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De cap contra el càncer infantil
afanoc de Lleida dóna el tret de sortida del setè Posa’t la Gorra, que culminarà el dia 16 
de febrer amb una festa a la seu Vella || Nou disseny de la firma Pepe Jeans

Foto de família dels responsables de la iniciativa, ahir a l’Aula Hospitalària de l’Arnau de Lleida.

m. cAbeLLo
❘ LLeiDa ❘ La delegació lleidatana 
d’Afanoc, l’associació que atén 
els nens amb càncer i les seues 
famílies, va donar ahir el tret de 
sortida de la setena edició del 
Posa’t la Gorra, la campanya de 
sensibilització més important 
de l’entitat i que culminarà el 
proper dia 16 de febrer amb una 
gran festa a la Seu Vella. L’Aula 
Hospitalària Antoni Cambrodí 
de l’Arnau de Vilanova de Llei-
da va acollir la presentació de la 
iniciativa solidària, amb la qual 
es distribuiran prop de 5.000 
gorres dissenyades per la firma 
Pepe Jeans en més d’un cente-
nar punts de venda de tota la 
província. Segons va explicar 
la responsable de Comunicació 
d’Afanoc a Lleida, Rebeca Ríos, 
l’objectiu del Posa’t la Gorra és 
donar a conèixer la realitat dels 
nens i adolescents que viuen 
amb càncer, així com recaptar 
diners per poder garantir la con-
tinuïtat dels serveis que l’enti-
tat ofereix de manera gratuïta 
a aquestes famílies. En aquest 
sentit, Ríos també va destacar 
la importància de La Casa dels 
Xuklis, “un recurs temporal 

iniciatives solidaritat

per als petits” que han de des-
plaçar-se a Barcelona per po-
der rebre tractament als hospi-
tals Sant Joan de Déu o la Vall 
d’Hebron. 

L’acte, que va comptar amb la 
participació de diferents repre-

sentants de la Paeria, la Diputa-
ció de Lleida, l’Institut Català de 
la Salut i de l’hospital lleidatà, 
va culminar amb un espectacle 
del mag Òscar de la Torre, que 
va fer les delícies d’alumnes de 
l’institut Guindàvols i l’escola 

Camps Elisis. Des que la dele-
gació d’Afanoc a Lleida es va 
impulsar fa sis anys, han atès 
més d’un centenar de famílies. 
A Catalunya, cada any es de-
tecten 250 nous casos de càncer 
infantil.

el Parc de Nadal de 
Bellpuig es prepara 
a tres bandes

lleure

❘ BeLLPuig ❘ El Parc de Nadal 
de Bellpuig aposta aquest 
any per una proposta a tres 
bandes, perquè inclou les ac-
tivitats pròpies al pavelló, a 
més d’altres iniciatives cultu-
rals en diversos equipaments 
municipals i altres que van 
dirigides als joves. Tindrà 
lloc els dies 23, 27 i 30 de 
desembre i els dies 2 i 3 de 
gener, a la tarda.

Rosselló augmenta 
un 35% la recollida 
de residus tèxtils

reciclatge

❘ RosseLLó ❘ La població de 
Rosselló ha augmentat en 
un 35% la recollida selecti-
va de residus tèxtils des de 
l’estiu. En aquesta línia, Hu-
mana Fundación Pueblo para 
Pueblo ha recuperat més de 
sis tones de roba gràcies als 
tres contenidors que es van 
instal·lar al municipi. L’objec-
tiu és contribuir a l’estalvi de 
recursos i a la protecció del 
medi ambient.
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El senyor

Josep Maria Royo Salvo
Ha mort cristianament el dia 19 de desembre del 2019 als 83 anys.
(E.P.D.)

La seva esposa, Maria Dolors Alonso; fills, Josep Maria i Rosa Elena; nét, 
Josep Maria; germans, nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres de 
condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.

La cerimònia tindrà lloc avui divendres dia 20, a les 15.30 hores,  
a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

 D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala. 5. Lleida, 20 de desembre del 2019

Javier Alba Segura
Ens ha deixat el dia 15 de desembre del 2019 

als 43 anys.
(E.P.R.)

La seva mare, Maribel; germans, nebots, tieta, cosins i família tota 
us agraeixen les mostres de respecte i condolença rebudes i us 

demanen que el tingueu present en el vostre record. 

Parlem de tu, però no pas amb pena.

 Lleida, 20 de desembre del 2019

Impost de CO2 als cotxes
el ple del Parlament va aprovar ahir la modificació de la llei del canvi climàtic 
|| Gravarà segons les emissions i penalitzarà els que contaminin més

Imatge d’arxiu d’una retenció a Barcelona.

aCn

agèncIeS
❘ barCelOna ❘ El ple del Parlament 
va aprovar ahir el projecte de 
llei de modificació de la llei del 
canvi climàtic, sobre l’impost 
sobre emissions de diòxid de 
carboni (CO2) de vehicles de 
tracció mecànica. Es va aprovar 
amb els vots a favor de JxCat, 
ERC, PSC-Units i els comuns, 
mentre que la CUP es van abs-
tenir i Ciutadans i Partit Popular 
–i un diputat d’ERC–, i el canvi 
ja afectarà aquest any turismes, 
furgonetes i vehicles concebuts 
per al transport de mercaderi-
es. La iniciativa es va debatre 
durant l’últim ple d’aquest any 
després d’haver estat tramita-
da pel procediment d’urgència 
extraordinària, i gravarà les 
emissions contaminants dels 
vehicles, com ja preveia la llei 
catalana de canvi climàtic de 
l’any 2017.

L’impost gravarà els vehicles 
d’acord a les seues emissions a 
l’atmosfera i penalitzarà els que 
contaminin més, i la base im-
posable es mesurarà en grams 
de CO2 emesos per quilòmetre, 

política medi ambient

segons consti a la fitxa tècnica 
del vehicle. 

Aquest nou gravamen es posa 
en marxa d’acord amb les com-
petències de la Generalitat en 
matèria de medi ambient i cre-
ació d’impostos propis, després 
que el Tribunal Constitucional 
(TC) validés el tribut després 

d’un recurs del Govern central.  
El Fons Climàtic i el Fons del 
Patrimoni Natural i de la Biodi-
versitat rebran a parts iguals el 
100% de la recaptació d’aquest 
impost, que es va aprovar en un 
ple marcat per la sentència del 
TJUE sobre l’exvicepresident 
Junqueras.

Barcelona 
prohibirà el 2020 
els cotxes més 
contaminants
■ Barcelona posarà en 
marxa el pròxim 1 de ge-
ner del 2020 la zona de 
baixes emissions (ZBE) 
i a partir del mes d’abril 
començaran a impo-
sar-se multes d’entre 100 
i 1.800 euros als vehicles 
més contaminants que 
circulin per aquesta zona 
restringida.

Amb aquesta mesura, 
les administracions impli-
cades esperen reduir en 
un 15% els nivells de con-
taminació. Es tracta d’una 
àrea protegida de més de 
95 quilòmetres quadrats 
en la qual es prohibeix la 
circulació dels vehicles 
més contaminants els di-
es feiners, de 7.00 a 20.00 
hores.

Finalitza el cicle ‘Cantades 
Cors de nadal’ a l’IeI

música corals

Imatge d’una de les tres corals que va actuar ahir a l’IeI en l’última jornada del cicle musical.

❘ lleIDa ❘ L’Aula Magna de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs va acollir 
ahir a la tarda l’últim concert de 
l’edició número 15 de les Can-
tades Cors de Nadal, organit-
zada per l’Agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes amb la col·labo-
ració de l’IEI. El certamen, que 
va començar dimarts, va acabar 
amb un total de deu actuacions. 
Ahir va ser el torn de la Coral 
Llum de Veus de Pardinyes, sota 

la direcció d’Agustí Ardanuy, va 
continuar amb la Schola Canto-
rum, dirigida per Enric Navàs 
i va finalitzar amb L’Estel del 
Cercle de Belles Arts, dirigits 
per Gemma M. Naranjo. Tam-
bé hi van actuar Sant Anastasi, 
Coloma Blanca, Cants i Rialles, 
Flor d’Espígol de Rosselló, Units 
pel Cant, Orfeó Terrall de les 
Borges Blanques i la coral ro-
manesa Miorita.

IeI

el consum  
de televisió 
facilita l’obesitat 
infantil
aconsellen hàbits  
de vida saludables

infantesa

❘ maDrID ❘ Investigadors es-
panyols han realitzat un 
estudi per identificar hàbits 
de vida que puguin influir 
en el desenvolupament del 
sobrepès i l’obesitat durant 
la infantesa i, entre tots els 
comportaments analitzats, el 
consum de televisió és el que 
mostra una relació més forta 
amb l’aparició de sobrepès i 
obesitat. 

Segons conclou la investi-
gació, publicada a la revista 
Pediatric Obesity, per a la 
salut adulta és crucial seguir 
uns hàbits de vida saludables 
durant la infantesa: poques 
hores davant el televisor, 
activitat física extraescolar, 
dormir les hores necessà-
ries, consumir vegetals en 
abundància i descartar els 
productes ultraprocessats. 
Els investigadors van valo-
rar cinc hàbits: activitat fí-
sica, hores de son, consum 
de televisió, ingesta de ve-
getals i consum d’aliments 
ultraprocessats.



El pressupost 2020 de  
les Borges puja un 24%   
i supera els nou milions
La construcció de l’arxiu comarcal, 
una de les principals inversions
El nou pressupost 
contempla un augment per 
valor d’1.767.969,11 euros, 
el que suposa un augment 
del 23,61%, respecte al 
2019, i se situa en un total 
de 9.255.007,11 euros.

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’alcalde Enric Mir va dir que la 
majoria d’aquests nous recursos 
provenen d’aportacions externes 
d’altres administracions, per a 
poder afrontar la construcció de 
l’arxiu comarcal, el nou camp de 
futbol 7 i els nous vestidors, la re-
novació d’una part de l’enllume-
nat més deficient dels carrers, i 
la reparació tant de l’espai de la 
Font Vella com dels camins mal-
mesos pels aiguats d’octubre.

Pel que fa a les actuacions pre-
vistes, es farà la reforma de dos 
vials i de la seva xarxa de saneja-
ment, una part del carrer Mont-
serrat juntament amb el carrer 
Pau Macià, i a la vegada el primer 
tram del Raval de Lleida, fins a la 

plaça Ramon Arqués, i també es 
contemplen l’inici de les obres 
del nou Teatre polivalent i la subs-
titució del sistema de refrigeració 
i ventilació del pavelló polies-
portiu, més eficients i més ade-
quats en l’àmbit sonor per a re-
presentacions. Finalment, també 
preveuen incorporar al Parc del 
Terrall una instal·lació molt ne-
cessària com és un bany públic. 

Mir va dir que “possiblement, 
la ciutadania es preguntarà com 
aconseguim un gruix d’inversions 
com aquest, sobretot si tenim en 
compte que el pagament a pro-
veïdors està completament sa-
nejat i hem rebaixat a menys de 
la meitat l’endeutament heretat. 
Doncs, en part és gràcies a haver 
liquidat el préstec més important 
existent”.

FOTO: Ràdio les Borges / Fotografia d’arxiu d’un ple anterior
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La Carretera de Vallmanya i l’Avinguda 
Catalunya a Alcarràs, connectades de nou
La connexió entre l’Avinguda Catalunya i l’Avinguda Vallmanya d’Al-
carràs va quedar reoberta al trànsit ahir a la tarda amb una nova 
rotonda, completant-se aixó una altra fase d’unes obres que esta-
ran enllestides en les properes setmanes. L’alcalde Manel Ezquerra 
va destacar uns treballs que posen fi a la situació de provisionalitat.

Tornabous 
aprova uns 
pressupostos 
més austers
El ple del passat dimarts va 
aprovar un pressupost de 
1.256.263,75 euros. Les inver-
sions més importants seran 
les de la instal·lació d’una no-
va canonada d’aigua potable a 
la Guàrdia d’Urgell i la renova-
ció de l’enllumenat públic de 
la Guàrdia i Tornabous i es fa-
ran altres com la renovació del 
Parc Infantil del Roser.

L’important augment de la re-
collida selectiva de residu tèx-
til a Rosselló s’ha experimentat 
després de la recuperació de 
sis tones de tèxtil en els darrers 
10 mesos per part de Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo 
gràcies als tres contenidors ins-
tal·lats a la localitat del Segrià. 
Aquesta col·laboració amb Hu-
mana continuarà després de 
la renovació del conveni amb 
l’Ajuntament.

Rosselló augmenta 
un 35% la recollida 
de residu tèxtil

Una dotzena de persones van 
participar en la jornada de for-
mació Obligacions per a la igual-
tat (5+5), organitzada pel Con-
sell Comarcal de les Garrigues i 

que anava adreçada a empreses 
i ens locals. Georgina González, 
llicenciada en dret, va explicar el 
marc jurídic actual o les obliga-
cions de l’empresa.

Jornada formativa sobre la 
llei en matèria d’igualtat

FOTO: C.C.G. / La sessió va anar a càrrec de Georgina González

Després del replantejament de la 
línia de terme que separa els mu-
nicipis d’Alcarràs i Sudanell, fet 
segons una resolució de la Direc-
ció General d’Administració Local,  
i que ha fet que aquesta torni a 
passar pels punts per on discorria 
el riu Segre l’any 1922, Alcarràs 
guanyarà 58 hectàrees de super-
fície, un canvi que es va notificar 
en el ple extraordinari d’ahir.

A més, es va debatre la mo-
ció per regular la contractació de 
temporers que s’ha consensuat 
aquesta setmana amb una quin-
zena de municipis productors de 
fruita de les demarcacions de 
Lleida i Osca i les principals or-
ganitzacions agràries. En aquests 
sentit, l’alcalde Manel Ezquerra 
va avançar que el dia 27 es reuni-
rà amb el Subdelegat del Govern 

d’Espanya a Lleida José Crespín 
per tal de fer-lo partícip de la in-
quietud que viuen els productors 

de fruita dolça i, també, la preo-
cupació que, per la crisi que viu el 
sector des de ja fa cinc anys.

FOTO: Aj. Alcarràs / Imatge de la reunió d’aldes de Lleida i Osca

Alcarràs guanya 58 hectàrees en 
canviar la ‘frontera’ amb Sudanell

La Cavalcada de Reis de Tàrre-
ga del proper 5 de gener s’ha 
sumat per primer cop a la cam-
panya #BaltasarDeVeritat, im-
pulsada pel col·lectiu Casa Nos-
tra Casa Vostra, de manera que 
el rei Baltasar no serà una per-
sona pintada sinó una de raça 
negra. “La Cavalcada de Tàrrega 
reflectirà la diversitat de races i 
orígens de la ciutadania”, va dir 

l’alcaldessa Alba Pijuan, mentre 
que per part de la Comissió Ca-
valcada de Reis BAT van assen-
yalar que en properes edicions 
també s’obrirà a les dones la 
possibilitat de fer de Reis Mags.

El seguici de deu carrosses 
estarà acompanyat per la músi-
ca dels Tambors de Diables BAT, 
batBATuka, Grallers de la Barra i 
Orquestra Mediterranea.

La Cavalcada de Tàrrega 
s’adhereix a la campanya 
inclusiva #BaltasarDeVeritat


