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Imatge de la paret vertical de plaques solars de raimat.

energies renovables
becquel

❘ raimat ❘ L’empresa lleida-
tana Becquel ha ampliat la 
instal·lació de plaques solars 
dels cellers Raimat amb 660 
nous panells. D’aquests, 65 
s’han desplegat en una paret 
vertical davant de les tines, 

en una iniciativa pionera en 
el sector del vi. Amb totes 
les plaques instal·lades, els 
cellers obtenen aproxima-
dament el 50% de l’energia 
que necessiten per a la seua 
activitat.

‘Paret solar’ amb 65 panells          
per als cellers de raimat

Nous imants per a masies en cas d’emergència
❘ solsona ❘ Veïns del Vinyet de Solsona ja poden recollir el 
codi de localització mitjançant GPS connectat amb el 112 
perquè bombers, ambulàncies o policia puguin trobar les 
masies en cas d’emergència. Aquesta setmana s’entregaran 
258 imants a les més de 2.300 masies del Solsonès.

Ribera d’Ondara avala tancar el consistori set dies
❘ ribera D’onDara ❘ El ple de Ribera d’Ondara va aprovar ahir el 
tancament durant aquesta setmana de l’ajuntament per reunir 
la documentació que els ha requerit Antifrau (vegeu SEGRE 
de dissabte). L’alcalde, Francesc Sabanés (Junts), va insistir a 
responsabilitzar l’oposició (ERC) de les denúncies i va demanar 
que “se centrin a treballar pel municipi”. La portaveu d’ERC, 
Elisabet Jové, va dir que govern local “es fa la víctima quan les 
víctimes som nosaltres, ja que se’ns menysprea com a regidors 
i part de l’ajuntament”, informa L. Pedrós.

Naut Aran denuncia l’aparició de tres pintades
❘ naut aran ❘ Naut Aran va denunciar ahir tres pintades que han 
aparegut en equipaments de Salardú i va demanar col·labo-
ració per trobar els responsables i que això no es repeteixi.

Crítiques del PSC pels comptes de la Diputació
❘ lleiDa ❘ El PSC a la Diputació va criticar ahir que la corpo-
ració no ha presentat els comptes del 2021 a la Sindicatura 
de Comptes. La Diputació va assenyalar que hi treballen.

Famílies de Rosselló, una setmana amb talls de llum
❘ lleiDa ❘ Un total de 18 famílies de Rosselló pateixen des de 
fa una setmana talls de llum, segons Ràdio Rosselló. Endesa 
va assegurar que treballa per reparar l’avaria i identificar les 
causes. L’ajuntament recolza les queixes dels veïns.

ajuntament De naut aran

sequera paratges naturals
acn

L’estany de Basturs segueix sota mínims per la sequera
❘ isona ❘ L’estany de Basturs se-
gueix sota mínims a causa de 
la sequera. El nivell d’aigua va 
caure abans de l’estiu i no s’ha 
recuperat. Xavi Mir, director 

científic del Geoparc, va expli-
car que Basturs tarda entre 3 
i 4 mesos a recuperar-se quan 
hi ha pluges i si hi ha sequera 
extrema el nivell descendeix. 

Basturs és un dels tres estanys 
catalans amb presència perma-
nent d’aigua d’origen càrstic. 
Té forma cònica i s’alimenta 
del subsol.

laIa pedróS
❘ ciutaDilla ❘ L’ajuntament de 
Ciutadilla, juntament amb 
l’Associació de la Vall del 
Corb, treballa per habilitar 
tres pisos a l’edifici de l’antiga 
Abadia. Aquests s’afegeixen 
als altres quatre que preveu 
obrir a l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil. L’alcalde, Òscar 
Martínez, va explicar que el 
projecte de l’Abadia és “a llarg 
termini” i l’“intentarem abor-
dar quan acabem la reforma de 
la caserna”.

En aquest sentit, l’arquebis-
bat de Tarragona i l’ajuntament 
de Ciutadilla van arribar a un 
acord fa cinc anys per a la re-
habilitació i posterior ús muni-
cipal de l’edifici de l’Abadia i 
Teleclub, propietat del primer. 
L’arquebisbat va cedir per un 
termini de 30 anys l’immoble al 
consistori com a seu de l’arxiu 
municipal, la biblioteca, sala 
d’exposicions i sala polivalent 
per a les entitats locals a la 
planta baixa. A canvi, l’ajun-
tament es va comprometre a 
reparar les patologies de la fa-
çana, adequar la planta baixa 
i dotar de serveis bàsics (aigua, 
llum i clavegueram) la planta 
superior, que s’excloïa del con-
veni de cessió. Ara treballen 
per poder fer ús també d’aques-
ta planta superior que ja havia 
funcionat antigament com a 
habitatge.

Els projectes de l’Abadia i la 

caserna de Ciutadilla són no-
més dos exemples de com els 
ajuntaments busquen atreure 
nous veïns i també donen res-
posta a la demanda existent 
d’habitatge. 

En el cas de l’Urgell, el con-
sell ha constatat que a la co-
marca hi ha 2.328 habitatges 
buits (sense comptabilitzar els 

de Tàrrega) i mig centenar de 
famílies volen llogar-ne algun. 
D’aquests, en 1.153 és viable la 
rehabilitació mitjançant con-
tractes de masoveria. 

Entre les iniciatives que 
s’han impulsat aquests últims 
anys destaca el pla pilot de la 
Generalitat a les Garrigues Al-
tes, que preveu habilitar resi-
dències en edificis municipals 
i impulsar el desplegament de 
la fibra òptica. 

Per la seua part, la Vansa i 
Fórnols ha comprat un edifici 
amb nou habitatges i els ha po-
sat a disposició de qui vulgui 
establir-se al municipi en règim 
de lloguer social.

Ciutadilla planteja habilitar 
tres pisos a l’antiga Abadia
L’arquebisbat va cedir l’immoble al consistori durant 30 anys || Se 
suma al projecte per obrir quatre habitatges més a la caserna

municipis habitatge

caSeS buIdeS
a l’urgell hi ha més de 
2.300 habitatges buits i 
unes cinquanta famílies 
busquen lloguer

Imatge d’arxiu de l’antiga abadia de ciutadilla.

segre
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Dos ferits en una col·lisió que talla       
cinc hores un carril de la C-14 a Oliana

trànsit retencions

Moment en què la grua retira el camió bolcat.

C. SANS

❘ oliANA ❘ Un xoc frontal entre un 
camió i un turisme que es va 
saldar amb dos ferits va obligar 
ahir a tallar durant cinc hores 
un dels carrils de la C-14 a Oli-
ana, la qual cosa va provocar 
retencions. El sinistre va ocór-
rer a les 10.19 hores, quan van 

xocar un camió, que anava cap 
a la Seu i que va acabar bol-
cant, i un turisme que anava 
en direcció contrària. Els dos 
conductors van resultar ferits 
lleus i van ser evacuats a l’hos-
pital de la Seu. El camió, que 
transportava material de fer-

reteria i pèl·let, va abocar part 
del combustible. En l’operatiu 
van treballar tres patrulles dels 
Mossos, cinc dotacions dels 
Bombers i el SEM. Una grua 
va retirar el camió sinistrat i a 
les 15.15 hores es va reobrir el 
carril afectat.

Slackline sense autoritzar a l’estany de Baborte
❘ AliNS  ❘ Els Agents Rurals han denunciat els responsables de 
col·locar una slackline –una cinta tensa– sobre l’estany de 
Baborte al Parc Natural de l’Al Pirineu. Després de localitzar 
la cinta, van comprovar que els responsables no comptaven 
amb l’autorització del parc. S’enfronten a possibles multes 
de fins a 3.000 euros.

Crema un cotxe a l’A-2 a Vilagrassa
❘ vilAgrASSA ❘ Els Bombers van sufocar a última hora de la tar-
da d’ahir un foc en un cotxe a l’A-2 a Vilagrassa i van acudir 
també a Cubells, on un turisme va xocar contra un senglar. 
Al matí hi va haver un incendi en una caldera d’una casa del 
Talladell, nucli de Tàrrega. Van ser alertats a les 8.10 hores 
i hi van acudir quatre dotacions.

Rescaten un gos atrapat a la Pobla de Segur
❘ lA poblA ❘ Els Bombers van rescatar ahir al matí un gos que 
va quedar atrapat en un dels marges del riu Noguera Palla-
resa, a la Pobla de Segur. Van ser alertats a les 10.41 hores 
i van utilitzar una tirolina.

AgeNtS rurAlS
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atletisme esport escolar

Una de les curses que es van disputar per categories a Tremp.

El cros intercomarcal de Tremp 
reuneix més de 350 atletes
redacció
❘ tremp ❘ Més de 350 atletes es-
colars de totes les comarques 
lleidatanes es van donar cita 
el cap de setmana passat en el 
cros intercomarcal de Tremp.

La competició pertanyia al 
circuit escolar de cros de les 

Terres de Lleida, dins dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalu-
nya 2022-23.

La prova va ser organitzada 
pel consell esportiu del Pallars 
Jussà i l’ajuntament de Tremp 
amb la col·laboració del consell 
comarcal.

futbol primera catalana

Xavier Batalla i Manel cerqueda, durant la firma de l’acord.

El banc andorrà AndBank, nou 
espònsor de l’Atlètic Lleida
redacció
❘  LLeiDa ❘  AndBank Pr ivate 
Bankers i l’Atlètic Lleida han 
firmat un acord de patrocini 
pel qual el banc andorrà es con-
verteix en un dels espònsors 
oficials del club.

L’acord va ser firmat per part 

del conseller del grup And-
bank, Manel Cerqueda, i pel 
president de l’Atlètic Lleida, 
Xavier Batalla.

AndBank és present a Espa-
nya des del 2012 i actualment 
compta amb 23 oficines, sis de 
les quals a Catalunya.

El Barça acudirà 
al TAD pels             
tres partits a 
Lewandowski

futbol

agèncieS
❘ barceLona ❘ El Comitè d’Apel-
lació de la Federació Espa-
nyola de Futbol (RFEF) va 
desestimar ahir el recurs del 
Barcelona contra la sanció de 
tres partits imposada al po-
lonès Robert Lewandowski, 
després de la seua expulsió 
en el partit davant de l’Osa-
suna de la jornada 14 de Lli-
ga. Davant del rebuig del 
recurs per part d’Apel·lació, 
el Barça esgotarà els termi-
nis per apel·lar al Tribunal 
d’Arbitratge Esportiu (TAD) i 
sol·licitarà la suspensió caute-
lar de la sanció. De moment, 
Lewandowski es perd el Bar-
ça-Espanyol, l’Atlètic-Barça 
i el Barça-Getafe.

Masip i Lillo, del Borges, 
en tornejos europeus
❘ Les borges bLanques ❘ Els ju-
gadors de l’Asisa Borges 
Vall, Joan Masip i Alberto 
Lillo, han estat convocats 
per participar en competi-
cions internacionals que es 
disputaran a Baza (Grana-
da). Masip disputarà amb la 
selecció espanyola absoluta 
un partit demà davant d’Àus-
tria corresponent a l’Europeu 
per equips. Lillo disputarà 
la primera prova de l’Spain 
Masters.

Cinquena victòria del 
CTT Mollerussa a la Lliga
❘  moLLerussa ❘  El CTT Mo-
llerussa Prefabricats Pujol va 
guanyar 4-3 el CTT Calella 
i va aconseguir la cinquena 
victòria en la categoria de 
plata del tenis taula. L’equip 
del Pla està col·locat dalt de 
la classificació a només dos 
punts del tercer lloc, que 
donaria accés a la promoció 
d’ascens a la Superdivisió.

Mor Nick Bollettieri, 
guru de figures del tenis
❘ miami ❘ El nord-americà Nick 
Bollettieri, un dels més famo-
sos entrenadors del món del 
tenis i que va tenir a les se-
ues ordres a la seua coneguda 
acadèmia figures com Andre 
Agassi, Monica Seles, Boris 
Becker o Maria Xaràpova, va 
morir ahir als 91 anys.

El Barça femení jugarà              
la Supercopa a Mèrida
❘ mèriDa ❘ La Supercopa d’Es-
panya Femenina de futbol es 
disputarà a Mèrida del 16 al 
22 de gener, amb la partici-
pació dels conjunts de Barça, 
Huelva, Reial Societat i Reial 
Madrid.

Jordana posa amb negan, que té la medalla penjada del coll.

Hermoso, al centre, al podi amb els campions juvenils.

ocio cabaLLo

Lleida obté 
dos títols 
estatals
Albert Hermoso, campió d’Espanya de 
concurs complet d’hípica || Jordana 
Salvadó guanya en múixing

poliesportiu competició

X. pUJol
❘ LLeiDa ❘ La representació lleida-
tana va aconseguir aquest cap 
de setmana tres medalles en els 
campionats d’Espanya d’hípica i 
múixing (trineus tirats per gos-
sos), dos d’or a càrrec de Jorda-
na Salvadó i Albert Hermoso, 
mentre que el jove Marçal Piró 
es va penjar el bronze. L’olímpic 
d’Os de Balaguer va arredonir 
la seua temporada eqüestre amb 
el títol de campió d’Espanya de 
concurs complet d’hípica, que 
afegeix a la Copa del Rei –sisena 
de la seua carrera– que va acon-
seguir fa tot just dos setmanes. 
Hermoso, a cavall de Quilate, va 
anar de menys a més en el cer-
tamen disputat a Majadahonda 
(Madrid). Va completar la pro-
va de doma en segona posició, 
va baixar la tercera després del 
cros i va remuntar fins al primer 
lloc en el salt, la qual cosa li va 
donar el títol per un marge de 
gairebé dos punts sobre Carlos 
Díaz. “Ha estat un campionat 
molt competit perquè hi havia 
molt nivell. Estic content amb el 
títol perquè és pel que lluitava, 

però ho estic més perquè m’he 
pogut treure l’espina de la Co-
pa del Rei, on vaig cometre un 
error i no vaig poder aconseguir 
medalla amb Quilate. Ara li he 
pogut donar un bon comiat al 
cavall”, va dir el lleidatà, que 
va confirmar que aquesta prova 
havia estat l’última de Quilate. 
En aquesta mateixa competició, 
el mollerussenc Marçal Piró, 
amb Kira HDB, es va penjar el 
bronze en Joves Genets. 

Jordana Salvadó va revalidar 
el títol de campiona d’Espanya 
de múixing de terra a Ólvega 
(Sòria). Després de disputar 
fa unes setmanes el Mundial, 
la tarragonina resident a Torà 
va guanyar la categoria escú-
ter amb el gos Negan, a més de 
ser segona a la general. “Estic 
molt contenta amb el resultat 
perquè vaig estar lluitant per 
la victòria general fins al final. 
El treball del meu gos ha estat 
fantàstic i poder revalidar el tí-
tol de campiona d’Espanya ha 
estat increïble”, va assenyalar 
Salvadó, que ara afrontarà la 
Copa d’Espanya.
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espai. Catalunya posarà el seu segon 
nanosatèl·lit en òrbita des de Florida.

29
Literatura. Josep Vallverdú publica un nou
poemari als 99 anys, ‘Atresorat silenci’.

35

generAlitAt

redacció
❘ lleiDA ❘ Fa quatre anys que les 
comarques lleidatanes encade-
nen pujades en el nombre d’ha-
bitants i, segons les xifres pu-
blicades ahir per Idescat, l’any 
passat la població va augmen-
tar en 1.587 persones gràcies a 
la migració, tant interna com 
de l’estranger. A 1 de gener de 
2022, la població és de 437.939 
residents. 

El principal motiu de l’aug-
ment de la població l’últim any 
ha estat per la migració d’altres 
indrets de Catalunya i de l’Estat, 
que va aportar 1.524 persones, 
així com procedents d’altres 
països, amb 1.403 habitants 
més. En el conjunt de Catalu-
nya aquest any s’ha registrat un 
augment de la població gràcies 
a la migració estrangera, men-
tre que ha descendit l’arribada 
de persones d’altres municipis 
catalans o espanyols.

Segons l’Idescat, Aran és on 
s’ha registrat un descens relatiu 
més gran de la població de Ca-
talunya, amb una caiguda del 
6,9 tant per mil, mentre que a 
les Garrigues ha descendit un 
3,8‰ i a l’Alt Urgell, un 0,2‰. 

A la resta de comarques lleida-
tanes hi ha hagut un augment de 
residents. Al capdavant hi ha el 
Pallars Sobirà, amb un 12,7‰ 
més, seguit del Pallars Jussà, 
amb un 10,9, i la Segarra, amb 
un 7,8, l’única on el creixement 
natural és positiu.

El nombre de defuncions ha 
estat superior al dels naixe-
ments a la província de Lleida 
per sisè any consecutiu, mal-
grat que el 2021, amb 4.552 
morts, va ser inferior al 2020, 
amb 4.859, en plena pandèmia. 
En total, l’any passat van morir 
1.336 persones més de les que 
van nàixer, ja que van baixar els 
decessos però van descendir un 
5,3% els naixements, fins a un 
total de 3.216. 

La població resident a Catalu-
nya és de 7.747.709 persones a 1 
de gener de 2022. L’any passat 
va augmentar en 7.951 habitants 
arran de la migració procedent 
de l’estranger, segons assenyala 
l’Idescat.

lleida torna a guanyar població
El nombre d’habitants va augmentar l’any passat a la província en 1.587 persones gràcies a la 
migració interna i de l’estranger || El Pallars Sobirà, la que més puja i Aran, la que més en perd

demografia estadística

menyS defuncionS
l’any passat van morir 4.552 
persones a lleida, un 6,3% 
menys, i també van baixar 
els naixements

12,7‰
pallars sobirà

la primera de lleida, i la tercera a 
Catalunya en augment de pobla-
ció l’any passat. Destaquen també 
el Jussà i la Segarra.

6,9‰
aran

Al costat de les garrigues i l’Alt 
Urgell, les úniques que perden 
població l’any passat a les comar-
ques lleidatanes, segons idescat.

Més defuncions
z A les comarques lleidatanes, 
l’any passat van morir 1.336 per-
sones més de les que van nàixer, 
ja que van baixar les defuncions 
respecte al 2020, en plena pan-
dèmia, però també va baixar el 
nombre de naixements.

dadeS cLauS

Envelliment
z els habitants de 65 anys o més 
representen el 19,65 de la po-
blació a 1 de gener del 2022. el 
Pallars Jussà supera aquesta xi-
fra, amb un 25,6% del total de 
residents, així com les garrigues, 
amb el 25,2%, segons l’idescat.

imatge de finals de novembre de ciutadans passejant per l’eix comercial de Lleida.

gerArD hoyAS

n L’Institut d’Estadística de 
Catalunya constata que el pro-
cés d’envelliment de la pobla-
ció catalana continua com a re-
sultat de la combinació d’una 
natalitat baixa i una esperança 
de vida alta. Així, el percen-
tatge de població de 65 anys 
o més a la província de Lleida 
ha passat del 19,5% el 2021 al 
19,65% el 2022. 

Entre les comarques catala-
nes amb un major envelliment 
de la població se situen el Pa-
llars Jussà, amb el 25,6% de 
la població de 65 anys o més, 
així com les Garrigues, amb 
el 25,2%. 

En canvi, Aran és la que 
presenta un percentatge més 
baix en aquesta franja d’edat, 
amb el 15,9% del total. 

En el conjunt de Catalunya, 
el pes de la gent gran en relació 

amb els adults i joves ha con-
tinuat augmentant. L’índex de 
dependència (nombre de per-
sones de 65 anys o més i per 
cada 100 persones de 15 a 64 
anys) ha passat de 28,9 a 29,2, 

i l’índex d’envelliment (per-
sones majors de 65 anys per 
cada 100 menors de 15 anys) 
ha passat de 127,1 a 131,3.

En números absoluts, la 
població de 0 a 14 anys a les 
comarques lleidatanes, a 1 de 
gener de 2022, és de 64.527 
habitants, sent l’únic grup que 
disminueix, amb 650 persones 
menys. 

D’altra banda, la població 
de 15 a 64 anys és de 287.320 
persones, 1.264 més que l’any 
anterior, i la població de 65 
anys o més és de 86.092 habi-
tants, 973 persones més que 
el 2021.

Els lleidatans de 65 anys o més ja són el 19,65% del total d’habitants

LeS cLauS

Comarques. Entre les comarques amb més envelliment de 
població se situen el Pallars Jussà, amb el 25,6% dels resi-
dents de 65 anys o més, i les Garrigues, amb el 25,2%. En 
canvi, Aran presenta el percentatge més baix amb el 15,9%.

Centenaris. A 1 de gener d’aquest any, la província de Llei-
da comptava amb 129 centenaris, davant dels 151 del 2021.
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La senyora

Perseveranda Argilés Vidal
Vídua del Sr. Josep Anton Barrufet Bosch i fundadora del Bar Jordi de Puigverd de Lleida
Ha mort cristianament als 89 anys.
(A.C.S.)

Fills, Jordi i Mª José, Perseveranda i Abelart, Úrsula i Ramón, Pepito i Antonieta; nets, Noe i Marina, Enric, Anna Maria i Aitor, 
Laia i Gerard, Ivet, Damià; besneta, Laia; i germana, Mari Carmen.
Avui dia 6 de desembre del 2022 s’oficiarà l’enterrament a les 12.00 h a l’església Sant Pere Apòstol de Puigverd de Lleida.

D.M.: Tanatori de Puigverd de Lleida. Puigverd de Lleida, 6 de desembre del 2022

La senyora

Neus Rosell Magrí
Ha mort cristianament el dia 4 de desembre del 2022 als 86 anys.
(A.C.S.)

Els qui l’estimem, espòs, Recaredo Nou Cortés; fills, Recaredo, Jordi i Laura; fills polítics, Neus, 
Roser i Jesús; nets, Marta i Xavi, Carlos, Clàudia, Mariona, Martí, Cristina i Berta: besnets, Inés  
i Nicolás; cunyats; tieta Mercè, nebots, cosins i família tota us demanem la vostra pregària per  
l’etern descans de la seva ànima. 
La cerimònia tindrà lloc avui dimarts dia 6 de desembre, a les 11.00 del matí,  
a la Sala Ecumènica del Tanatori de Balaguer en la més estricta intimitat.

D.M.: Tanatori Pere III. Sala A. Balaguer, 6 de desembre del 2022

Ajuntament d'Alguaire

La senyora

Maria Badia Vidal
L'Alcalde, Regidors/es i Treballadors/es, s’uneixen al condol del Sr. JOSEP ANTONI 
BONET BADIA, Regidor de l’Ajuntament d’Alguaire, per la pèrdua de la seva mare.

 Alguaire, 6 de desembre del 2022

Noves exhumacions                           
al Valle de los Caídos
Petició de les famílies de 118 persones enterrades || Una vegada 
identificades les restes s’estudiarà si és possible l’entrega

memòria històrica

agèncieS
❘ maDriD ❘ El Govern central va 
reprendre ahir els treballs per 
exhumar les restes de 118 víc-
times de la Guerra Civil del 
Valle de Cuelgamuros (antic 
Valle de los Caídos) a petició 
dels seus familiars, al finalitzar 
la paralització que van suposar 
les mesures cautelars imposa-
des per un jutjat de Madrid. La 
represa d’aquests treballs ha 
estat possible després que el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid aixequés el mes de 
juliol passat les mesures cau-
telars imposades pel jutjat nú-
mero 10 de Madrid davant dels 
diversos recursos presentats.

Patrimoni Nacional s’encar-
regarà dels treballs d’exhu-
mació, finançats amb un fons 
de 650.000 euros procedents 
del ministeri de la Presidèn-
cia, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, que va 
assegurar que el pla d’exhuma-
ció té l’aval del Consell Mèdic 
Forense, i els mitjans materials 

necessaris, “sense crear falses 
expectatives atesa la comple-
xitat dels treballs, derivada de 
l’estat dels enterraments”.

Una vegada siguin identifi-
cades les restes que hagin estat 
requerides pels familiars de les 
víctimes, es procedirà a elabo-
rar els informes tècnics foren-

ses per portar a terme l’entrega 
d’aquests a les famílies.

La fossa més gran
El Valle de Cuelgamuros, 

que va canviar de nom arran 
de la recent entrada en vigor de 
la Llei de Memòria Democrà-
tica, és un monument que està 
considerat la fossa comuna més 

lleidatanS
S’estima que hi ha 1.337 
lleidatans enterrats al    
Valle de Cuelgamuros           
(antic De los Caídos)

gran de l’Estat, amb un total de 
33.833 restes de víctimes dels 
dos bàndols de la Guerra Civil 
(1936-1939), entre elles les de 
1.337 lleidatans.

❘ BarCELONa ❘ El nanosatèl·lit ca-
talà Menut s’enlairarà aquest 
mes des de la base espacial 
de Cap Canaveral, a Florida, 
i és el segon que el Govern 
posarà en òrbita en el marc 
de l’estratègia NewSpace de 
Catalunya, segons va expli-
car ahir la Generalitat. 

El Menut, impulsat per la 
Generalitat i l’Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya 
i desenvolupat per Open Cos-
mos, anirà a bord del coet 
Falcon 9 de la companyia 
nord-americana Space X. Les 
dades recollides pel Menut 
seran transmesos a l’estació 
terrestre per a satèl·lits de 
l’Observatori del Montsec, 
ubicada a Sant Esteve de la 
Sarga.

Catalunya posa en òrbita 
aquest mes el ‘menut’

tecnologia nanosatèl·lit
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