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PRESSUPOSTOS ROJECTE 

Diputació i Generalitat denuncien el 11dèficit 
històrié' d'inversió de l'Estat a Lleida 
Arran del descens del pressupost per al2022, que preveu 3 milions menys que aquest any i queda en 76 
li La socialista Montse Mínguez defensa que són comptes per a ttuna recuperació econòmica justa" 

X. RODR(GUEZ 
I LLEIDA I La Diputació i la Ge
neralitat van denunciar ahir el 
"dèficit d'inversió històric" a 
Lleida per part de l'Estat, arran 
del descens en els pressupostos 
estatals. Les previsions del Go-

. vern del PSOE i Unides Podem 
passen dels 79 milions d'aquest 
any a 76 per a 2022 (vegeu SE
GRE d'ahir). El president de 
la corporació provincial, Joan 
Talarn (ERC), va reclamar "la 
màxima inversió" i que aquesta 
"s'executi". "No serveix de res 
que ens assignin molts milions 
si finalment no acaben arribant 
al territori", va dir. Per la seua 
part, el secretari de Territori i 
Mobilitat, Isidre Gavín (JxCat), 
va assenyalar que "el pitjor és 
que el que es preveu en els pres
supostos després s'acaba imple
mentant en un percentatge, en 
general, relativament petit". 
Va apuntar que "en cap cas" hi 
pot haver una valoració positiva 
d'uns pressupostos que preve
uen una inversió inferior a Llei
da a la prevista per a aquest any. 
No obstant, Gavín va dir que 
"els grups parlamentaris inten
taran que la proposta millori". 

Així mateix, la diputada del 
PDeCAT al Congrés per Llei
da, Concep Cañadell, va insistrr 
en el "dèficit d'inversions que 
arrosseguem". Va afirmar que 
"creiem que els pressupostos 
tenen marge de millora" i que 
treballaran per a això. D~altra 
banda, la diputada lleidatana 
del PSC, Montse Mínguez, va 
defensar que aquests comptes 
"són els de la recuperació eco-

nòmica i justa" per a Lleida. Va 
afegir que "és el moment dega
rantir avenços indispensables 
per a la transició ecològica i el 
repte demogràfic, que a les nos
tres comarques passa per inver
tir en infraestructures de reg i 
comunicacions". Elena Ferre, 
diputada provincial del Comú, 
va apuntar que són uns pressu
postos "expansius, que centren 
la despesa en les famílies i la re
cuperació econòmica" i va des
tacar els 430.000 euros per a la 
Seu Vella de Lleida. A més, En 

EXECUTAR LA PREVISIÓ 

Talarn i Gavín van recalcar 
la necessitat que les obres 
incloses en el pressupost 
estatal es duguin a terme 

Comú Podem va assegurar que 
l'Estat preveu assumir el 73% 
de les obres de restauració del 
castell de Castelló de Farfanya. 

El líder del PP a Lleida, Xavi 
Palau, va assegurar que la de
marcació "és la gran oblidada" 
per l'Estat i la Generalitat. Va 
avançar que presentaran esme
nes per incloure el soterrament 
de passos a nivell de la línia de 
tren de Manresa (R-12) o la mo
dernització del Canal d'Urgell. 

Dels 76 milions dels pressu
postos de l'Estat per a Lleida, 42 
corresponen a partides per a la 
conservació de carreteres i 2,6 
per a la modernització del Ca
nal d'Aragó i Catalunya, entre 
altres actuacions. 

La presentació de la campanya a l'ajuntament de Mollerussa. 

Les obres de la depuradora d'Alcoletge, parades des del2012. 

La depuradora d'Alcoletge es 
reprendrà al cap d'una dècada 
• La depuradora d'Alcoletge, 
unes obres que es van para
litzar el2012, podran repren
dre's després de passar una dè
cada paralitzades. El projecte 
dels pressupostos de l'Estat per 
al 2022 contempla una inver
sió de 780.000 euros per part 
d'Aigües de les Conques Me
diterrànies (acuaMed) per als 
col·lectors i la depuradora. 

L'alcalde, Josep Maria Gras, 
va explicar ahir que "som un 
dels pocs municipis del Se
grià" que no disposen d'aquest 

equipament i va apuntar que 
les obres estan llestes en un 
80%. Tanmateix, va assenya
lar que les instaHacions han 
patit danys per actes vandà
lics. Gras va expressar la seua 
satisfacció perquè "per fi ve
iem que en uns pressupostos 
generals de l'Estat apareix el 
projecte per culminar els tre
balls" de la dêpuradora. El pri
mer edil va recordar que es va 
plantejar, que, quan estigués a 
punt, es traspassaria a l'Agèn
cia Catalana de l'Aigua (ACA). 

COMERÇ CAMPANYA DE TARDOR 

Més de 23 milions 
per al coll de Li lla 
i 15 per a I'A-22 
fins a Osca 
• El projecte de pressu
postos de l'Estat preveu 
una inversió de més de 23 
milions per a l'autovia A-
27 a Tarragona entre Valls 
i Montblanc, que inclou el 
túnel del coll de Lilla. 

Mentrestant, a Aragó 
contemplen destinar 15 
milions a l'últim tram pen
dent de l'A-22, de Siétamo 
a Osca. També projecten 
només 355.080 euros per 
a tres trams de l'A-14 en
tre Alfarràs i Benavarri. 

Val a recordar que, per 
a Lleida, els pressupostos 
reserven només 50.000 
euros per a l'N-230 en
tre Vielha i Aubèrt i uns 
altres 50.000 per al tram 
entre Sopeira i la boca sud 
del túnel de Vielha. Tam
bé hi ha 100.000 euros per 
a l'A-14 d'Almenar al límit 
amb la província d'Osca i 
138.250 més per a la va-

. riant de l'N-260 a la Pobla 
de Segur. 

Pel que fa a l'N-240 hi 
ha 53.900 euros per du
plicar-la entre Lleida i les 
Borges Blanques. Hi ha 
gairebé 300.000 euro s 
per a actuaciqns a l'AP-2, 
malgrat que no hi ha par
tida per a nous accessos. 

Mollerussa Comercial regalarà 1.250 
hores de zona blava i 750 molleuros 
J.G.M. 
1 MOLLERUSSA I L'associació Mo
llerussa Comercial regalarà un 
total de 1.250 hores de zona 
blava als seus clients i entrega
rà premis per un valor total de 
750 euros. Tot això forma part 
de la campanya de tardor, que 
es durà a terme del15 d'octu
bre al13 de novell!bre, segons 
van explicar ahir Alex Català 
i Núria Sans, representants de 
l'entitat. Els establiments parti
cipants ja compten amb un logo-

tip que mostren a -l'entrada dels 
seus negocis. Per cada compra, 
els clients podran omplir un bit
llet i optar als SO molleuros (la 
moneda de l'associació, amb un 
valo.r equivalent a un euro) per 
setmana que sortejarà l'entitat. 
Per acabar la campanya, es durà 
a terme un sorteig extraordinari 
de 500 molleuros. 

Així mateix, a finals de la set
mana vinent, els establiments 
repartiran tiquets que perme
tran aparcar a la zona blava du-

rant una hora. Aquesta iniciati
va es preveu repetir durant tot 
el mes de desembre, tal com va 
explicar Català. També va re
marcar que l'objectiu és premi
ar i fidelitzar els clients. Per la 
seua part, l'alcalde d_e Mollerus
sa, Marc Solsona, va destacar 
l'increment de nous negocis a 
la capital del Pla d'Urgell i va 
assegurar que durant aquest 
segon semestre de l'any "hi ha 
hagut més obertures de negocis 
que tancaments". 
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REGADIUS ALANÇ 

L'aigua de Sant Salvador ja permet 
dos collites en 20.000 hectàrees 
La comunitat de regants de l'Aragó i Catalunya és l'última a tancar la campanya a 
Lleida per proveir el cereal li q est panta, al77,5%, resolies demandes · 
M. MOLINA/L. PEDRÓS 
I LLEIDA I El Canal d'Aragó i Ca
talunya va tancar ahir la cam
panya de regadiu gairebé dos 
setmanes després que altres regs 
històrics com Pinyana o el Ca
nal d'Urgell. El pantà de Sant 
Salvador, que està al77,5% de 
capacitat, permet plantar una 
segona collita de cereal, princi
palment panís, que en aquesta 
campanya ha beneficiat gairebé 
20.000 hectàrees aproximada
ment de l'àrea regable del ca
nal, que en té més de 100.000, 
en municipis com Gimenells o 
Alcarràs. 

La segona collita sempre es 
planta a partir del juny i es re
collirà en les properes setmanes, 
segons va explicar el president 

CANONADA DE LA MOLA 

Es construirà a la primavera 
per reduir la factura 
elèctrica dels bombatges i 
costarà 6 milions d'euros 

de la comunitat de regants, José 
Luis Pérez. El pantà de Sant Sal
vador es va inaugurar el2015 i 
en l'actualitat està a ple rendi
ment. Ubicat al canal de Saidí, 
té una capacitat d'emmagatze
mament de 136 hectòmetres 
cúbics i millora sensiblement 
la dotació de reg del Canal 
d'Aragó i Catalunya, sobretot 
a la zona sud. 

Val a recordar que a l'agost es 
va haver de retro bombar aigua 
de Pinyana des del coll de Foix. 
Segons el president, es va fer per 
garantir un prorrateig de 0,48 
litres per segon i hectàrea a les 
dos zones (l'oscenca i la cata
lana) amb igualtat, a causa de 
l'escassetat de pluges i l'onada 
de calor de mitjans d'aquell mes. 

Recol·lectora a Gimenells acabant la primera collita de panrs. 

Precisament, Pérez va indicar 
que ja s'està acabant el procés 
d'expropiacions per a la cons
trucció de la canonada de gra
vetat de la Mola, que permetrà 
suprimir aquest retro bombatge 
des del coll de Foix. Això su
posarà un important estalvi en 
electricitat. La inversió neces
saria s'acosta als 6 milions d'eu
ros. La intenció és que les obres 
s'adjudiquin a primers d'any i 
puguin començar a la prima
vera, va dir Pérez. Pel que fa a 
la subhasta de les parceHes per 
construir l'embassament fallit 
de la cua del canal de Saidí, va 
assenyalar que es resoldrà en 
un termini de quinze dies i que 
hi ha hagut interessats en l'ad
quisició de les terres. 

El Canalet de Tàrrega invertirà 
30.000 eu ros en plaques solars 
• La històrica comunitat de 
regants de l'Alt Urgell, cone
guda com el Canalet de Tàr
rega, invertirà 30.000 euros 
a installar plaques solars per 
reduir el cost energètic del 
regadiu. L'objectiu és elimi
nar el cost del dièsel, el preu 
del qual s'ha disparat fins a 
fer-se insostenible. 

Aquesta inversió es deba
trà en l'assemblea convocada 
el 26 d'aquest mes i arriba 
després que el2016 s'iniciés 
una prova pilot amb plaques . 
solars per bombar l'aigua en-

tre dos embassaments. El} 
l'assemblea t ambé s'expli
carà el protocol de reg de la 
seua zona de protecció d'aus 
(zepa). Suposa el pas previ a 
la incorporació definitiva al 
Segarra-Garrigues, que espe
ren poder materialitzar aviat. 

El Canalet té unes 2.000 
hectàrees de zepa, de les 
quals tradicionalment se'n 
regaven u~s 900. Ara es 
troben en un punt mort fins 
que no s'aprovi aquest pro
tocol de noves normatives 
ambientals. 
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MEMÒRIA HISTÒRICA 

Lleida recorda 
Companys en el 
81 aniversari del 
seu assassinat 
1 LLEIDA I Les comarques de 
Lleida homenatjaran avui el 
president Lluís Companys el 
dia en què es compleixen 81 
anys del seu afusellament. 
Per això, al Tarròs (Tor
nabous), el seu poble natal, 
es durà a terme el tradicional 
homenatge i ofrena floral. Es 
preveu que hi assisteixin, en
tre d 'altres, el president de 
la Diputació, Joan Talarn, i 
el delegat de la Generalitat 
a Lleida, Bernat Solé. De la 
mateixa manera, es llança
ran salves en memòria de 
Companys a Lleida ciutat, 
Tàrrega, Almacelles, Bell
puig i Almenar. A les Borges 
Blanques també hi haurà una 
ofrena floral. 

Inversió de 100.000 
eu ros al Pala i de Gèu 
I VIELHA I El Conselh Generau 
invertirà 100.000 euros en 
el manteniment del Palai de 
Gèu, equipament de l'ajun
tament de Vielha. 

Firmes en contra d'un 
mirador al Jussà 
I TREMP I Veïns del Jussà re
cullen firmes contra la cons
trucció d'un mirador a la ro
ca Regina, a Castell de Mur, 
que impulsa el consell. Els 
contraris diuen que afectarà 
negativament el paisatge. 

L'Alt Urgell gestionarà 
l'atenció domiciliària 
I LA SEU I El consell de l'Alt 
Urgell assumirà la gestió de 
l'atenció domicilià ria a la 
tercera edat de la comarca a 
través de l'empresa pública 
Sumar. El consell n'ha com
prat una acció. 

OCUPACIÓ MUNICIPIS EQUIPAMENTS 

Més de cent 
persones al Job 
Dating de Vielha 
I VIELHA I Més de 100 persones 
van assistir ahir al Job Dating 
de Vielha, una iniciativa que 
pretén posar en contacte tre
balladors i empreses, facilitant 
l'accés a llocs de treball per a la 
pròxima temporada d'hivern. 
Fonts municipals van explicar 
que una vuitantena de perso
nes, a més, van fer arribar els 
seus currículums a les empre
ses participants. En total, van 
participar-hi 27 firmes que van 
oferir uns 130 llocs de treball. Imatge del Job Dating que es va celebrar ahir a Vielha. 

Balaguer inicia obres de 
l'alberg que 1Veta'I'ACA 
E.F. 
I BALAGUER! La Paeria de Bala
guer ha aprovat el projecte per 
habilitar un alberg juvenil a 
l'antic edifici del Molí de l'Es
querrà. El consistori preveu li
citar ja les primeres obres mal
gratquel'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) ho veu inviable 
a l'apreciar risc d'inu ndació 
a la primera planta en cas de 
riuada. 

L'alcalde, Jordi Ignasi Vi
dal, va precisar que ara per ara 

només es farà la primera fase, 
que inclou la planta baixa i el 
soterrani, "en zones en què 
no es veuen condicionats els 
usos" per la normativa sobre 
zones inundables. Va afegir 
que s'actuarà en l'estructura 
i zones comunes de l'edifici, i 
es deixarà per més endavant 
la primera planta, on és pre
vist l'alberg a l'espera d 'un 
nou estudi d'inundabilitat de 
la ciutat. Les obres preveuen 
una inversió de 356.200 euros. 
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MUNTANYA 

Excursionistes 
perduts a 
l'Alt Urgell 
I JOSA I TUIXtN I Els Born bers de 
la Generalitat van localitzar 
ahir a la tarda dos excursio
nistes, de 30 i 32 anys, que 
es van desorientar quan fe
ien una ruta per la serra del 
Cadí, al municipi de Josa i 
Tuixén. Els Bombers van ser 
alertats a les 18.34 hores i es 
va activar un helicòpter amb 
elsGRAE. 

Els senderistes es trobaven 
en una zona boscosa de di
fícil accés ¡·s'havien quedat 
sense aigua. L'helicòpter els 
va localitzar a les 19.02 ho
res i, després de recollir-los 
amb la grua de l'aeronau, els 
van portar fins on tenien el 
vehicle. Ambdós es trobaven 
sans i estalvis. 

TRÀNSIT 

Retencions a 
I'A-2 al Pla i 
la Segarra 
I LLEIDA I L'autovia A-2 va re
gistrar retencions ahir a la 
tarda al seu pas pel Pla d'Ur
gell i la Segarra després de 
registrar-se dos incidents. 
Concretament, a Sidamon i 
en direcció Lleida hi va ha
ver fins a tres quilòmetres 
de cua a causa d'un vehicle 
avariat , segons va informar 
el Servei Català de Trànsit. 
Per la seua part, a la Segarra, 
a l'altura de Cervera, la pèr
dua de càrrega d'un camió va 
obligar a tallar un carril en 
direcció Barcelona. Ambdós 
incidències es van registrar 
cap a les 19.00 hores i es van 
tardar unes dos hores a poder 
resoldre's. 

BOMBERS 

Reforma 
del parc de 
Balaguer 
I BALAGUER I El conseller d'Inte
rior, Joan Ignasi Elena, inau
gurarà aquest matí la refor
ma del parc de Bombers de 
Balaguer. Amb una superfí
cie construïda de 884,76 me
tres quadrats, els treballs es 
van iniciar el juny de l'any 
passat i han suposat una in
versió de fins a 1,35 milions 
d'euros. 

S'ha portat a terme una 
remodelació integral que ha 
permès habilitar una aula i 
un gimnàs a la planta baixa; 
un espai per a l comanda
ment, un vestidor i un dor
mitori femení a la primera 
planta, entre d'altres. El parc 
es troba al Pla de l'Almatà. 

COMARQUES I 1 s I 
TRIBUNALS JUD.ICI 

Nega que controlés 'horariS, 
colpegés i violés la nòvia a Tremp 
La denunciant no es va presentar ahir davant de l'Audiència i haurà de fer-ho ell O de 
novembre li ...., s u Iu. emu a tJ anys m~5 e I posa ctador 
A.GUERRERO 
!LLEIDA I L'acusat de maltractar i 
violar la que va ser la seua pa
rella al domicili de Tremp en el 
qual convivien va negar ahir 
davant de l'Audiència de Lleida 
que agredís, maltractés, forcés 
sexualment i controlés els ho
raris o la forma de vestir de la 
dona. L'home, que s'enfronta a 
una petició fiscal de 13 anys i 
mig de presó, va afirmar que va 
ser la dona qui el va agredir. La 
denunciant no es va presentar 
a judici i el Ministeri Públic va 
demanar l'ajornament per a la 
seua declaració, que el tribunal 
va acordar i va fixar per al pro
per 10 de novembre. L'acusat, a 
preguntes de la fiscal, va afir
mar que "mai vaig controlar els 
horaris ni la roba amb què ves
tia la meua parella". L'home va 
ser detingut el 28 de setembre 
del2019 després d'un aldarull al 
domicili. L'acusat va assegurar 
que va anar a un pub i va veu
re la seua parella amb un altre 
home, es va enfadar i se'n va 
anar cap a casa. Els dos agents 
dels Mossos d'Esquadra que van 
acudir al domicili després de ser 
alertats van afirmar que la dona 
era al carrer, molt nerviosa i que 
tenia por. També els va explicar 
que la seua parella l'havia ame
naçat amb un ganivet i havia 
tirat les seues peces de roba per 
l'escala i al carrer. En la seua 
denúncia, la dona també va afir
mar que l'home la va forçar en 
una altra ocasió a mantenir re
lacions sexuals. L'enjudiciat va 
ser condemnat el2017 a treballs 
comunitaris per un delicte de vi
olència en l'àmbit familiar. Ara 
està acusat dels delictes de vio
lència física i psíquica habitual, 
agressió sexual amb l'agreujant 
de parentiu i maltractament en 
l'àmbit familiar. La defensa de
mana l'absolució. 

L'acusat, ahir al banc de l'Audiència de Lleida. 

I Vista pels empresonats per la violació de Rosselló 
• El jutjat d'Instrucció nú
mero 4 de Lleida ha fixat per 
dimarts vinent la vista per 
ratificar o modificar la pre
só per als quatre homes que 
van ser empresonats el pas
sat 29 de setembre acusats 
de la violació grupal que va 
denunciar, tres dies abans, la 
família d'una adolescent de la 
localitat de 16 anys que pateix 
una discapacitat. Els quatre 
arrestats pels Mossos, d'entre 
19 i 31 anys, es van negar a 
declarar davant del jutjat de 
guàrdia, que els investiga per 
un delicte d'agressió sexual. 
Fiscalia va demanar el seu 

empresonament preventiu 
basant-se en l'elevat risc de 
fuga i en la greu condémna 
a què podrien ser condem
nats. El jutge que instruirà 
la causa haurà de decidir si 
ratifica la presó preventiva o 
opta, per exemple, per altres 
mesures com la llibertat amb 

AGRESSIÓ SEXUAL 

El jutjat de guàrdia 
va decretar presó 
preventiva per un 
delicte d'agressió sexual 

EMERGÈNCIES ANlMALS 

càrrecs amb compareixences 
periòdiques. 

Els quatre empresonats 
compartien un pis a Rosse
lló. Dos d'ells van ser arres
tats arran de la denúncia de 
la víctima, que va estar di
verses hores desapareguda. 
Els altres dos van ser detin
guts dilluns al ser suposada
ment testimonis de l'agressió 
sexual i no haver fet res per 
impedir-la. Almenys dos dels 
arrestats tindrien una impli
cació directa en la violació i 
se sospita que la menor va po
der ser agredida en fins a cinc 
ocasions. 

Els GRAE rescaten un gos 
·en una casa d'Ad rall 

REDACCIÓ 
I RIBERA D'URGELLET! Els especialis
tes en rescats dels Bombers de la 
Generalitat, més coneguts com 
a GRAE, van fer ahir al migdia 
un rescat molt poc habitual a 
Adrall, nucli de Ribera d'Urge
llet, a l'Alt Urgell. El d'un gos 
petit que va caure d'un segon 
pis al pati interior d'una plan
ta baixa deshabitada al carrer 
Palanca. 

van acudir al lloc van determi
nar que era necessari munt ar 
una instaHació amb cordes per 
baixar fent ràpel. 

D'aquesta forma, van activar 
la unitat dels GRAE que té la 
base a l'aeroport de la Seu d'Ur
gell, que van poder rescatar el 
gos, que no havia patit lesions 
de gravetat. 

Un especialista dels GRAE rescatant el gos. 
Els Bombers van rebre l'avís a 

les 11.27 hores. Els efectius que 

Fa unes setmanes, els Bom
bers van rescatar un gos que va 
quedar atrapat a la teulada d'un 
immoble a Solsona. 

_, 
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AGRICULTURA GÈNERE 

Una cOllita per. a la igualtat 
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Les dones són el49% de la població de la província de Lleida però dirigeixen tot just el28% de les 
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I. XIVA 

Avui dia 15 d'octubre se ce
lebra la Jornada Internaci
onal de la Dona Rural, una 

commemoració instaurada per 
les Nacions Unides per visibilit
zar la presència femenina en el 
sector més bàsic per a la subsis
tència de la raça humana a causa 
que, sense els aliments que es 
conreen, les persones moririen 
d'inanició. Com ha succeït en 
altres àmbits, el paper de la do
na rural ha estat invisibilitzat 
pel masclisme dominant en la 
societat. 

Així, avui dia, malgrat que les 
dones representen poc més del 
49% de la població lleidatana, 
les explotacions agrícoles dirigi
des per dones a la província no
més ascendeixen al28,94% del 
total de les que són gestionades 
per persones físiques. El nom
bre és de 5.763 dones davant 
de 14.148 homes, segons les da
des que estudia la conselleria 
d'Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural referits a l'any 
passat. 

Aquesta proporció reflecteix 
que, al món-rural, encara que
da un llarg camí per recórrer 
a fi d'arribar a la igualtat en
tre dones i homes. Més encara 
quan, en un any, el percentatge 
de pageses només ha augmen
tat en un quart de punt, des del 
28,69% que reflectia la dada del 
2019 fins al28,94% del 2020. 
Ho ha fet, tanmateix, a costa del 
descens en la xifra de persones 
físiques titulars d'explotacions 
agrícoles, que en dotze mesos 
s'ha reduït en 485. Del total, 
eren dones 89 de les que han 
deixat de comandar una explo
tació, mentre que la resta, 396 
persones, eren homes. 

Per comarques, l'Alta Riba
gorça i el Pallars Jussà són les 
àrees en què les dones ocupen 
més, en termes percentuals, la 
direcció d'explotacions agríco
les, rondant el35% del total. 
Als antípodes se situa l'Alt Ur
gell, amb 71 dones pageses, el 
22,68%, davant de 242 homes. 
Per la seua part, Aran només 
registra dos dones com a titulars 
d'explotacions agràries, 1'11,11 
per cent. 

Més enllà de la feminització 
del camp, també hi ha sobre la 
taula la qüestió del relleu gene
racional. I és que 3.045 de les 
lleidatanes pageses tenen més 
de 65 anys, el 52,84% del total. 
En comarques com la Segarra, 
aquest percentatge s'incrementa 
fins al65,22%. En canvi, només 
325 de les pageses de la pro
víncia, el5,64% del total, són 
menors de 41 anys. Tenint en 
compte aquestes dades, queda 
demostrat que és més impor
tant que mai donar visibilitat a 
la tasca que les dones realitzen 
en l'entorn rural. • 

Lleida, per sota de la mitjana 
I Les dones regenten el31,4% 

· de les explotacions agrícoles 
catalanes dirigides per persones 
físiques. Lleida es troba prop de 
dos punts i mig per sota de la 
mitjana de Catalunya. 
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TELEFONIA TELEVISIÓ PROGRAMES 

Deu anys més 
lliures de 
roaming a la 
Unió Europea 

HBO també s'interessa per Terradets 
A la recerca d'escenaris per al reality d'escalada 'The Climb', produït per l'actor de 'Jòc 
de Trons' Jason Momoa li El rodatge començarà l'última setmana de novembre 

Pròrroga de 
l'Eurocambra 

I BRUSSEL·LES I La comissió d'In
dústria del Parlament Eu
ropeu va ap rovar ahir una 
pròrroga de deu anys de les 
regles que permeten als eu
ropeus fertrucades inavegar 
per internet des de qualse
vol punt de la Unió Europea 
sense càrrecs addicionals 
d'itinerància, una exempció 
que caducarà l'any que ve i 
que la Comissió Europea ha 
demanat mantenir una altra 
dècada. 

L'Executiu comunitari va 
proposar el mes de febrer 
passat una pròrroga de deu 
anys i va aprofitar, a més, per 
plantejar altres millores del 
sistema lliure de roaming, 
com ara el dret de l'usuari 
a tenir la mateixa qualitat i 
velocitat de connexió mòbil 
al lloc del viatge que el que 
té a casa, sempre que hi hagi 
xarxes "equivalents" dispo
nibles, o el final al sobrecost 
a les trucades d'un país de la 
UE a un altre que imposen 
algunes companyies. 

LOTERIA 

C. SANS 
I TERRADETS I Un grup de 21 re
presentants de la plataforma de 
streaming HBO, entre ells dele
gats de l'equip dels Estats Units i 
membres també de la delegació 
d'Espanya, han visitat aquesta 
setmana l'Alt Urgell i el Pallars 
Jussà a la recerca d'escenaris 
per a una de les seues producci
ons. Dimarts van visitar la zona 
d'escalada del Roc de Rumbau 
de Peramola i dimecres es van 
desplaçar fins al límit entre el 
Pallars i la Noguera per conèi
xer la zona d'escalada del con
gost de Terradets. Es tracta d'un 
dels primers llocs de la provín
cia de Lleida on va escalar Chris 
Sharma, que també participarà 
en el reality The Climb. 

Màxima exigència 
L'equip està valorant enca

ra els llocs concrets on rodarà 
aquest programa d 'escalada, 
en el qual participaran un total 
de dotze· escaladors anònims. 
Fonts pròximes van explicar 
que l'equip de l'actor de ]oc de 
Trons Jason Momoa, al capda
vant de la producció del reality, 
valora "la complexitat i màxima 
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Jason Momoa, amb la parella d'escaladors Chrls Sharma i Jimena Alarcón a prop de Camarasa. 

exigència" de la roca de Rum
bau, a la qual Sharma s'ha re
ferit en alguna ocasió com "la 
via més difícil del món", tenint 
en compte que els participants 
del programa no seran, en cap 
cas, experts escaladors. Hauran 

de decidir durant els propers 
dies la paret que faran escalar 
als participants ja que el rodatge 
es preveu per a l'última setmana 
de novembre. 

Per al rodatge necessitaran 
un total de deu camions. La 
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visita d'aquests dies també ha 
servit per conèixer els espais 
disponibles així com els acces
sos ·a les àrees d'escalada. The 
Climb constarà de vuit episodis 
que s'estrenaran de cara a l'any 
que ve. 
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51640 ........ 150 51641 ........ 150 51642 ........ 150 51643 ........ 300 51644 ........ 180 51645 ... ... . . 150 51646 .. . .. . .. 150 51647 ..... . .. 180 51648 ... ..... 210 51649 ...... . . 150 

51650 ........ 210 51651 ........ 150 51652 ........ 210 51653 .. .. .... 240 51654 .. . ..... 180 51655 .. .... .. 150 51656 .... .... 150 516!!'r .. .. .... 180 51658 ...... .. 150 5 1659 .... .... 150 

51660 ....... 150 51661 .... . ... 150 51662 .. . .. . .. 150 51663 ...... .. 180 51664 . . .. . . . . 180 51665 ... . . . .. 150 51666 ........ 150 51667 . ..... . . 180 51668 ........ 150 51669 . ..... .. 150 

51670 ........ 150 51671 ........ 150 51672 ........ 150 51673 ........ 240 51674 . . .... . . 180 51675 .. . ..... 150 51676 ........ 150 51677 ........ 180 51678 . ....... 150 51679 . ....... 150 
51680 ........ 150 51681 .... . ... 150 51682 ........ 150 51683 . ..... . . 180 51684 ........ 180 51685 ... .. ... 150 51686 .... .. .. 150 51687 ..... . . . 180 51688 .. . .. . . . 150 51689 ... . . ... 150 

51690 ... . .... 150 51691 ... . . .. . 150 51692 . .... ... 150 51693 ..... ... 180 51694 .. ... ... 180 51695 . . . .. . . . 150 51696 . ..... . . 150 51697 ... . . ... 180 51698 ....... . 150 51699 ..... . .. 150 

98600 ........ 300 98601 ........ 300 98602 ... ... .. 300 98603 ........ 330 98604 ........ 330 98605 ........ 300 98606 . .. ..... 300 98607 ..... ... 480 98608 .. ...... 300 98609 . . ...... 300 

98610 ........ 300 98611 ........ 300 98612 ........ 300 98613 ........ 330 98614 .. . ..... 330 98615 ........ 300 98616 . . ...... 300 98617 .... . ... 330 98618 .. . ..... 300 98619 ..... ... 300 
98620 ........ 300 98621 . ....... 300 98622 .. . . .. 12.300 98623 .. .. . 300.060 98624 .. .. . . 12.330 98625 . .. . .. .. 300 98626 . .... . . . 300 98627 .... .. . . 330 98628 .. ... . .. 300 98629 .. . .. . .. 300 

9B63o ........ Joo 98631 ........ Joo 98632 .. .... . . 3oo 98633 ....... . 39o 98634 .. .... .. 33o 98635 .... .. . . Joo 98636 .. .. . . .. Joo 98637 .. .... . . 33o 98638 ....... . Joo 98639 .. . . . . .. Joo 
98640 ........ 300 98641 . . ...... 300 98642 .. .. .... 300 98643 . .. . .... 450 98644 .... . . .. 330 98645 ...... .. 300 98646 ... ..... 300 9864 7 ...... .. 330 98648 ... ..... 360 98649 . .. . .. .. 300 

98650 ........ 360 98651 ........ 300 98652 ... . .... 360 98653 ........ 390 98654 .. . . . ... 330 98655 .... . . . . 300 98656 ..... . .. 300 98657 ... . .... 330 98658 ....... . 300 98659 .. . ..... 300 . 

98660 ...... .. 300 98661 ........ 300 98662 ... . .... 300 98663 ......... 330 98664 . . ...... 330 98665 ....... . 300 98666 . .. . . ... 300 98667 .... .... 330 98668 .... .. . . 300 98669 ... ..... 300 
98670 ........ 300 98671 ........ 300 98672 ...... . . 300 98673 . . ..... . 390 9867 4 . ....... 330 98675 ... . .... 300 98676 . . .. . . . . 300 98677 . .. .. . . . 330 98678 . .. . . ... 300 98679 ... . . . .. 300 
98680 ........ 300 98681 . ....... 300 98682 . .... . .. 300 98683 ....... . 330 98684 .... . . .. 330 98685 ..... . . . 300 98686 ..... ... 300 98687 ..... ... 330 98688 ... ..... 300 98689 .... .... 300 

98690 ... . .... 300 98691 . ..... . . 300 98692 ........ 300 98693 ........ 330 98694 ........ 330 98695 ........ 300 98696 ........ 300 98697 ... . .... 330 98698 ...... . . 300 98699 ........ 300 

Termlnaciones Terminaclones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Termlnaciones 
970 . . ...... 150 6471 ........ 750 3062 .... . ... 750 8623 ....... 1.050 4 ......... 30 7315 ... .... . 750 0776 . . ...... 750 607 .... ... . 180 48 .. ...... . 60 869 .. ..... . 150 

50 ......... 60 061 ........ 150 422 ........ 150 623 ...... .. 300 935 .. .. .... 150 226 ........ 150 7 ......... 30 
52 .. .... ... 60 23 ...... .. 150 

33 . .. .. . . . . 90 

43 ........ 150 
53 ........ . 90 

73 ...... ... 90 
3 .... .. ... 30 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 
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