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Mor al xocar amb el cotxe 
contra un mur a Sant Ramon
La víctima, un octogenari veí de Santa Fe de Segarra, va sortir 
de la via || El vehicle es va incendiar després de l’impacte

trànsit sinistralitat

el conductor va col·lidir amb aquesta paret d’un magatzem a la plaça Santa Madrona de Sant ramon.

x. santesmasses

x. SanteSMaSSeS
❘ sant ramon ❘ Un veí de Santa 
Fe de Segarra, al municipi de 
les Oluges, va morir ahir al 
xocar amb el cotxe contra la 
paret d’un magatzem a Sant 
Ramon. Segons el Servei Ca-
talà de Trànsit, l’accident va 
tenir lloc pocs minuts abans 
de les nou del matí a la plaça 
Santa Madrona. Per causes que 
es desconeixen, el conductor i 
únic ocupant del turisme, Isi-
dre Botet, octogenari, va tenir 
una sortida de via i va impac-
tar contra la paret quan entra-
va a la localitat procedent de 
Guissona. 

Com a conseqüència de 
l’impacte, el vehicle es va in-
cendiar i l’home va morir en 
l’acte. Fins al lloc del sinistre 
es van traslladar dos dotacions 
dels Bombers de la Generali-

tat i tres patrulles dels Mossos 
d’Esquadra, així com dos am-
bulàncies medicalitzades i la 
unitat de Suport Psicològic del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM).

En el que va d’any, han per-
dut la vida trenta-tres persones 
en accidents a les comarques 
lleidatanes, tres menys que 
en el mateix període de l’any 
passat. Durant aquest exerci-
ci també han disminuït els si-
nistres amb diverses víctimes, 
amb quatre morts en dos acci-

dents −el 2018 es van registrar 
dotze víctimes mortals en cinc 
accidents−. Els Mossos d’Es-
quadra alerten que les distrac-
cions són la principal causa de 
sinistralitat, sobretot per l’ús 
de telèfons mòbils, que provoca 
el 25 per cent dels accidents a 
les carreteres. 

En aquest sentit, segons les 
últimes dades de Trànsit publi-
cades per SEGRE, fins al 25 de 
novembre d’aquest any s’ha-
vien incoat un total de 2.259 
sancions administratives per 
distraccions de conductors. 
L’últim accident mortal es va 
produir el passat 7 de desem-
bre, quan un veí de Tàrrega de 
80 anys va morir per una sorti-
da de via a la C-53 a Vilagras-
sa. El vehicle va caure per un 
terraplè d’entre cinc i sis metres 
fins a l’autovia.

balanç
aquest any, 33 persones 
han perdut la vida a les 
carreteres lleidatanes,  
tres menys que el 2018

Deixa el fill discapacitat al  
cotxe per esquiar a Andorra
La víctima va passar 4 hores sola al vehicle

successos detenció

❘ anDorra la vella ❘ La policia an-
dorrana va detenir diumen-
ge un home de quaranta-cinc 
anys i nacionalitat francesa per 
abandonar durant quatre ho-
res el fill discapacitat dins del 
cotxe per anar-se’n a esquiar. 

L’home està acusat d’un 
delicte contra les relacions 
familiars i abandó de menors 
i incapaços. Segons va infor-
mar la policia, cap a les dotze 
del migdia van rebre un avís 
que hi havia un jove dins d’un 

vehicle estacionat als voltants 
dels accessos de l’estació del 
Pas de la Casa. El jove volia 
sortir del vehicle i demanava 
ajuda. 

Diversos testimonis van as-
senyalar es trobava dins del 
cotxe des de les 8.30 hores. 
El pare va declarar als agents 
que havia anat a esquiar amb 
un altre fill gran i que tenia 
vigilat el menor “des de la dis-
tància”. Va quedar en llibertat 
poc després.

Il·lès després d’una 
sortida de via a l’N-240
❘ lleiDa ❘ Un conductor va re-
sultar ahir il·lès després de 
tenir una sortida de via amb 
el seu vehicle a la carretera 
N-240 a Vinaixa. L’accident 
va tenir lloc a les 16.20 hores.

Diplomes per als  
nous bombers
❘ barcelona ❘ El conseller d’In-
terior, Miquel Buch, va presi-
dir ahir l’entrega de diplomes 
del curs de formació bàsica 
per a Bombers de la Gene-
ralitat, que ara iniciaran les 
pràctiques als parcs.

Protectora Dels animals De rosselló

Rescaten quatre cadells a Rosselló ■ L’Associació de Volun-
taris Protectora d’Animals de Rosselló va rescatar diumen-
ge quatre cadells abandonats dins d’una gàbia en aquesta 
localitat del Segrià.

Imatge de la boira que hi havia ahir al matí a la zona.

emergències dispositiu

❘ viacamP ❘ Unes setanta perso-
nes van participar ahir en la 
cinquena jornada de recerca 
de l’ancià de Rosselló de 94 
anys que va desaparèixer di-
jous passat mentre buscava 
bolets a Viacamp, a la Franja. 
La batuda va tornar a fina-
litzar sense resultats positius 
i aquest matí es reprendrà.

El dispositiu, que coordina 
la Guàrdia Civil, es va cen-
trar ahir en una zona de bar-
rancs de díficil accés en què 
es van trobar estris del des-
aparegut. Hi van participar 

de nou gossos ensinistrats, 
que van rastrejar el bosc. Els 
efectius es van trobar alguns 
bancs de boira que van difi-
cultar els treballs. 

Lliberato Botargues va 
desaparèixer dijous cap a les 
13.30 hores quan es trobava 
amb el seu fill buscant bo-
lets. La recerca s’ha centrat 
en el triangle que comprèn 
Viacamp, Llitera i el Pont de 
Montanyana. Veïns de Ros-
selló han anat fins a la zo-
na per col·laborar-hi com a 
voluntaris.

recerca sense èxit del 
boletaire de rosselló

bombers ribagorça



El AVE ‘low cost’ entre Madrid y 
Barcelona prevé un precio que 
oscile de 10 a 60 euros | PÁG. 12

Detenido por romper una copa 
en la cabeza de un joven en un 
local de ocio de Lleida | PÁG. 10

VEINTE POSITIVOS LA MADRUGADA 
DEL SÁBADO EN LLEIDA. La Urbana 
efectuó controles de alcoholemia y drogas 
en varias calles de la ciudad | PÁG. 10
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Descubren un búnker de la 
Guerra Civil en la Mitjana

FOTO: Tony Alcántara / Joan Ramon Segura, del Centre Excursionista de Lleida, inspeccionó el interior del nido de ametralladoras

Fallece en 
Sant Ramon 
al chocar 
contra un 
almacén

El Govern 
pacta los 
cambios en 
impuestos

El fallecido, un hombre de 78 
años, pudo haber sufrido una 
indisposición antes de chocar 
con su vehículo contra la puerta 
de un almacén en la plaza Santa 
Madrona de la localidad de la Se-
garra.

Los vecinos denuncian que la 
propietaria ha dejado de pagar 
los gastos del hotel tras su des-
alojo del edificio dañado en la 
calle Major. Ahora, la Paeria los 
costeará.  

Con el acuerdo con CatECP, se 
sube el IRPF a las rentas más 
altas y se disminuye a las más 
bajas, además de modificar suce-
siones y patrimonio y crear nue-
vos impuestos.

La Paeria 
‘hospeda’   
a los vecinos 
desalojados 
en el Eix
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Marc Márquez hará el 
saque de honor en el 
clásico del Camp Nou
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El Barça se medirá al Nápoles y 
el Madrid al City de Guardiola 
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El jutge belga que tramita la petició d’extradició de 
l’expresident Puigdemont va decidir aplaçar ahir la decisió 
fins el 3 de febrer. Ho va fer després que la defensa instés a 

posposar la resolució fins que el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea s’hagi pronunciat sobre si té immunitat o no. A ningú 
se li escapa, també, que aquest organisme s’ha de pronunciar 
dijous sobre aquesta mateixa qüestió pel que fa referència a 
l’exvicepresident Oriol Junqueras, que com Puigdemont i Comín 
també van ser elegits eurodiputats el 26-M. Amb aquest punt 
de partida no és estrany que la justícia belga hagi optat per la 

prudència i hagi decidit esperar. I és que en el món del dret 
els tempos són importants i segurament flac favor faria a la 
justícia que un tribunal dictaminés sobre una extradició que, de 
concretar-se la immunitat, deixaria en entredit el sistema. I és 
que el que digui dijous el Tribunal de Justícia de la UE marcarà la 
pauta del que després haurà de decidir la mateixa institució sobre 
Puigdemont i Comín. Per tant, i a poques hores que arribi aquest 
dictamen, tot apunta que la batalla jurídica dels tres eurodiputats 
catalans perquè se’ls reconegui legalment allò que els va donar la 
ciutadania amb els seus vots, encara pot donar molt de si.  

editorial: La ‘batalla’ per la immunitat

ermengopolys

Pocs dies et fan sentir tant orgu-
llosa de formar part d’aquest 
petit país com el de La Marató. 

Des del poble més petit del territo-
ri fins a la ciutat més gran del país 
s’omplen d’activitats, tallers, curses 
i concerts per recaptar diners per 
fomentar la investigació que ens 
permeti, algun dia, posar fi a les 
malalties que encara no en tenen. 
I no només això, unes quinze hores 
de programa en directe permeten 
als espectadors conèixer realitats, 
aprofundir en conceptes mèdics, 
empatitzar amb els malalts i ani-
mar-se a fer un donatiu a la seu 
telefònica. Sabent que no estic en 
disposició de demanar res –de fet, 
crec que, en aquest tema, ningú 
ho està– em sumo també a la crida 
que es va començar a fer ahir a tra-
vés de Twitter per demanar fer una 
Marató sobre l’endometriosi, una 
malaltia que afecta a 1 de cada 10 
dones a Catalunya. Es tracta d’una 
malaltia que provoca que el teixit 
endometrial es trobi fora de l’úter 
i els principals símptomes són els 
forts dolors de regla que arriben a 
invalidar la persona que ho pateix. 
Falta investigació perquè no se’n 
saben les causes. Falta visibilització 
perquè deixi de ser un tabú. Falta 
empatia de l’altra meitat de la soci-
etat per ajudar-nos a trobar soluci-
ons i deixar de dir-nos “deixa-la que 
té la regla” o “ja se sap que fa mal”. 
No. La regla no ha de fer mal. 

ENDOMETRIOSI

JUDIT  
CASTELLÀ
@judit_castella

QUE QUEDI CLAR
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D iu el refrany amb pa i vi, es fa el camí. En el 
pa i el vi que els hospitals els oferien als 
pelegrins medievals, aquests trobaven la força 

necessària per fer el camí. No obstant això, el pa i el 
vi tenen arrels més profundes que les que s’ancoren 
en l’època de l’edat mitjana. Es pot retrocedir en el 
temps i l’espai més enllà dels primers segles de l’època 
romana. En l’Últim Sant Sopar de Jesús amb els seus 
apòstols, el menú va estar compost precisament de 
pa i vi. Jesús va convertir el pa en el seu cos, i el vi, en 
la seva sang.
E ls romans van estendre com una gota d’oli, mai 
millor dit, el cultiu de l’olivera, també la vinya, les 
figueres, les pomeres, els albercoquers, les sindrieres, 
els magraners, els presseguers, les carabasseres, els 
meloners, els embotits, els formatges i les salses. Un 
patrimoni que ha perdurat fins als nostres diez, alguns dels 
seus productes, d’una manera inalterable.
E ls romans, entre diverses i incomptables receptes, van ser 
els que van enginyar els primers dolços, elaborats amb fruites, 
farina, aigua i llet, i acompanyats amb pebre i mel. També 
van preparar vi dolç amb mel; l’hidromel. Empraven la mel 

a causa que el sucre que arribava d’Egipte era un producte, 
econòmicament parlant, molt car. Durant l’Imperi romà, el 
vi era emprat, exclusivament, per a ritus religiosos, encara 
que més tard va passar a formar part dels costums populars; 
estava prohibit per a les dones i per als homes menors de 30 
anys. A causa que eren molt religiosos, abans de la celebració 
del menjar, duien a terme ritus de gratitud durant els quals 

s’oferia menjar i vi als déus, protectores de la casa 
i divinitats.
En els seus inicis, el poble romà restringeix 
l’elaboració del pa; triaven alimentar-se de farinetes, 
ja que aquest es considerava com una cosa aliena, 
que tan sols es presentava a la taula dels benestants. 
Roma va arribar a comptar amb més de 300 fleques 
que dirigien professionals grecs. Sobre l’any 100 dC, 
durant l’època de Trajà, es constitueix el Col·legi 
Oficial de Forners amb caràcter privat, exempt 
d’impostos. Llavors, els magistrats regulaven el 
seu preu. Els romans van millorar els molins, les 
màquines de pastar, i els forns fins al punt que avui 
en dia s’anomena forn romà al forn d’escalfament 
directe. L’oli d’oliva venia a ser un regal dels déus; 
or líquid de la força, la saviesa, la pau i la victòria. 

Distingien, els romans, 21 varietats d’olives destinades per a 
l’obtenció de l’oli i les receptes per a la preparació de les olives 
amb vinagre o oli, sal i aromatitzades amb herbes. Aquestes 
han perdurat fins als nostres temps. Encara en la generació 
actual es continua preparant la conservació de les olives en 
gerres de vidre seguint aquesta recepta. Exquisides!

RODAMON
ENRIC RIBERA 

GABANDÉL’Últim Sant Sopar



Detenido por agredir a 
un joven tras romperle 
una copa en la cabeza 
en un local de ocio
La víctima fue trasladada al CUAP de 
Prat de la Riba al necesitar puntos
Un joven de 21 años fue 
detenido la madrugada del 
domingo por la Guàrdia 
Urbana por romperle una 
copa de cristal a otro en la 
cabeza en un local de ocio.

Lleida
REDACCIÓN
La Guardia Urbana de Lleida de-
tuvo la madrugada del domingo 
a un joven de 23 años, nacido en 
Marruecos y vecino de la capital 
del Segrià, como presunto autor 
de un delito de lesiones. En cuan-

to a los hechos, a las 4.40 horas 
los responsables de seguridad de 
un local de ocio de la calle Com-
tes d’Urgell alertaron al cuerpo 
policial de Lleida que tenían rete-
nido a un  joven que había agredi-
do otro en el establecimiento.  Al 
llegar al lugar, los agentes encon-
traron a un joven, de 18 años, con 
varias heridas en la cara y el cue-
llo. Éste explicó a los agentes que 
el otro chico le había roto una co-
pa de cristal sobre su cabeza, lo 
que le provocó las heridas citadas 
anteriormente. Ante los hechos, 

la Guàrdia Urbana identificó al 
presunto agresor, que se encon-
traba retenido por el personal 
de seguridad, como M. B., de 23 
años, nacido en Marruecos, y ve-
cino de Lleida. Los agentes acom-
pañaron al joven herido al CUAP 
de la Avinguda  Prat de la Riba 
para que fuera atendido, ya que 
necesitaba puntos de sutura en 
la heridas. Ante las lesiones y la 
denuncia, la policía local detuvo a 
M. B.  como presunto autor de un 
delito de lesiones e iniciaron las 
correspondientes diligencias.

10 LOCAL | MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019

La Guardia Urbana de Lleida de-
nunció a una veintena de con-
ductores durante un control 
preventivo de alcoholemia y do-
cumentación que el cuerpo llevó 
a cabo la madrugada del sábado 
en varias calles de la ciudad. En 
concreto, los agentes denuncia-
ron administrativamente a 18 
conductores por conducir bajo 
los efectos de bebidas alcohóli-
cas, y penalmente, a otros tres. 

Se trata de dos conductores, de 
24 y 36 años, sorprendidos en 
la Avinguda de Catalunya, que 
dieron un resultado positivo de 
0,68 mg/l y de 0,82 mg/l, res-
pectivamente. Otro conductor, 
de 38 años, que circulaba por 
el camino de Grenyana dio 0,97 
mg/l. Por otro lado, el mismo día 
a las 18.15 horas un conductor 
dio un resultado positivo de 1,12 
mg/l en la Avinguda Pius XII.

Denuncian a 21 conductores 
en controles hechos el sábado 
por ir bebidos o drogados

El exjefe de los Mossos en el Ta-
rragonès, el intendente Jaume 
Morón, negó ayer que intentara 
evitar la investigación sobre los 
dos policías locales de Vila-seca 
que presuntamente golpearon 
a un joven leridano en 2013. “Si 
lo hicieron, ojalá los condenen. 
Nunca he tenido interés en pa-
ralizar ninguna investigación, va 

en contra de mi ADN “, declaró 
en el juicio que se celebra en la 
Audiencia de Tarragona. Por su 
parte, el sargento leridano Xa-
vier Cunillera lamentó que la ca-
bo no le explicó ni introdujo en 
la aplicación policial toda la in-
formación que, supuestamente, 
había obtenido. “Creo que hice 
lo que pude”, dijo.

Morón niega haber frenado 
la investigación de la paliza 
a un leridano en Vila-seca

Arrestan a tres 
personas por 
robar un bolso 
y utilizar 
la tarjeta
Los Mossos detuvieron a un 
hombre y dos mujeres, de 36 
y 44 años, de nacionalidad es-
pañola, cubana y ecuatoriana 
y vecinos de Hospitalet de Llo-
bregat tras robar un bolso en 
el Eix Comercial y utilizar una 
tarjeta. A las 19.45 horas una 
mujer alertó que le habían sus-
traído el bolso dentro de un 
establecimiento. Durante las 
gestiones, fueron alertados de 
que una de las tarjetas se había 
utilizado en una tienda de la 
Rambla d’Aragó, donde fueron 
detenidos. Tienen anteceden-
tes por hechos similares. Por 
otro lado, la Urbana detuvo el 
sábado a un hombre por un de-
lito leve de hurto. Los agentes 
fueron informados que habían 
robado tres chaquetas de una 
tienda de la Plaça Sant Joan y 
fue localizado en Cavallers sin 
las citadas prendas, pero con 
varios objetos que tenían la eti-
queta de una tienda del Eix.

Detenido de nuevo 
por robar en coches 
aparcados en la 
avenida Tarradellas

Sorprenden a un 
hombre de 46 años 
con 13 envoltorios 
con marihuana

Los Mossos detuvieron de nue-
vo a un hombre de 33 años, 
nacido en Argelia y sin domi-
cilio conocido, por robar en el 
interior de vehículos. Sucedió 
el jueves en la Avinguda del 
President Josep Tarradellas y la 
descripción de los vecinos per-
mitió su detención a las 22.30 
horas. Desde el verano se le ha 
arrestado en seis ocasiones.

La Guàrdia Urbana sorpren-
dió el pasado viernes día 13 a 
un hombre de 46 años, nacido 
en Mali y vecino de Lleida, que 
llevaba consigo un total de 13 
envoltorios que contenían ma-
rihuana. Los hechos tuvieron 
lugar a las 21.00 horas cuando 
una patrulla lo paró en Ronda 
de la Seu Vella para hacer un 
control de documentación.

Un camión frigorífico causa un aparatoso accidente 
con 10 vehículos implicados en Baró de Maials
Un camión frigorífico provocó ayer en Baró de Maials, a la altura del número 23, un aparatoso 
accidente con 10 vehículo implicados y en el que una mujer resultó herida leve al estar dentro de uno 
de los coches. Ocurrió a las 18.45 horas cuando por causas que se desconocen el camionero sufrió una 
indisposición e impactó contra un vehículo estacionado. Por el efecto dominó otros nueve turismos 
resultaron dañados. Dicho chófer resultó ileso pero fue trasladado al Arnau de Vilanova. /FOTO:  T. A.
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Deu voltors recuperats al centre 
de fauna de Vallcalent de Lleida 
van deixar ahir les instal·lacions 
de l’equipament per ser traslla-
dats a Israel amb l’objectiu de ser 
alliberats en aquest país. L’actua-
ció forma part del programa de 
reintroducció d’aquesta espècie 
al Pròxim Orient, en què el De-
partament de Territori i Soste-

nibilitat col·labora des de l’any 
2015, mitjançant un acord amb 
l’Autoritat Israeliana de Parcs i 
Natura (INPA). Amb aquests deu 
exemplars, Catalunya ha cedit 
fins al moment un total de 114 
voltors a Israel (20 durant aquest 
2019), que reforçaran les poblaci-
ons del sud-est europeu i n’enri-
quiran la seva variabilitat genèti-

Traslladats a Israel 10 voltors 
del centre de Vallcalent per 
ser alliberats al Pròxim Orient

FOTO: T. S. / Tècnics del centre de fauna de Vallcalent atrapant un voltor

Mor un conductor en 
xocar amb la porta d’un 
magatzem a Sant Ramon
Va succeir a la Plaça Santa Madrona i l’home de 
78 anys podria haver patit una indispocisió prèvia
Lleida
REDACCIÓ
Un home de 78 anys, veí de Sant 
Ramon, va morir ahir pel matí 
en un accident de trànsit dins 
del nucli urbà de la mateixa lo-
calitat, en xocar contra la porta 
d’un magatzem ubicat a la Plaça 
Santa Madrona. 

Segons van informar fonts del 
Servei Català de Trànsit (SCT), 
poc abans de les 8.55 hores el 
seu vehicle va sortir de la via 
al quilòmetre 0 de la carretera 
L-324, just en el tram urbà, con-
cretament a la Plaça Santa Ma-

drona, i va xocar contra la citada 
porta del magatzem. En aquest 
sentit, cal indicar que l’home 
podria haver patit una indispo-
sició prèvia a la col·lisió, segons 
van explicar els serveis d’emer-
gència citats, tot i que l’autòpsia 
haurà de determinar quines van 
ser les causes de la mort. Fins al 
lloc es van desplaçar tres patru-
lles de Mossos d’Esquadra, dues 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat i dues ambulàncies 
i el servei de suport psicològic 
del Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM). FOTO: G. S. V. / L’accident es va produir a la Plaça Santa Madrona

Segueix la 
recerca del 
boletaire 
de 93 anys

La Guàrdia Civil continua la re-
cerca de l’ancià de 93 anys i veí 
de Rosselló que va desaparèi-
xer dijous quan va anar a bus-
car bolets amb el seu fill a Vi-
acamp, a la Franja de Ponent. 
Segons van informar ahir fonts 
del cos, a última hora de la tar-
da es van suspendre les tas-
ques de recerca i aquestes es 
reprendran avui. Ahir es va dur 
a terme als barrancs que hi ha 
prop de la zona i hi participen 
un total de 71 persones repar-
tides en nou grups.
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ca. D’aquests, casi una seixantena 
han estat ja alliberats en diferents 
punts d’Israel, que ha registrat 
una davallada significativa de la 
població de voltors en les darre-
res dècades. Malgrat els esforços 
de conservació, la recuperació no 
s’està produint al ritme esperat. 
Per evitar-ne l’extinció, el govern 
israelià ha decidit importar-los 
d’Europa, ja que no hi ha diferèn-
cies genètiques significatives. Se-
gons Territori i Sostenibilitat, l’èxit 
de la reintroducció pot beneficiar 
també les poblacions d’aquests 
carronyaires als Balcans i tot sud-
est europeu.



Lleida es bolca amb la Marató
Les localitats de la demarcació celebren diversos actes solidaris
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Desfilada d’Illusions Model al Palau de Margalef

Música, 12 hores d’spinning i un dinar solidari a Rosselló

Guissona recapta gairebé 10.000 euros en la festa solidària

Un miler de veïnes i veïns de Rosselló van participar en una jornada que va incloure 12 hores d’spinning 
i diversos espectacles i que va recaptar 6.105,20 euros per la Marató. /FOTO:  Aj. Rosselló

El pavelló de Guissona va aplegar una vintena d’entitats de la ciutat per participar en una festa solidària 
que va recaptar 9.637,66 euros a benefici de la Marató de TV3 /FOTO:  Aj. Guissona

L’agència Illusions Model Management va celebrar al Palau de Margalef una desfilada solidària a favor 
de la Marató de TV3, en què van participar més de 300 persones. /FOTO:  Illusions Models

Festival solidari a les Borges Blanques

Música i ball a la Granja d’Escarp

Més de 30 activitats a la Seu d’Urgell

Les Borges Blanques va recaptar un total de 2.017,30 euros per la 
Marató de TV3 en un festival solidari que va comptar amb servei 
de perruqueria, berenar i diversos sortejar. /FOTO:  Aj. Borges

La Granja d’Escarp va celebrar una jornada que va incloure una 
exhibició de ball, sortejos, un vermut solidari, ball i un show 
musical amb Christian Mòdol. /FOTO:  Aj. La Granja d’Escarp

La participació de la ciutadania urgellenca en les prop de 30 
activitats solidàries organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, 
ha aconseguit recaptar 17.832,15 euros. /FOTO:  Aj. la Seu d’Urgell




