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amado forrolla

Lluís Farré

Arfa es consolida en el món del BTT
L’atleta manresana, ahir durant la conferència que va oferir a Torrefarrera.

Núria Picas prepararà la
temporada a la Vall de Boí

❘ arfa ❘ La població urgellenca
d’Arfa va acollir el cap de setmana passat una nova edició
del Superenduro de BTT amb
més de 260 participants, en
una prova puntuable per a la
Copa Catalana de l’especia-

litat. La jornada de dissabte
va tenir un recorregut de 32
quilòmetres i 1.900 metres
de desnivell i diumenge un
altre de 29 km i 1.500 m en
els quals es va imposar en el
còmput global Guillem Sanz.

S’instal·larà a partir de la setmana vinent a Taüll per entrenar-se ||
Defensa els seus sentiments catalanistes a favor de la independència
xavier pujol

❘ torrefarrera ❘ Núria Picas, doble campiona del món d’Ultra
Trail (2014 i 2015) i una vegada
de Skyrunning (2012), s’instal·larà a partir de la setmana
vinent a la Vall de Boí, concretament a Taüll, per preparar l’exigent temporada 2016,
en la qual els seus principals
objectius seran el Mundial
de Skyrunning, que acollirà
precisament l’Alta Ribagoça
el proper mes de juliol; l’Ultra Trail del Mont Blanc; i un
repte personal: enllaçar les dos

travessies més importants de
Catalunya, la Cavalls del Vent
(al Parc Natural del Cadí-Moixeró) i la Carros de Foc (al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).
La manresana, que ahir va
oferir una xarrada a Torrefarrera organitzada per l’ajuntament en què va repassar la seua
trajectòria, des dels inicis fins
a l’actualitat, no descarta lluitar pel podi al Mundial de Skyrunning, malgrat que reconeix
que “no serà gens fàcil perquè
la competència serà molt alta.

És complicat però no impossible”, assegura Picas, que des
de sempre ha defensat el seu
sentiment més catalanista amb
la senyera a la mà.
“Hi ha gent a qui no li agrada
i una altra que sí, però no estic
obligada a agradar a tothom.
Mostro els meus sentiments
sense faltar al respecte a ningú. Diuen que estic enemistada
amb Espanya, però no és així, perquè hi tinc molts amics,
però si Catalunya fos un país
reconegut estaríem molt millor”, assevera.

Catorze podis del CEN Balaguer a Cervera
❘ cervera ❘ El CEN Balaguer
va brillar al Trofeu de Sant
Isidre de Cervera, que va reunir més de 400 nadadors de
tot Catalunya. El club balaguerí va destacar amb catorze podis, entre els quals les

medalles d’or de Jordi Suñé,
Cristina Palacin, Berta Benseny, Aurembiaix Pifarré i
Aitor Morales (2), i les plates
de Joel Farré, Arnau Pifarré (2), Aurembiaix Pifarré i
Ares Perera.
jcmc

Una lleidatana, al Campionat d’Espanya
Xarrada d’Estrada Fernández als àrbitres novells i avui a Maristes
❘ lleida ❘ L’àrbitre internacional
lleidatà Xavier Estrada Fernández va oferir dimecres passat
una xarrada als nous col·legiats
lleidatans a la seu del Comitè

Tècnic d’Àrbitres. D’altra banda, Estrada Fernández oferirà avui una nova xarrada, en
aquesta ocasió al Teatre dels
Maristes (19.00), organitzada

per l’AMPA d’aquest centre
escolar.
A la xarrada d’avui, d’accés
gratuït, el col·legiat lleidatà
parlarà sobre la seua professió.

❘ lleida ❘ Maria Cerdà, del Club
Gimnàstic FEDAC Lleida,
competirà al Campionat
d’Espanya de Gimnàstica
Artística, a Guadalajara del
4 al 10 de juliol. Serà la quarta vegada que la lleidatana

participa en la màxima cita
estatal, però la primera després de la greu lesió de genoll
que va patir i que la va tenir
aturada 5 mesos. “Vaig arribar a pensar que no podria
tornar a competir”, explica.
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Cervera treballa per
“blindar” els elements
essencials de l’Aquelarre
Les obres al nucli antic obligaran a
limitar el públic de la cercavila de foc
Cervera elabora un document per “blindar” els elements
essencials de l’Aquelarre, arran de les obres del casc antic
que obliquen a liminar el públic de la cercavila de foc.
Cervera
O. BOSCH (ACN)
El consell assessor de l’Aquelarre està treballant en l’elaboració
d’un acord de ciutat que prendrà
la forma de document per “blindar” tots els elements essencials
d’aquest esdeveniment cultural
amb el foc i la música com a protagonistes que enguany arribarà
a la 34ena edició el darrer cap de
setmana d’agost. La proposta naix
pel fet aquest any el consistori
s’ha vist obligat a modificar la ubicació d’alguns dels escenaris prin-

cipals de la festa a causa de les
obres de l’1% cultural que afecten
tot el casc antic Cervera. D’aquesta manera, es vol assegurar que
els “trets bàsics” de l’Aquelarre
han de continuar sempre igual i
per tant quan acabin les obres es
tornarà a fer als mateixos llocs, va
dir el regidor Marc Llorens. Precisament les obres obligaran a limitar l’aforament de públic a la cercavila de foc que fan els Diables
Carranquers fins a la plaça Major.
A més, l’escenari principal de
l’Aquelarre, on tenen lloc la in-

vocació i escorreguda de Mascle
Cabró, també es tralladarà a Cal
Racó a la plaça Pius XII.
El consell assessor de l’Aquelarre és un òrgan que tot i no
tenir poder per prendre decisions vinculants sí que s’implica
en els aspectes més importants
del desenvolupament de la festa
ja que està format per la Paeria
i totes les entitats que la desenvolupen. Llorens no va descartat
la possibilitat que aquest acord
s’acabi portant al Ple per tal que
adopti una validesa legal i per
tant pugui ser utilitzat en el futur
per altres governs municipals per
tal de fer prevaldre l’essència de
la festa.

La 6a Marató
de Sang de
Mollerussa recull
241 donacions
Un total de 283 persones es
van acostar durant la jornada
dimecres al Teatre l’Amistat de
Mollerussa per participar en la
6a Marató de Donació de Sang.
Amb l’eslògan La sort de donar
sang, es van aconseguir un total de 241 donacions efectives,
ja que en 42 oferiments no va
ser possible dur a terme l’extracció per diferents motius.

que han treballat durant el darrer
any. Els regidors van explicat que
“aquest any hem intentat aprendre i conèixer tots els departaments. A nivell polític, mirem de
tenir la mà estesa amb tothom”.
També van considerar que “estar
a l’Ajuntament és una experiència
molt bona i treballar per la teva
ciutat recompensa molt”.

Joc de Dames és una ruta que vol
trencar amb els estereotips de gènere i reivindicar el paper de les
dones a través dels personatges
històrics femenins més rellevants
de l’edat mitjana al comtat de
Pallars. Noemí Nus, de l’empresa
Peperepep Cultural, explica que
“sovint s’ha estudiat la seva vida
i d’algunes se’n sap força coses.
Tot i això queden invisibilitzades,
malgrat el seu pes en la societat”.

Dipòsit “il·legal” de la Seu
Compromís x la Seu presentarà al ple una moció per demanar
que es tanqui i es traslladi el dipòsit de vehicles, ja que diuen que
habitualment hi ha robatoris i vessament de líquids contaminants.

Torrefarrera acull
el cap de setmana
una trobada de
geocaching

Els 3 regidors d’ERC-MES de
Tàrrega valoren positivament
el seu primer any al consistori
Els tres regidors del grup municipal d’ERC-MES, Jaume Folguera, Joan Palou i Mireia Caus, van
participar ahir en una entrevista
a Ràdio Tàrrega, on van fer balanç del primer any de mandat a
l’Ajuntament de Tàrrega. Els edils
van valorar molt positivament
l’experiència al consistori i van fer
referència a diferents temàtiques

La ruta Joc de Dames
vol trencar amb els
estereotips de les
dones medievals

FOTO: ERC / Els tres regidors d’ERC a l’Ajuntament de Tàrrega

Aquest cap de setmana, Torrefarrera acull Lo Projecte 2016,
una trobada de Geocaching
que tindrà lloc des de avui i
fins diumenge i que aplegarà a
prop de 750 persones en busca
dels tresors amagats a la zona.
Demà es farà la inauguració.
Durant el cap de setmana estan
previstes altres activitats com
exposicions i taules rodones.
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El CEN Balaguer brilla en Sant Isidre
Los nadadores del club leridano consiguen 14 podios en una prueba que congrega
a 400 participantes de toda Catalunya. Jordi Suñé, Cristina Palacín, Berta Benseny,
Aurembiaix Pifarre y Aitor Morales ganaron la medalla de oro, éste último en dos
ocasiones. /FOTO: CEN Balaguer

Núria Picas explica que ‘Viure és
l’única cosa urgent’ en Torrefarrera
La corredora de montaña Núria Picas ayer en el Ayuntamiento de Torrefarrera
la conferencia Viure és l’única cosa urgent, dentro del ciclo de conferencias sobre
educación, emprendimiento e innovación organizado este 2016 por la Concejalía
de Promoción Económica del Ayuntamiento. /FOTO: Lídia Sabaté

La Selecció de Lleida compite

La Selecció de Lleida de Natació competirá este fin de semana en el II Campionat
Interterritorial per Delegacions que se disputará en las instalaciones del GEiEG. La
prueb se disputa en categoría benajmín y alevín y la expedición leridana la forman 90
deportistas de diferentes clubs de la demarcación. /FOTO: CN Lleida

Quino Colom, entre los 24 de la
primera lista para los Juegos

El Real Madrid abre la semifinal de
la ACB con una cómoda victoria

El seleccionador, Sergio Scariolo, ha dado la lista previa de 24 jugadores para los
Juegos. La relación la forman Abalde, Abrines, Aguilar, Calderón, Claver, Colom,
Díez, Diop, Rudy, Marc Gasol, Pau Gasol, J. Hernángomez, G. Hernangómez, Ibaka,
Llull, Mirotic, Navarro, Reyes, Ribas, Rodríguez, Ricky, San Emeterio, Sastre y Vives.

El Real Madrid cerró el primer partido de la semifinal de la Liga ACB ante el
Valencia con una cómoda victoria por 82-57. Carrol (15 puntos), Llull (13), Reyes
(10) y Ayón (10) lideraron a los madridistas. Por su parte, el Barcelona Lassa abre
hoy su semifinal ante el Laboral Kutxa. /FOTO: Kiko Huesca (Efe)

