d'habitatge i oferir-lo de 
lloguer social. Aquest es va pre
sentar ahir a la segona reunió de 
la taula d'habitatge i marcarà 
les polítiques en els propers sis 
anys. D'altra banda, es preveu 
que Catalunya arribi als 8,1 mi
lions d'habitants el2031 després 
de guanyar 366.000 veïns. No 
obstant, aquest augment es deu
rà als efectes de la migració, ja 
que el creixement natural (els 
naixements menys les defunci
ons) serà negatiu a la pràctica 
totalitat de les comarques. 

Estades al Jussà per captar nous veïns 
• Una desena de professio
nals del sector de les noves 
te cnologies passaran cinc 
dies al Pallars Jussà aquest 
pròxim mes de maig. Ho fa
ran en el marc del projecte 
Catalunya Rural Hub, que 
pretén atreure nous veïns 
a municipis rurals gràcies a 
la possibilitat de teletreba
llar-hi. Durant l'estada, del 
23 al27 de maig, s'allotjaran 
en apartaments individuals i 
coneixeran des de l'espai de 
coworking de Tremp fins a 
l'oferta lúdica i cultural de 
la comarca . La Generalitat 
i l'entitat Barcelona Digital 

Talent col·laboren en aquesta 
iniciativa, amb institucions 
del territori, com la Diputa
ció;el consell del Pallars Jus
sà, el consorci Pallars Actiu 
i l'ajuntament de Tremp. El 
procés per seleccionar can
didats es va obrir ahir i els 
organitzadors ho divulgaran 

CATALUNYA RURAL HUB 

Una desena de persones 
passarà cinc dies al Pallars 
Jussà teletreballant i 
coneixent la comarca 

entre col·legis professionals, 
associacions empresarials i 
publicitat en xarxes socials. 

Aquesta serà la segona edi
ció de Catalunya Rural Lab 
després de la que es va cele
brar a la Garrotxa. Pallars 
Actiu va impulsar la candi
datura del Jussà per aquest 
any, que va ser acceptada 
al costat de la de la Ribera 
d'Ebre. Els organitzadors van 
valorar qüestions corn l'accés 
a internet d'alta velocitat, la 
disponibilitat d'un espai de 
coworking i el fet de trac
tar-se d'una comarca en risc 
de despoblació. 

Un home i una nena passejant 
ahir a la tarda per un carrer 
d'Arbeca. 

LES CLAUS 

Despoblació 
I El greu problema de la des
població s'agreujarà en els pro
pers anys en comarques com 
les Garrigues, perquè segons 
l'ldescat perdrà 477 veïns fins a 
l'any 2031. La Generalitat ja va 
anunciar un pla de xoc per llui
tar contra la pèrdua de pobla
ció en set municipis d'aquesta 
comarca. 

Lleida 
I Lleida guanyarà 8.859 veïns 
fins al2031 i arribarà als 441.365 
habitants. El Segrià és la comar
ca que més creixerà, amb 5.004 
persones més, i el Pallars Jussà 
registrarà el creixement més 
baix, amb només 55. 

Catalunya 
I Catalunya arribaria als 8,1 mi
lions d'habitants, principalment 
per les migracions, ja que el 
creixement natural (naixements 
menys defuncions) és negatiu 
en trenta-nou de les quaran
ta-dos comarques catalanes. 

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA DE ROSSELLO 

EDICTE 
En RAMON PIQUÉ PUJOL, president de la Comunitat de Regants 

del Canal tle Pinyana de Rosselló, amb domicili social en 
C/ Major núm. 101 de Rosselló (Lleida) 

FAIG SABER 
Que es convoca a tots els partícips de la Comunitat; tant regants com titulars 
d'altres aprofitaments, a la reunió d'Assemblea General Ordinària, que se 
celebrarà el pròxim dia 22 d'abril del 2022 a les 20.30 hores en primera convo
catòria i a les 21.00 h en segona convocatòria, a les oficines de la Comunitat, C/ 
Major núm. 101 de Rosselló, d'acord amb el següent. 

ORDRE DEL DIA 
1r.- Punt.- Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió anterior celebrada 
el 31 de març del 2021. 
2n.- Punt.- Presentació dels Comptes de l'any 2021. 
3r.- Punt.- Confecció Pressupostos any 2022. 
4!.- Punt.- Confecció del Padró Fiscal per a l'exercici 2022, corresponent a les 
quotes dels regants i altres usuaris de la nostra Comunitat. 
5è.- Punt.- SoJ.Jicitud noves altes al reg. 
6è.- Punt.- Sol·licitud baixes al reg. 
7è.- Punt.- Informe cobrament dels rebuts per la Diputació i situació dels 

, pendents de cobrament. 
8è.- Punt.- A causa que les granges gasten molta aigua es proposa crear una 
quota a les granges que varia depenent la classe d'animals i el nombre d'ells que 
tingui cadascuna. 
9è.- Punt-Informe de Presidència. 
1 Oè.- Punt.- Precs i Preguntes. 
El que es fa públic per general coneixement. 

El President 
Ramón Piqué Pujol 
Rosselló, 07 d'abril de 2022 
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OBITUARI POL(TICA 

Mor Carlos Barrera, síndic d'Aran 
que va governar vint anys el Conselh 
El president de Convergència Aranesa va morir als 71 anys li La institució aranesa 
decreta tres dies de dol oficial en honor a la persona que més anys la va presidir 
R.RAMfREZ 
1 LLEIDA 1 Carlos Barrera exsíndic 
d'Aran que va ocupar' el càrrec 
durant vint anys, va morir ahir a 
la tarda a Vielha als 71 anys. Va 
morir com a conseqüència d'un 
càncer que li va ser diagnosticat 
anys abans. S'havia retirat de la 
política institucional el 2019, 
després de 27 anys al Conselh 
Generau, encara que mantenia 
la presidència de Convergència 
Aranesa (CA). El seu partit el va 
acomiadar amb un comunicat 
que lamentava la pèrdua de "la 
persona que més ha lluitat pel 
futur i la qualitat de vida dels 
aranesos i araneses". El Con
selh, per Ja seua part, va decre
tar tres dies de dol oficial en el 
seu honor i va recalcar que l'ara 
difunt "va treballar per la Val, 
el seu autogovern i la seua ciuta
dania amb compromís i lleialtat 
al territori". 

Barrera va iniciar la carrera 
política el1979 com a regidor 
d'Unitat d'Aran (UA) a Viel
ha. Va deixar la formació quan 
aquesta es va federar amb el 
PSC i es va retirar de la política 
fins que, el1995, va encapçalar 
la candidatura de Convergèn
cia Aranesa (llavors anomena
da Convergència Democràtica 
Aranesa) al Conselh Generau. 
Es va convertir en el tercer sín
dic des de la restauració de la 
mstitució aranesa el1991, des
prés de Pilar Busquet i Amparo 

Imatge d'arxiu de Carlos Barrera. 

Serrana. La va governar durant 
tres mandats, fins al2007, quan 
UA va guanyar les eleccions i 
Francés Boya el va rellevar al 
càrrec. El va recuperar el2011, 
després de quatre anys a l'opo
sició, i el va conservar fins als 
passats comicis del2019. UA els 
va guanyar i Barrera va renunci
ar poc després al càrrec de con
selhèr. L'alcalde de Naut Aran, 
César Ruiz-Canela, el va succeir 
al capdavant del grup de CA. 

~ Ajuntament de Mollerussa 

EDICTE 

El Ple de l'Ajuntament de Mollerussa, en la sessió ordinària del dia 31 de 
m3;rç de 20~2, va aprovar la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA j)'ORpENA
CIO URBANISTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN RELACIO A L'AMBIT 
DEL PLA ESPECIAL DE LA SERRA. SEGONA APROVACIÓ INICIAL. 

L'expedient se sotmet a un període d'informació pública pel termini d'un 
mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en 1 
l'àmbit municipal i a l'e-tauler de la web municipal www.mollerussa.cat, als 
efectes de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, 
d'acord amb l'establert als articles 8.5 i 85.4 del TRLU i art. 23 dêl RLU. 
Se suspenen preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions 

1 
modifiquin el règim urbanístic actual, la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així 
com suspendre l'atorgament de llicències de parcel-lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal-lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritza
cions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Els efectes 
de la suspensió s'exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament 
la modificació puntual. No obstant això, d'acord amb l'establert a l'article 
74.1 del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a 
dos anys. 
Durant el termini d'informació pública, l'expedient es podrà consultar al 
Departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Mollerussa, de 9.00 a 14.00 
hores tots els dies feiners (plaça de l'Ajuntament núm. 2) i a la pàgina web 
www.mollerussa.cat. 

Mollerussa, a la data de la signatura 
L'Alcalde 

Durant la seua llarga carrera 
política, Barrera va deixar una 
profunda empremta en Ja his
tòria de l'autogovern de la Val. 
Sota els seus successius man
dats, el Conselli Generau va ne
gociar i va obtenir traspassos de 
competències i transferències de 
recursos per part de la Generali
tat. També va impulsar de forma 
decisiva l'actualllei d'Aran, que 
el Parlament va aprovar el2015 
i que va elevar el sostre de l'au-

LES FRASES 

«Aran perd un 
referent polític, cal 
reconèixer la seua 
tasca en defensa 
dels drets de la 
Va l d'Aran» 

MARIA VERG~S 
SINDICA D'ARAN (UA) 

«Barrera va ser un 
lluitador pels drets 
dels aranesos i 
perquè les 
persones de la Val 
visquessin millor» 

C~SAR RUIZ-CAN ELA 
PORTAVEU DE CA AL CONSELH 

togovern de la vall. També va 
reivindicar durant anys obres 
que milloressin la seguretat a la 
carretera N -230 sense sacrificar 
el patrimoni cultural, històric i 
paisatgístic de la vall. Familiars 
i pròxims a Barrera l'acomia
daran aquesta tarda al tanatori 
de Vielha, entre les 16.00 i les 
20.00 hores. El funeral tindrà 
lloc demà dissabte a la tarda a 
les 16.30 a l'església de Sant Mi
queu de la capital aranesa. 

EUROPA DE L'EST LA GUERRA DES DE LLEIDA 

L'arribada a l'aeroport del segon vol humanitari. 

Biosca acull onze refugiats 
del segon vol humanitari 
X. SANTESMASSES 
I GUISSONA I Més refugiats ucraï
nesos han arribat a la Segarra 
en el segon vol humanitari, im
pulsat per Open Arms i DKV 
Integralia i amb la col-laboració 
de Guissona. Biosca ha acollit la 
majoria, onze persones, i Sanaü-

ja acull una altra fanu1ia. D'altra 
banda, el Govern va anunciar 
"transferències extraordinà
ries" per reforçar els serveis 
d'acollida i preparen subven
cions per ajudar els consisto
ris en les despeses d'atenció als 
refugiats. 
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SERVEIS 

Tàrrega preveu 
remunicipalitzar 
la gestió de 
l'aigua el 2024 
L.PEDRÓS 
1 TÀRREGA I El ple de l'ajunta
ment de Tàrrega va donar 
llum verda ahir a denunciar 
el contracte de gestió de l'ai
gua potable amb Sorea per fi
nalitzar-lo el2024, com a pas 
previ a la municipalització 
del servei. L'ajuntament es 
va adherir el2020 a l'Asso
ciació de Municipis i Entitats 
per l'Aigua Pública per a una 
possible gestió pública. El ple 
de Tàrrega va aprovar tam
bé el pressupost per a aquest 
any, de 19,5 milions, un 9,9% 
més que l'any passat. El capí
tol d'inversions ascendeix a 
2,2 milions. Així mateix, es 
va aprovar declarar BCIL la 
Casa Pedrolo. 

Corbins amplia el termini 
a Talamonte per al·legar 
I CORBINS I L'ajuntament de 
Corbins ha ampliat fins al 
19 d'abril el termini perquè 
el regidor de Lleida Sergi 
Talamonte (Comú) presenti 
al·legacions després de l'acta 
en què el consistori l'acusa 
d'obres irregulars en sòl no 
urbanitzable. Talamonte va 
dir que ja les havia presentat. 

Aitona exigeix la millora 
del pont del riu 
I AlTO NA I Aitona ha enviat un 
requeriment a la direcció ge
neral de Patrimoni de l'Estat 
perquè solucioni de forma ur
gent els desperfectes i l'estat 
de conservació del pont del 
riu i reconegui la titularitat 
de la infraestructura. 

. Demanen mesures per 
·la fuga d'empreses 
I BARCELONA I El Parlament va 
aprovar ahir part d'una mo
ció del grup del PSC que ins
ta la Generalitat a adoptar 
mesures per frenar la fuga 
d'empreses de Lleida. Un 
estudi de la Cambra de Co
merç les va xifrar en un total 
de 428 entre els anys 2015 i 
2020, la majoria a Barcelona 
i Osca. Els diputats lleidatans 
Òscar Ordeig (PSC) i Engel
bert Montalà (ERC) van de
fensar les postures dels seus 
partits. 

El SG arriba a cinc 
municipis més de Lleida 
I LLEIDA I Telefónica España 
ha encès la xarxa de 5G a la 
banda de 700MHz a la Seu 
d'Urgell, Solsona, Tremp, 
Torres de Segre i Angleso
la. Aquesta tecnologia ja es
tà en marxa també a Lleida 
ciutat. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Aragó voll'snowboard 
_ assignat a Baqueira-Beret 

El COE estudiarà la proposta de repartiment, però el Govern rebutja canviar-la 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I Aragó va plantejar 
ahir al Comitè Olímpic Espa
nyol (COE) canvis en el repar
timent de les modalitats per a la 
candidatura conjunta amb Ca
talunya dels Jocs Olímpics d'Hi
vern del2030, i un seria empor
tar-se les proves de snowboard, 
assignat a l'estació aranesa de 
Baqueira-Beret, a Cerler. Amés, 
va proposar endur-se part de la 
competició d'esquí alpí a For
miga}, quan inicialment estava 
fixada a la Molina. Concreta
ment, proposa dividir la moda
litat per gènere, igual que amb 
l'esquí de fons, de manera que 
les proves masculines es dispu
tin a un costat del Pirineu i les 
femenines a l'altre. 

I 

I 

Atagó ha posat com a exem
ple els pròxims Jocs d'Hivern 
del 2026, els de Milà Cortina 
d'Ampezzo, on les proves mas
culines i femenines d'esquí tin
dran diferents seus, un model 
que podria replicar-se el 2030 
entre Catalunya i Aragó. Aques
ta proposta de repartiment su
posaria una alternativa al docu
ment tècnic que ja van rubricar 
la setmana passada el COE i la 
Generalitat i de la ratificació del 
qual Aragó es va absentar per 
considerar que el repartiment 
no era equilibrat entre les dos 
comunitats. 

L ____________________________________________________ _J 

Baqueira ha acollit anteriorment dos edicions de la Copa del Món de snowboard. 

Segons el Govern d'Aragó, el 
COE es va mostrar "receptiu" 

FUTBOL SEGONA RFEF 

al nou plantejament a la reunió 
i va manifestar que "estudiarà i 
analitzarà" la proposta. No obs
tant, el COE no es va pronunci
ar i la Generalitat ja ha deixat 
clar el seu rebuig al considerar 
que ja existeix un acord que va 
sortir de la comissió tècnica a la 
qual van assistir totes les parts 
implicades. 

Per la seua part, el ministre 

El Lleida, pendent dels 
ucraïnesos i de les 
proves a De Mesa 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Saber si podrà comptar 
amb els davanters ucraïnesos 
incorporats aquesta setmana, 
Danilo Gontxaruk i Denis Svi
tiukha, segueix sent el prin
cipal dubte del Lleida Espor
tiu, que al llarg del dia d'ahir 
va estar treballant per poder 
inscriure'ls i que estiguin dis
ponibles per a l'enfrontament 
de diumenge (18.00) al camp 
del Terrassa. Al tancament 
d'aquesta edició el club no ha
vta comunicat si la Federació 
havia validat la inscripció, que 
es podia formalitzar fins a la 
mitjanit. 

Es tracta d'una qüestió de la 
qual l'equip continua molt pen
dent, d'igual manera que de les 
evolucions d'Adrià de Mesa, 
que ahir es va sotmetre a una 

ressonància i espera resultats 
amb possible afectació al me
nisc. En cas que es confirmés 
la baixa de llarga durada, el 
club estudiaria reforçar-se a 
través de l'opció que permet 
l'RFEF en aquests casos. Amb 
qui sí que-el Lleida espera po
der comptar diumenge és amb 
Joel Febas, que va ser subs
tituït al descans per precau
ció diumenge passat contra el 
Cerdanyola per unes molèsties 
que arrossegava. 

DUBTES PER A TERRASSA 

Sembla difícil que Gabri 
pugui tenir De Mesa per a 
diumenge, tot i que hi ha 
optimisme amb Febas 

de Cultura i Esports, Miquellce
ta, va fer una crida a la "màxi
ma unitat institucional" entorn 
de la candidatura i va advertir 
que, "si anem barallats" al Co
mitè Olímpic Internacional, "no 
ens la donaran". Tanmateix, va 
recordar que aquesta candida
tura "va ser una iniciativa que 
va sorgir des de Barcelona", el 
"nom" de la qual en "el movi-

BASQUET EURO LLIGA 

ment olímpic té molt pes per un 
bon record dels Jocs del 92", i 
"perquè tenim el fill de Juan 
Antonio Samaranch al Comitè 
Olímpic". 

Ahir va nàixer, en un altre 
ordre de coses, una plataforma 
homòloga a la de Catalunya de 
Stop Jocs Olímpics en terres 
aragoneses, que també dema
na retirar la candidatura. 

El Barça tanca la fase 
regular amb una derrota 
intranscendent a casa 
80 BARCELONA 

104 MACCABITEL-AVIV 

BARCELONA: Calathes (6), Abrines (17), Exum 
(6), Mirotic (13), Nnaji (8) -equip inicial-, Sm its 
(2), Hayes-Davis (8), Bonilla H. Sergi Martínez 
(8), Jokubaitis (6), Caicedo (2) i Sanli (4). 

MACCABI TEL·AVIV: Wilbekin (20), Evans (11), 
Nunnally (18) Williams (12), Zizic H ·equip ini-

- cial-, Caloiaro (7), Sorkin (13), Cohen (-), Thomas 
(7), Ziv (7). Reynolds (9) i Dibartolomeo (-). 

Parcials: 23-27, 23-30, 22-19 i 12·28 

Arbitres: luigi La mon ica (ITA), Borys Ryzhyk 
(UCA) i Milivoje Jovcic (SER). 

I BARCELONA I El Barça, amb el pri
mer lloc de l'Eurolliga assegu
rat, va tancar aquest dijous la 
fase regular de la competició 
amb una derrota intranscen
dent al Palau Blaugrana contra 
el Maccabi Playtika Tel-Aviv 
(80-104), immers en la pugna 

per acabar entre la cinquena i 
la vuitena posició. Encara que 
en tot moment va anar al dar
rere en el marcador, el quadre 
català va contenir el desavan
tatge en un màxim d'onze punts 
i va transmetre la sensació de 
poder remuntar fins a l'últim 
quart, quan el quadre israelià es 
va escapar gràcies a un parcial 
de 12-28. L'entrenador Sarunas 
Jasikevicius va poder fer rotaci
ons i donar minuts als més joves, 
encara que després del partit 
va dir estar "decebut" amb la 
falta d'esforç d'alguns jugadors. 
"Potser estem demanant mas
sa a alguns nois, però jo només 
demano el cent per cent de con
centració, físic i esforç. I si ets 
inferior a alguns jugadors del 
Maccabi, fes falta. Així és com 
aprens", va dir. 

SEGRE 
Divendres, 8 d'abril del 2022 

Espanya-no passa de 
l'empat contra el Brasil 
I ALACANT I La selecció espa
nyola femenina de futbol no 
va poder passar de l'empat 
(1-1) contra un ordenat Brasil 
en l'amistós disputat a Ala
cant i en el qual el conjunt de 
Jorge Vilda va fer més mèrits 
per aconseguir el triomf. La 
blaugrana Alexia va avançar 
Espanya de falta directa. 

L'eslàlom extreme, 
examen a la Seu 
1 LA SEU D'URGELL 1 El Parc Olím
pic del Segre acollirà aquest 
cap de setmana la primera 
Copa d'Espanya d'eslàlom 
extreme, nova disciplina 
olímpica a París 2024. Serà 
el primer torneig estatal que 
se centrarà exclusivament en 
aquesta nova disciplina. 

L'estatal de snowboard, 
demà a Baqueira 
1 BAQUEIRA-BERET 1 L'estació ara
nesa de Baqueira-Beret se
rà la seu, demà i diumenge, 
dels Campionats d'Espanya 
de Snowboard i Snowbo
ard Cros, al qual assistirà el 
president del CSD, José Ma
nuel Franco. 

La UEFA limita al70% la 
massa salarial als clubs 
I NYON I El Comitè Executiu de 
la UEFA va aprovar la nova 
normativa financera i que té 
com a principal novetat que 
limitarà la massa salarial al 
70 per cent dels ingressos 
dels equips, encara que do
narà un marge de tres anys 
per poder adaptar-s'hi. 

Martínez bat a 
l'esprint Alaphilippe 
I ZAMUDIO I El colombià Dani 
Martínez (Ineos) es va im
posar a l'esprint en la quarta 
etapa de la Volta al País Basc, 
entre Vitòria i Zamudio, al 
davant del campió del món, 
Julian Alaphilippe i l'italià 
Diego.Ulissi, que va impedir 
que el líder Primoz Rogliè, 
quart, aconseguís quatre se
gons de bonificació. 

El Barça s'enfrontarà al 
Benfica a semifinals 
I BARCELONA I El Barça s'enfron
tarà al Benfica a la semifi
nal de la Final a Quatre de la 
Lliga de Campions de futbol 
sala, que es disputarà del 29 
d'abril a 1'1 de maig a l'Arena 
Riga de Letònia. 

Primer partit d'un 
equip ucraïnès 
I BUCAREST I Ahir va tenir lloc a 
Bucarest el primer partit ofi
cial d'un equip ucraïnès des 
que va començar la guerra. 
El xoc, de la Youth League, 
va enfrontar els juvenils del 
Dinamo de Kíiv - els que no 
tenen edat d'anar al capda
vant i els estrangers- amb 
els de l'Sporting de Portugal. . 
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Elegits els tres cuiners lleidatans per a 
la final dels Premis Josep don sa 
David Fa bregat, Pau Sauret i Pol Llena són els tres repre
sentants de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida que 
competiran a la final dels Premis Josep Lladonosa elS de 
maig al Pavelló de l'Oli de les Borges Blanques. 

sociETAT Gent SEGRE 
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CUSTO BARCELONA 

La Barcelona Fashion 
s'omple d'estiu amb 
Custo Barcelona 

Bellpuig ultima els preparatius per a la processó dels Dolors d'aquesta nit 

Custo Barcelona va omplir 
el MACBA amb els looks 
que es portaran aquest es
tiu. La firma ha participat 
en la quarta edició digital de 
080 Barcelona Fashion amb 
la seua proposta I trust em. 
Vestits, tant micro com maxi 
amb obertures geomètriques 
i plecs insinuants, van ser les 
peces clau de la proposta al 
costat dels pantalons de tall 
masculí i oversize. 

Els veïns de Bellpuig van tre
ballar ahir a contrarellotge per 
tenir-ho tot llest de cara a la ce
lebració aquesta nit de la magna 
processó penitencial dels Do-

lors que inaugura el calendari 
de Setmana Santa a Lleida i que 
es recupera amb la seua màxi
ma esplendor després de dos 
anys de pandèmia de la Covid. 

Desenes de veïns van estar fins 
passada la mitjanit ultimant tots 
els detalls per deixar llestos els 
sis passos que desfilaran avui 
per alguns carrers de Bellpuig. 

Alumnes de l'I S 
oli s organitzen 

activitats per a cu am 
Un grup d'alumnes del cicle de 
formació professional d'atenció 
a persones en situació de depen
dència de l'institut Mollerussa van 
desenvolupar ahir sis activitats 
en diferents grups enfocades en 
l'orientació, la percepció olfactiva, 
l'escolta activa i el pensament di
rigides a persones amb diversitat 
funcional ateses per l'associació 
Acudam. 

El periodista L el , primer Premi 
Cambuleta per la difusió del pallarès 
El periodista d'Isona Lluís Ca elles va rebre dimecres pas
sat el Premi Cambuleta. Amb aquest premi, l'associació 
Cambuleta de Sort reconeix la difusió de la parla del 
Pallars com a enviat especial de TV3 a Kíiv. 

HORÒ COP 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
Sigueu breus però aneu al gra. No do
neu a ningú una raó per dubtar de vos-

altres o qüestionar el que planegeu fer. Treballeu 
per mantenir un entorn estable. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Comuniqueu-vos amb algú que estigui 
fent canvis o faci una cosa que us inte-

ressa. Esbrmeu tot el que pugueu i considereu 
com podeu fer el mateix. 

BESSONS 21 -V 120-VI. 
Una actitud responsable desviarà els 
problemes. Involucrar-vos amb algú que 

no és realista serà esgotador. No permeteu que 
les emocions us fiquin en una trampa. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Alleugeu l'estrès i concentreu-vos a 
veure-us i sentir-vos al millor possible. 

No entreu en converses amb algú que només 
busca baralla. Concentreu-vos més. 

LLEO 23-VII I 22-VIII. 
Confieu i creieu en les vostres hab!litats 
i avanceu amb esperança, entusiasme 

1 actitud positiva. Millorar el que ja teniu serà 
més efectiu que canviar de direcció. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
No rebutgeu l'ajuda o la guia d'algú 
amb més experiència. Convertiu una 

societat en una oportunitat que us encoratgi a 
utilitzar les vostres habilitats i coneixements. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Aneu amb compte en com manegeu 
les situacions a la feina. Algú agafarà el 

que dieu o feu de manera equivocada per dei
xar-vos en una posició vulnerable. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Viviu i apreneu. Que l'experiència us guiï 
cap a una vida millor i relacions felices. 

Compartiu coses amb gent d'idees afins i se us 
ocorrerà un pla que beneficiarà tothom. 

SAGITARI 22-XI I 21 -XII. 
Eviteu les aliances d'empresés o les des
peses compartides. Protegiu la vostra 

salut, riquesa i relacions significatives. Les cón
verses poden resoldre assumptes. 

Trobada de la ZER 
O ra Maials per la 

Setmana Cultural 
La ZER l'Oliver va celebrar dime
cres passat una trobada a Maials en 
el marc de la Setmana Cultural de 
la ZER, que aquest curs s'ha titulat 
Petjades verdes: estima i actua. 
Al matí l'alumnat va gaudir d'un 
espectacle d'animació lectora amb 
Gabriel Solans i, a la tarda, de Te
resa Safont, de la colla gegantera 
de Maials, va presentar els gegants 
i gegantons del poble. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Reuniu informació, esbrineu on s'ubica 
cadascú i busqueu solucions alternati-

ves dins de les pautes de qualsevol regla o regu
lació que encareu. 

AQUARI 20-1 I 1 8-11. 
Utilitzeu la vostra intel·ligència per con
trarestar qualsevol intent que faci algú 

d'aprofitar-se de vosaltres. Mantingueu la soci
alització i l'entreteniment al mínim. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Quedeu-vos a prop de casa, feu canvis 
que redueixin les despeses generals i 

augmenteu la comoditat i conveniència. Deixeu 
anar les coses que no necessiteu. 
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