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Campanya per entregar pa de
pagès a famílies vulnerables

Iniciativa de l’estudiant Carla Regany amb el Banc dels Aliments de Lleida
banc dels aliments

l.g.

❘ lleida ❘ El Banc dels Aliments
ha iniciat la campanya Lleida
Pa de Pagès Solidari perquè les
famílies vulnerables també puguin accedir al pa, un aliment
bàsic que normalment es queda
fora dels lots que es reparteixen,
ja que es tracta d’un producte
perible. La iniciativa sorgeix de
la mà de l’estudiant lleidatana
Carla Regany, amb la participació d’Aragonesa de Harinas,
Distrimar Martí de Torrefarrera
i la Pastisseria Marqués, amb la
mateixa Pilar Marqués, presidenta del Gremi de Forners de
Lleida. L’entitat constata que
el projecte sorgeix amb l’objectiu de contribuir a mitigar
la falta d’aliments bàsics que
actualment hi ha als col·lectius
més vulnerables i que s’ha vist
agreujada amb la crisi sanitària.
En aquest sentit, Regany, la
família de la qual es dedica al
sector de la farina, va explicar
a aquest diari que la iniciativa
va sorgir davant de la necessitat
d’aliments bàsics que estan tenint moltes famílies i que el pa
és un aliment que normalment
queda exclòs al ser perible.
Tanmateix, va assenyalar que
el pa de pagès pot durar diversos dies si és de bona qualitat
i està ben envasat. Per aquest
motiu, va contactar amb el Banc
dels Aliments i empreses que
poguessin proporcionar la fari-

Carla Regany, al centre, al costat de voluntaris del projecte.

col·laboració

També hi col·laboren
Aragonesa de Harinas,
Distrimar Martí i la
Pastisseria Marqués
na, el llevat i la mà d’obra, és a
dir, un forn que faci el pa. Tots
faran uns 150 pans cada setmana i el Banc dels Aliments els
distribuirà tres dies de la setmana. Ara, segons Regany, volen buscar més empreses i forns
perquè s’afegeixin a la inicia-

tiva, perquè tingui continuïtat
després del confinament.
D’altra banda, el departament d’Agricultura entregarà
a l’entitat els aliments dels programes de fruita i hortalisses i
de llet del curs 2019/2020 que
no han pogut ser distribuïts a
les escoles.
Aquests programes tenien
previst proveir diversos centres
escolars amb prop de 16.000
quilos de fruita i 174.000 litres de llet entre els mesos de
març i maig que ara es destinaran a persones en situació de
vulnerabilitat.

Endesa aporta
300.000 euros
per a aliments
i el parc mòbil
■ Des de la irrupció del
coronavirus, els Bancs
dels Aliments han hagut
d’adaptar la seua operativa i donar resposta a
una creixent demanda
d’aliments per part d’entitats socials i famílies.
En aquest escenari, les
mostres de solidaritat
han estat múltiples. Una
d’aquestes ha estat la donació de 300.000 euros
per part d’Endesa, una
aportació que ajudarà a
aprovisionar els magatzems dels quatre bancs
dels aliments catalans a
més de permetre adquirir vehicles elèctrics i híbrids per renovar la flota
de l’entitat.
Per la seua banda, Caprabo també ha iniciat
una campanya de solidaritat amb l’entitat i permetrà des dels seus supermercats que els usuaris puguin fer donatius als
bancs dels aliments per
adquirir productes bàsics
d’alimentació i higiene.
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La UdL recapta
més de 4.600 €
contra el virus
❘ lleida ❘ La Universitat de
Lleida (UdL) ha recaptat en
només una setmana, entre
els dies 14 i 20 d’abril, un
total de 4.678 euros en donatius per ajudar a fer front
a la crisi sanitària provocada
pel Covid-19. De moment, els
diners han permès sufragar
cinc-centes mascaretes que
han repartit a diversos centres de salut i sociosanitaris,
entre els quals una vintena
de residències geriàtriques
de tota la demarcació. L’objectiu és aconseguir més material de protecció, com bates
i màscares.

educació

Portes obertes
online a la Pas a
Pas de Rosselló
❘ rosselló ❘ L’equip docent de
l’escola bressol Pas a Pas de
Rosselló ha publicat un vídeo a les xarxes socials de
l’ajuntament per mostrar el
funcionament del centre als
pares i mares que estiguin
interessats a matricular-hi
els fills el pròxim curs.
L a jor n ad a d e p or t e s
obertes s’adapta així a les
circumstàncies actuals, que
restringeixen la mobilitat i
van obligar a cessar l’activitat en els centres des que el
Govern central va aprovar
l’estat d’alarma.

solidaritat donacions

coronavirus conseqüències

La fundació Arrels-Sant
Ignasi recapta fons per
repartir menjar fresc

Europa aixeca el veto als centres
de reproducció assistida

❘ Lleida ❘ Arrels-Sant Ignasi de
Lleida continua repartint aliments als col·lectius més vulnerables a La Botigueta del carrer
Bruc. La fundació assegura que,
“arran de la crisi sanitària, provocada pel coronavirus, moltes
persones han vist incrementar
la seua situació de pobresa i
precarietat econòmica, ja que
molts dels recursos que tenien
per subsistir −en la majoria de
casos feines precàries i contractes temporals− han desaparegut”. Per aquest motiu, Arrels
fa una crida a la solidaritat de la
ciutadania per garantir la continuïtat de la seua activitat, amb
el repartiment d’aliments diàriament. “Volem mantenir i fins i
tot augmentar el repartiment de
productes frescos”, va destacar
la fundació social, que ha habili-

tat un espai de donació a través
de la pàgina web www.migranodearena.org. S’ha de destacar
que a començaments d’aquesta setmana el Club Rotary de
Lleida va entregar un total de
250 quilos d’aliments frescos a
Arrels-Sant Ignasi, amb la qual
cosa contribueix així en la lluita
contra la pandèmia.
D’altra banda, Càritas Diocesana de Lleda ha rebut un 65
per cent més de demandes per
cobrir necessitats bàsiques per
part de persones en risc de vulnerabilitat des que va començar
la crisi de la pandèmia, tal com
va informar SEGRE.
Des que es va decretar l’estat
d’alarma, l’associació ha atès
un total de vuitanta famílies
que es trobaven en situació de
precarietat.

Demanen que s’informi els pacients dels riscos del procés
redacció

❘ parís ❘ La Societat Europea de
Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE) va donar ahir
llum verda per reprendre els
tractaments de reproducció assistida, suspesos temporalment
per la pandèmia del coronavirus. Els centres especialitzats
hauran d’informar els pacients
dels riscos que podria implicar
la realització d’aquesta pràctica en el context actual de crisi sanitària, a més d’oferir-los
la possibilitat d’ajornar-lo. En
cas que decideixi portar a terme aquest tractament, haurà
de quedar documentat el seu
consentiment.
Altres aspectes que destaca
la guia publicada per aquest
organisme és la necessitat de
practicar tests de detecció del

Covid-19, tant pel que fa als
professionals com en els pacients, ja que, en el cas que doni un resultat positiu, s’haurà
de suspendre el tractament.
En tot cas, recomanen evitar
al màxim el contacte físic in-

les claus

Guia de bones pràctiques
z Els centres de reproducció
assistida havien suspès temporalment l’activitat davant de la
crisi sanitària del coronavirus.
Ara, la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia ha publicat una guia amb
recomanacions per garantir la
seguretat mentre duri tot el
procés.

necessari, i per aquest motiu,
promou les videoconferències
sempre que sigui possible. En
aquesta línia, l’ESHRE aconsella en aquesta guia la restricció
al màxim de possibles acompanyants, i una actitud responsable per part dels pacients i
de l’equip mèdic, que inclou
restringir les activitats socials i
informar de forma regular que
es troben en bones condicions
de salut.
Pel que fa a les pràctiques de
laboratori, en el cas de detectar
que el pacient té símptomes del
virus, els centres han de congelar tots els embrions obtinguts, amb l’objectiu d’ajornar la
transferència, i emmagatzemar
el material biològic potencialment infectat en tancs de vapor
de nitrogen.
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‘O sole mío’ i
el Ball Cerdà,
propostes dels
Pirineus per
tocar al balcó
El Conservatori de Música dels
Pirineus, conjuntament amb
les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà, la Seu
d’Urgell i Puig-reig, i amb la col·
laboració de l’Escola Folk del Pirineu, proposen fer una segona
trobada per fer música conjuntament i per a tota la comunitat
el proper dissabte 2 de maig a
les sis de la tarda.
En aquesta ocasió s’unirà la
música i el ball, interpretant, a
més del O sole mio, i el Ball Cerdà de la Seu d’Urgell. Per ferho, les partitures s’han adaptat als diferents instruments.
A cada carpeta hi ha les peces
i diverses partitures, a més de
l’enregistrament d’àudio per
reproduir i així tocar i ballar en
cas de no tenir un músic prop.
El 2 de maig a les sis de la tarda
es proposa obrir finestres i balcons i interpretar primer O sole
mio i després la música del Ball
Cerdà de la Seu d’Urgell.

Agricultura paga el
5% pendent de les
ajudes directes de
la PAC del 2019
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) va fer ahir el pagament
del 5% pendent dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019, un cop s’ha
verificat els límits pressupostaris de l’any passat. Els 32.420
beneficiaris rebran un import
total de 15.106.325 euros.

Balaguer farà visitable una
part de la Sèquia del Cup
per sota del Carrer Miracle
L’obra s’emmarca en el projecte Camí de Sant
Jaume que impulsa la Diputació en 17 municipis
La Sèquia del Cup és una de
les mostres més genuïnes
de la enginyeria hidràulica
d’època andalusí que es
conserven a tot Catalunya
i rega les hortes de Gerb,
Balaguer i Menàrguens.
Balaguer
REDACCIÓ
La Paeria de Balaguer farà visitable un tram de la Sèquia del
Cup, una mostra de la enginyeria
hidràulica d’època andalusí que
neix al pantà de Sant Llorenç i rega les hortes de Gerb, Balaguer i
Menàrguens. Part del seu traçat
en forma de cup (i d’aquí li ve el
nom) passa per sota del centre
històric de Balaguer, que és precisament una de les parts que es
pretèn obrir al públic.
Aquesta actuació forma part
del projecte Camí de Sant Jaume.Xarxa pel Patrimoni, que impulsa la Diputació de Lleida amb
un projecte FEDER. La part que
es pretèn obrir al públic, per sota
del carrer Miracle, s’ha adjudicat
a l’empresa Culleré-Rendé, S.L. i
està previst que estigui a punt en
un termini màxim de dos setmanes. L’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal, va explicar que està
previst que l’obra es pugui licitar
el mes de setembre (la licitació
anirà a càrrec de la Diputació de

FOTO: L.M. / La sèquia del Cup discorre per sota del Centre Històric al seu pas per la capital de la Noguera
Lleida) mentre que l’arquitecte
municipal s’encarregarà de la direcció de l’obra.
El projecte Camí de Sant Jaume. Xarxa pel Patrimoni centra el
seu interès en el tram del trajecte
que discorre entre Tàrrega i Alfarràs. De fet està previst que entre
aquestes dues poblacions s’hi facin fins a vint actuacions de millora en el patrimoni de 17 municipis. En paral·lel, l’Ajuntament de
Balaguer també va anunciar que
aviat s’obrirà al públic el jardí arqueològic del Castell Formós de
la capital de la Noguera.

FOTO: L.M. / Els operaris, inspeccionant la part de sobre la sèquia

Rosselló augmenta partides socials per
les necessitats derivades del Covid-19
L’Ajuntament de Rosselló va
aprovar ahir el pressupost municipal de 2020 per un import de
3.181.895 euros, el que suposa
un increment del 10,6% respecte
al de l’any anterior. En el mateix
Ple, el primer de la història celebrat telemàticament, es va aprovar també la liquidació de l’any
2019.
Sostè el consistori, que el
“compromís amb la bona gestió” s’ha vist reflectit amb uns
resultats “excel·lents” pel que fa

a la situació econòmica del municipi, amb el compliment de la
regla de la despesa; l’obtenció
d’un superàvit de 247.000 euros
en la liquidació pressupostària
de 2019; l’existència d’un romanent de tresoreria de més d’un
milió d’euros, i una ràtio d’endeutament que arribarà al 17%
aquest 2020, quatre punts per
sota de la de 2019 (21,34%). “La
bona salut econòmica i financera de l’Ajuntament permetrà al
consistori encarar la complicada

situació provocada per la Covid-19, incrementant les partides socials per pal·liar les
necessitats derivades de la
pandèmia”, va explicar l’alcalde, Josep Abad. En paral·lel,
l’Escola Bressol Pas a Pas de
Rosselló ha publicat un vídeo
a les xarxes socials de l’Ajuntament per explicar el funcionament intern del centre
als pares i mares que estiguin
interessats a matricular-hi els
fills pel curs vinent.

FOTO: L.M. / Rosselló va celebrar ahir el primer ple telemàtic de la història
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El concierto
de Estopa del
8 de mayo en
Lleida queda
aplazado
El concierto de pago que Estopa tenía previsto ofrecer en la
Festa Major de Lleida, el próximo día 8 de mayo en los Camps
Elisis, ha quedado aplazado con
fecha por determinar. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, la cual
se sabrá junto con el sistema de
devolución de las mismas.
“Estopa agradece a todo su
público la comprensión mostrada ante esta situación inesperada que acontece a nivel
nacional y espera poder estar
con todos vosotros muy pronto”, reza un comunicado difundido por la oficina del grupo.
Los hermanos Muñoz celebran 20 años de carrera fieles a
su “verdad” musical con un disco, ‘Fuego’, en el que retornan
a las costuras de aquel primer
álbum homónimo de 1999 en
el que cantaban a Camarón, al
del medio de los Chichos y a la
raja de una falda.

Ilerdam Videas impulsa la
cultura de Lleida ‘online’
La plataforma, tras el éxito de la iniciativa musical,
convoca una nueva de literatura y artes escénicas
La plataforma Ilerdam
Videas es la artífice de la
iniciativa ‘desDeCasa Fest’
que el pasado fin de semana
estuvo dedicado a la
música y que ahora cede el
protagonismo a la literatura
y las artes escénicas.
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
“Estamos muy satisfechos de la
respuesta que obtuvimos con la
primera experiencia con la música y confiamos en que esta nueva convocatoria con lecturas y
dramatizaciones de autores de
Lleida, la aceptación sea igual de
óptima”, apunta los artífices de
Ilerdam Videas, una plataforma
cultural cuyos impulsores son Pilar Bosch, Carme Trigueros, Carles Hernández y Jordi Prenafeta.

Las actividades de Ilerdam Videas se estrenaron el pasado mes
de enero decidiendo el día 29 de
cada mes para hacer las manifestaciones públicas. El Cafè del Teatre y el Orfeó Lleidatà sirvieron de
sede en los dos primeros meses
del año para estas citas culturales. El antiguo convento de Santa
Clara, donde están Castellers de
Lleida, iba a ser el tercer lugar de
encuentro en marzo, pero la crisis
sanitaria lo impidió y sus artífices
recurrieron ‘online’ a Instagram.
De este modo, surgió la iniciativa ‘desDeCasa Fest’ que los
pasados días 18 y 19 de este mes
reunió a 18 músicos de la demarcación de Lleida haciendo intervenciones de 30 minutos cada
uno. Hoy sábado y mañana domingo se repite la experiencia
con las letras y las artes escéni-

FOTO: Ilerdam Videas / Carles, Jordi y Pilar son tres de los artífices

cas, como especificaba ayer este
rotativo, con lecturas y dramatizaciones de Tatxo Benet, Txe Arana,
Mari Pau Huguet o Margarida Troguet, entre otros.

El público puede participar en
algunas de las actuaciones y también puede contribuir con aportaciones voluntarias en las plataformas Bizum y PayPal.

El Consell Comarcal del Segrià
suspende el ciclo de primavera
El Consell Comarcal del Segrià
ha suspendido todos los conciertos de primavera del ciclo Segrià
Corals que estaban programados
entre los meses de abril y junio
hasta que las condiciones de seguridad sean las adecuadas.
La 16ª edición del programa
cultural contempla un total de
13 conciertos repartidos entre

los meses de primavera y otoño,
haciendo un descanso durante el
periodo estival. La inauguración,
prevista para el pasado domingo
en Alfés, ya se suspendió por el
estado de alarma y ahora se ha
decidido suspender también los
previstos en Maials, Massalcoreig, Rosselló, Benavent, Artesa
de Lleida y els Alamús.

De momento, se mantienen
los seis conciertos del próximo
otoño, programados en Aitona,
Sudanell, Seròs, Torres de Segre,
Soses y Torrefarrera, a la espera
de la evolución de la situación y
siempre que las recomendaciones sanitarias lo permitan. El ciclo Segrià Coral moviliza a más de
2.000 personas.

FOTO: C.C. Segrià / El ciclo coral cuenta con muchos adeptos

