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Ponent roza el 
pleno durante 
Semana Santa, 
con 275.000 
pernoctaciones 
Las comarcas de Lleida han re
cibido estos días unos 85.000 
turistas y se han vendido 
65.000 forfets tras vivir ünos 
meses de enero y febrero de 
récord. LLEIDA I PAG. 9 

Rescatan sano 
y salvo a un 
espeleólogo 
de un pozo del 
Pallars Jussà 

LLEIDA I PAG. 17 

La mascarilla deja de ser 
obligatoria en clase para 
65.000 alumnos de Lleida 

FOTO: Enric Fontcubl!rta (EFE) / 

Ter Stegen detiene un balón 

El Barça acusa 
la eliminación 
europea y cae 
en casa frente 
al Cadiz (O-l) 

...,. El Govern publicaba esta 
madrugada en el DOGC una 
flexibilización que entra en 
vigor en la vuelta a las aulas 

La restricción decaení 
para toda la población 
mañana, salvo en centros 
sanitarios y transporte 

u L. r.. 9 

El independentismo catalan, 
víctima de un ciberespionaje 
Un informe de Citizen Lab ha desvelado un ciberespionaje masivo contra 65 miembros del Govern de la 
Generalitat, políticos ypersonas cercanas al independentismo cataléÍD de 2017 a 2020. ACTUAl I PAG. 20 
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~Visita y Estudio GRATIS! 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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PÀGINA DOS I 

Sants Lleó IX, papa; Expedit, 
Aristònic, Ruf, Vicenç i Sòcrates, 

màrtirs; Timó, diaca i Usmar, 
bisbe 

A l'abril, tot pardal 
fa el seu niu 

Mor a Mesolongi 
(Grècia) Lord Byron, poeta 
anglès, considerat un dels 
més versàtils i rellevants del 
Romanticisme. Tenia 36 anys. 

11:!:1'» Mor a Down House 
(Anglaterra) Charles Darwin, 
naturalista anglès, coinven
tor, juntament amb Alfred 
Russel Wallace, de la teoria 
de la selecció natural per a 
explicar l'evolució de les es
pècies. 

lliJ~ A Algorta (País Basc), 
mor en un enfrontament 
amb la policia el cap del front 
militar d'ETA Eustakio Men
dizabal Ben ito Txikia 

Pliiiie .. El Conclave de 2005 
tria al cardenal i prefecte de 
la Congregació de la Doctrina 
de la Fe Joseph Alois Ratzin
ger 265è Papa de Roma, que 
tria el nom de Benedictus. 

ANADON Balmes, 44 

BARIOS BAQUERO Riu Ebre, lO 

GARRÓS Prat de la Riba, 53 

FREIXINET Passeig de Ronda, 70 

GARRÓS Prat de la Riba. 53 

La Punxa 
r 

Josep Ramon Correal 
correalmodol@gmail.com 

El Carrilet d'Estany Gento 
La primera vegada que vaig anar amb el Carri
let de la Vall Fosca va ser a finals dels anys sei
xanta amb el Severino Loan, més conegut com a 
Pepe el Montanyès, que era de Torre de Capde
lla. D'excursió a la muntanya, a plegar bolets i a 
pescar truites s'hi havia d'anar amb el Pepe. De 
fet, no les pescava les truites, el Pepe. Les aga
fava amb les mans sota les pedres. El Carrilet va 
d'Estany Gento a la Casa 

fossin rems. La màquina no funcionava. El rei Al
fons Xlii va viatjar amb el Carrilet durant la visita 
que va fer al Pirineu de Lleida l'any 1924. Llavors, 
les vagonetes eren arrossegades per mules. El rei 
i el seu seguici van dinar al refugi d'Estany Gento 
en un àpat servit per l'Hotel Ritz de Barcelona 
"en un prodigio de organización del director Sr. 
Azcoaga", segons la premsa de l'època. Nosal-

tres, a Estany Gento, 
de l'Aigua, un recorregut 
meravellós de cinc quilò
metres a més de dos mil 
metres d'altitud. Nosal
tres només usàvem les 
vagonetes que empenyí
em amb bastons, com si 

El 1924 la premsa 
citava la Vall Fosca 

com el 'Valle Obscuro' 

menjàvem entrepans. 
La Generalitat declara
rà el Carrilet bé cultural 
nacional. Potser serà la 
manera que no acabi 
també al museu d'inte
rès de Móra la Nova. 

RETROSPECTIVA DE LA SEU VELLA ARXIU FOTOGRÀFIC DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS 

La 'Vuelta Ciclista a la Provincia' passant pel Pont Vell de Lleida. Al fons, el Turó de la Seu Vella I Fons Gómez Vidal (1971) 
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Rescatat sa i estalvi l'espeleòleg 
exhaust a Sant Esteve de la Sarga 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Grup d'Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers van resca
tar diumenge a la nit, sa i estal
vi, un espeleòleg que es trobava 
exhaust i no podia sortir del Pou 
de la Grallera Gran del Corralot, 
d'una cavitat de 166 metres de 
fondària i 1.859 metres de reco
rregut, a Sant Esteve de la Sarga. 

Crema una 
paella en una 
cuina d'un 
habitatge situat 
a Tàrrega 
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un petit incendi 
en una cuina d'un habitatge si
tuat en el número 26 del carrer 
Sant Pelegrí de Tàrrega on va 
cremar una paella. En aquest 
sentit, els serveis d'emergèn
cies van ser alertats a les 9.00 
hores que s'havia originat un 
incendi en el citat immoble. 
D'aquesta manera, ràpidament 
fins al lloc es van personar els 
efectius del cos així com policia 
local. Finalment, segons van ex
plicar fonts properes, només va 
cremar una paella que estava al 
foc i no va haver-hi ferits. 

Calcinada una 
barana de fusta 
ala Borda de 
Sant Esteve de 
la Seu d'Urgell 

• 

Estava al Pou 
de la Grallera 

Gran del 
Corral ot 

De fet, estava a uns 35 metres de 
la superfície, però el cansament 
físic l'impedia continuar, raó per 
la qual els seus companys van 
haver d'avisar els serveis d'emer
gències per tal que es portés a 
terme el corresponent rescat. 

En aquest sentit, emergències 
va ser informada de la situació 
a les 18.33 hores i es va activar 
el corresponent protocol, des-

• ~ etosticalolms -
26 d'abril I La Llotja t 18 h 

PR E ESTRENA 
~ 

ALCARRAS 
DE CARIA SIMÓN 

plaçant-se fins al lloc un helicòp
ter amb membres del GRAE. Un 
cop a lloc dels fets, van compro
var quina era la situació i cap a les 
19.20 hores van procedir a baixar 
fins a on estava el grup d'espeleo
logia i la citada persona. En arri
bar a l'home, van confirmar que 
estava sa i estalvi, però que esta
va totalment exhaust i, per tant, 
no podia sortir a la superfície per 
si mateix. Així doncs, una hora 
més tard, cap a les 20.30 hores, 
es va poder concloure amb èxit el 
servei de rescat de l'home, que 
com s'ha esmentat anteriorment, 
es trobava bé de salut. 

Una barana de fusta de la Bor
da de Sant Esteve, a la Seu 
d'Urgell, va quedar ahir calci
nada en cremar-se arran d'un 
petit foc. Pel que fa als fets, els 
serveis d'emergències van ser 
informats a les 16.30 hores que 
s'acabava de produir el citat in
cendi i fins al lloc dels fets es 
va desplaçar una dotació dels 
Bombers de la Generalitat. En 
arribar, ràpidament va procedir 
a l'extinció del foc, el qual no
més va afectar la barana de fus
ta. De fet, la ràpida actuació va 
permetre que en cinc minuts el 
foc estigués totalment extingit i 
no hi hagués ferits. 

LAll,QT.JA 

D'altra banda, l'helicòpter 
amb efectius del GRAE van res
catar ahir al Congost de Mont-re
bei, a Sant Esteve de la Sarga, cap 
a les 13.05 hores, una dona que 
s'havia fet un esquinç al turmell 
en caure a terra i no podia seguir. 

En els darrers tres dies els 
Bombers ha fet a Catalunya una 
trentena de serveis de recerca 
i rescat al medi natural. "la Set
mana Santa és sempre un perío
de d'alta afluència a la muntanya, 
però són xifres menys elevades 
que l'any passat, excepcional per
què hi havia confinament peri
metral", van explicar. 
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DIMARTS 19 D'ABRIL DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografia y I e complaceremos sin ningún V I D A S O C I A L 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotograffas retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyàna.cat 

Vilanova de Bellpuig recupera les caramelles 
Un centenar de noies i nois es van posar el vestit tradicional per tomar a oferir els balls davant de tots 
els veïns i veïnes i van ballar cançons típiques com el ball del Córrer o el Rotlletó. 

Talarn celebra un esmorzar popular 
!:Espai Patrimonial de la Central, a Talam, va inaugurar dijous la temporada amb una activitat per 
públic familiar consistent en un seguit de contes sobre l'energia i un esmorzar saludable a base de 
fruita de temporada. 

Vermut musical i literari a Torres de Segre 
Les veïnes i veïns de Torres de Segre van gaudir diumenge d'un vermut musical i literari a la Plaça 
Catalunya amb Enric Kahn i Guada Garino. 

((El padrinet Jordi i el seu afillat, 
Jordi, en plena cel·lebració del 
Dia de la Mona, que enguany 
torna a reunir les famílies'~ 

La romería de San Quílez 
en Binéfar recupera la 
animación y normalidad 
La romería a la sierra de San Quílez congregó a cientos de 
binefarenses que hicieron el trayecto a pie, acompañados de la 
música de la charanga Los Helvéticos. La mañana se completó 
con la subida al palo para hacerse çon el jamón ço}gado en lo 
alto, concurso al que han concurrido varios jóvenes. 
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