El Eix y la Paeria acuerdan que
la recogida puerta a puerta se
haga por la noche | PÁG.12

FALLECE JOAQUIM MATEO. El
histórico dirigente vecinal murió
ayer a los 70 años a causa de
una larga enfermedad | PÁG.11

XXXVIII APLEC DEL CARAGOL.

Unos 13.000 peñistas y más de 100
‘colles’ se darán cita en Lleida | PÁG.3

www.lamanyana.cat

DIRECTOR: JR RIBÉ

JUEVES 18

MAYO DE 2017

AÑO: LXXIX · NÚM: 27.002 · Precio: 1,30€

La plusvalía se dejará de
cobrar si la venta de una
vivienda no da ganancias
El Tribunal Constitucional declara
nulo el impuesto en estos casos

INFORM.
PÁG. 7

La ACM pide a Hacienda que
se compense a los consistorios

Amplían el refugio de
Colomina, en el Jussà

Quejas de los
ciclistas por
el mal estado
de la rutas de
BTT en l’Horta
Algunos ciclistas han denunciado que los carteles que señalizan las rutas BTT en l’Horta
de Lleida ofrecen un estado de
abandono total.
| PÁG.8

El Síndic
aconseja
no reabrir
Tracjusa
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha emitido una resolución
en la que aconseja que no se
reabra Tracjusa hasta que no
quede acreditado que no es
nociva para la salud. | PÁG.15

DEPORTES

El Madrid gana
al Celta y le
basta con un
empate para
ser campeón
FOTO: Marta Lluvich (ACN) / La obra se realiza con madera de la zona y supondrá una ampliación de unos 80 metros cuadrados

Cuatro leridanos detenidos en Salou tras huir con un coche robado

| PÁG.20

PÁG.13

El Madrid venció ayer con
comodidad al Celta (1-4) y le
basta con un empate ante el
Málaga en la última jornada
para proclamarse campeón
de la Liga.
| PÁG.31

20 COMARQUES | JUEVES 18 DE MAYO DE 2017
Programa de
formació i inserció
al treball a la Seu
d’Urgell
Fins el 26 de maig es podran
presentar les sol·licituds de
preinscripció al Programa de
Formació i Inserció del Pla de
Transició al Treball de la Seu
d’Urgell per al curs 2017-2018.
Concretament s’ofereix a nois i
noies d’entre 16 i 21 anys -que
no tinguin el graduat en educació secundària obligatòria- la
formació professional.

La Seu rep
112 propostes
ciutadanes per
decidir inversions
Els veïns i veïnes de la Seu d’Urgell han fet arribar a l’Ajuntament un total de 112 propostes
al procés participatiu que es va
obrir el passat dia 2 de maig,
amb l’objectiu de decidir en
què invertir 100.000 euros del
pressupost municipal de 2017.

Arbeca inverteix
17.000 euros al
camí de la 2a creu
L’Ajuntament d’Arbeca, aprofitant una subvenció de la Junta
de Residus, ha invertit 17.000€
en l’arranjament del camí de la
2a creu, des del parc de la Capella fins a la intersecció amb
la Carretera Comarcal 233. Son
tres quilòmetres de via rural.

Andorra vol impulsar l’Aeroport
de la Seu arran de la Cimera
Iberoamericana 2020 al Pirineu
El complex està pendent de rebre l’homologació
del sistema GPS per aterratges i enlairaments
Madrid
ACN
L’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, les negociacions per l’acord
d’associació entre Andorra i la
Unió Europea (UE) i la candidatura andorrana a organitzar la Cimera Iberoamericana el 2020 van
centrar la visita del cap de govern
andorrà, Antoni Martí, al Palau de
la Moncloa, on es van reunir ahir
amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Es tracta
de la primera reunió entre ambdós presidents des que el segon
va ser investit el passat mes d’octubre i la trobada també va servir
per tractar altres qüestions bilaterals. Martí va recordar a Rajoy
que actualment l’aeroport està
pendent de la culminació d’estudis i informes tècnics que acabin
de confirmar la viabilitat d’homologar el sistema GPS per a les maniobres d’aterratge i enlairament,
ja que l’establiment de línies regulars està estretament vinculat a
dotar la infraestructura aeroportuària d’un sistema d’aquestes

característiques. El cap de govern
d’Andorra va explicar a Rajoy que
el Principat ha presentat la seva
candidatura per acollir la Cimera
Iberoamericana l’any 2020; una
proposta presentada a la tardor
passada a la cimera de Cartagena
d’Índies i que Andorra espera que
es confirmi a la propera cimera,
que tindrà lloc a Antigua, a Guatemala, l’any vinent. En aquesta
línia, Antoni Martí va dir a Rajoy
que precisament per tal d’afrontar la Cimera del 2020 amb ‘’garanties’’, i també per l’impacte
econòmic positiu que aquesta
infraestructura tindria per a Andorra i els territoris veïns, cal donar un ‘’impuls’’ a l’aeroport. En
un altre ordre de coses, Martí va
explicar al seu homòleg espanyol
que les negociacions amb la Unió
Europea, actualment centrades
en el capítol de lliure circulació
de mercaderies, es troben en
una fase clau. En aquest sentit,
el cap de govern andorrà va exposar que el país ja ha analitzat i
veu amb bons ulls l’opció d’esten-

FOTO: ACN / Rajoy i Martí, ahir a La Moncloa

dre la unió duanera a la majoria
dels productes agrícoles, sempre
i quan es trobi una solució específica per al capítol 24 lligat al tabac, que té un pes molt rellevant
en el si de l’economia andorrana, i especialment en els sectors
agrícola i industrial, així com en

l’estructura d’ingressos de l’estat.
Martí es va mostrar confiat que el
‘’suport i la comprensió’’ per part
de l’executiu espanyol – així com
també per part del govern francès
–seran decisius a l’hora de fer entendre a les institucions europees
aquesta especificitat andorrana.

Amplien el refugi de
Colomina, que guanya 80
metres quadrats més
Coincidint amb el centenari de
la construcció del refugi de Colomina (Pallars Jussà), des d’on
un enginyer suís dirigia el que va
significar la primera gran obra hidroelèctrica de l’Estat, s’hi estan
realitzant aquests dies les obres
d’ampliació. Aquesta rehabilitació i millora suposarà guanyar en
comoditat i espai (uns 80 metres
quadrats en dues plantes). L’ampliació es fa amb panells prefabricats de fusta procedent dels
boscos de la zona. Es tracta del
mateix sistema que es va utilitzar
l’any 1917 a base de planxes de
fusta prefabricades i caragolades.
L’arquitecte, Josep Bunyesc, ha
explicat que el que sí que ha canviat és el sistema de transport; el

Amb panells
prefabricats
de fusta
de la zona
que ara fan amb helicòpter dècades enrere segurament ho van fer
amb animals. Aquest nou sistema
constructiu permetrà que la part
ampliada, i de retruc la resta de
l’edifici, estigui en zona de confort pràcticament tot l’any sense
cap altra energia exterior que el
sol que li toca. El refugi de Colo-

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Imatge de les obres d’ampliació. El refugi fou construït fa un segle

mina està situat a 2.395 metres
d’altitud i la climatologia extrema de la zona fa que durant gran
part de l’any no s’hi pugui treba-

llar donat que la neu ho impedeix. L’avantatge d’aquest sistema
constructiu amb fusta és que tot
s’ha construït al taller de Fustes

Sebastià de Rialp especialitzada
en solucions estructurals de fusta i en l’edificació prefabricada de
baix consum energètic.
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El cicle Música sota les
Estrelles aposta enguany
per grups de renom
FOTO: Selena García / Estat en el que va quedar el camió bolcat

Un camioner resulta ferit en
una sortida de via a l’N-240
Un camioner de 55 anys va ser
traslladat ahir a l’Hospital Arnau de Vilanova ferit de caràcter menys greu després de partir
una sortida de via el camió que

conduïa. Els fets van ser en el
quilòmetre 71 de la N-240, a les
Borges Blanques, a les 17.10 hores, i fins al lloc es van desplaçar
Bombers, Mossos i el SEM.

Rescaten un
home a la
Serra de la
Creu del Codó

L’acusat del crim de
Bellpuig acceptarà
set anys de presó

Un home de 58 anys va ser
rescatat ahir a la Serra de la
Creu del Codó, a Guixers, quan
sabia fet mal en un turmell i
va ser traslladat a l’Hospital
de Manresa. Va ser la seva dona la que va trucar als serveis
d’emergència, a les 15.00 hores, que ràpidament es va activar un helicòpter amb membres dels GRAE i GEM.

El veí de Bellpuig (Urgell) de 84
anys acusat de matar el seu gendre, de 60, acceptarà previsiblement set anys de presó, després
que totes les parts hagin arribat
a un principi d’acord. Segons
fonts pròximes al cas, l’home acceptarà sis anys de presó per un
delicte d’homicidi i un any més
per tinença il·lícita d’armes, en
una vista de conformitat convocada dimarts 23 de maig per
l’Audiència de Lleida.

El president del Pallars Jussà planteja un nou
Camí Natural al Congost de Mont-Rebei
El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda, va plantejar durant una reunió amb la subdelegada del Govern
espanyol, Inma Manso, la necessitat d’habilitar un nou Camí Natural
(CN) a l’entorn del Congost de Mont-rebei i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i entre Sant Esteve de la Sarga i Sort.

Durro obrirà l’any fallaire
Els veïns de Durro van plantar el cap de setmana a Sant Quirc
el faro de les falles, les primeres de la temporada al Pirineu, que
tindran lloc el pròxim 17 de juny. FOTO: Mercè Montsonís

A més, el COU d’Àger invertirà mig
milió per renovar part del centre
Lleida
Sandra Cadalso
El cicle de Música sota les estrelles es consolida a la programació
musical de Catalunya, sobretot
en l’agenda de la música independent i la projecció de grups i
cantautors catalans, amb artistes
de renom, com Gossos, Mazoni, Judith Neddermann o Xavier
Monge Quartet & Viktorija Pilatovic, entre altres.
Música sota les estrelles celebra enguany la vuitena edició, la
qual es va presentar ahir a la Diputació de Lleida. Aquest cicle de
concerts de petit format està organitzat pel Parc Astronòmic del
Montsec (PAM) amb la col·laboració del Consell Comarcal de la
Noguera, la Diputació i l’IEI.
El calendari dels set concerts
programats s’ha avançat unes
setmanes i començarà el 17 de
juny fins al 18 de novembre i continua apostant per incloure varietat d’estils musicals com folk, jazz, rock, acústic, clàssica, d’autor
i pop, la qual cosa el fa un cicle
únic a Catalunya, segons va expli-

FOTO: Tony Alcántara / Moment de la presentació de l’esdeveniment

car el director científic del PAM,
Salvador Ribas.
Durant la presentació es va posar èmfasi en el privilegi de poder
gaudir d’aquest espai idíl·lic de la
Noguera. A més, la presidenta del
Consell Comarcal de la Noguera,
Concepció Cañadell, va afirmar
que aquesta és una de les activitats més importants per la dina-

mització de la comarca.
D’altra banda, el conseller de
Turisme del Consell Comarcal,
Carlos Garcia, va explicar que
l’any que ve s’invertirà mig milió
d’euros per crear un nou espai
d’exposicions del COU, que contempla tres espais d’exposició i
també es farà una remodelació
de la recepció.

El 23% dels pacients del Bus de la
Salut tenen la tensió arterial alta
El 23% de les 4.952 persones que
s’han fet proves de diagnòstic
precoç de malalties cardiovasculars i renals a El Bus de la Salut,
fins al 31 de desembre de 2016,
presentaven valors de la tensió
arterial per damunt dels nivells
considerats com a normals (pressió sistòlica de 140 mmHg i/o
pressió diastòlica 90 mmHg).
El diagnòstic final d’hipertensió d’aquestes persones es verifica posteriorment en el seu centre
de salut, amb noves mesures de
la tensió arterial i amb el seguiment dels professionals sanitaris.
En el cas que aquests ho considerin necessari aconsellen al pacient modificacions en l’estil de
vida, com ara la reducció de la
ingesta de sodi en la dieta, el foment de l’exercici físic o la intro-

FOTO: ACN / Una de les professionals del Bus de la Salut

ducció de medicació. Ahir es va
commemora el Dia Mundial de la
Hipertensió Arterial, designat per

l’OMS. La hipertensió arterial és
un dels factors de risc principals
de les malalties cardiovasculars.
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3ª Catalana / Copa Catalunya

Sènior territorial B

El CB Tremp perd a
Viladecans i queda
fora de la promoció
El Borges acaba en la quarta posició

Cappont, Gerb, Alcarràs
i Sort es jugaran el títol

El Tremp necessitava
guanyar a Viladecans
per assolir el segon lloc
i la promoció d’ascens a
Segona, però va acabar
perdent.
Lleida
REDACCIÓ
Els de Tremp van sortir a la pista
amb alguns nervis i els jugadors
locals ho van aprofitar per agafar els primers avantatges. Així,
en arribar el descans, el 31-20
semblava molt complicat. Els del
Pallars, però, van reaccionar a la
represa i van situar-se amb un esperançador 42-41 per sota però
malauradament no van completar la remuntada.
Viladecans BM: Ordóñez, Seró,
Cazorla, Bertiche, Tortosa, Oliver,
Hurtado, Aroco, Delgado, Salazar
i Serrano.
Natural Òptics Pallars CB Tremp:
Hidalgo, S. Viñuela, Aguilar, Moreno, A. Ubach, J. Ubach, Condó,
Corts, C. Viñuela, O. Ubach, Rodríguez, Carmona i Murgó.

BÀSQUET

FOTO: Selena García / El Cappont es va classificar amb facilitat

Aquest diumenge es disputa la
final a quatre de la categoria sènior territorial B. El favorit i amfitrió és el Roca Borràs Cappont,
que s’enfrontarà en la semifinal

BÀSQUET

FOTO: CB Tremp / Malgrat la derrota, la temporada ha estat molt bona

Parcials: 31-20; 52-47.
L’Alpicat va guanyar el primer
partit del ‘play out’ de la Copa
Catalunya davant el Sant Gervasi
(86-74), el que el deixa a només
un triomf de la permanència.
Després d’un xoc igualat, el darrer període va ser decisiu.
CB Alpicat: Serrato, Domingo,

Planella, Vinós, Vallverdú, Balsells, Treviño, Álvarez, Solsona,
Marín, Vilafranca i Duch.
Sant Gervasi: Costa, Díaz, Reina,
Dam, Montes, Martín, Bradley,
Torrents, López, Goodman, Tarifa, Grau, Devesa, Jiménez i Flores.
Parcials: 27-23; 46-46; 63-63; 8674.

al CB Sort (11.00 hores), mentre
que la segona semifinal mesurarà les forces del CB Alcarràs i del
CB Gerb (12.30 hores). Els guanyadors jugaran la final.

Júnior / Cadet / Infantil

Cap de setmana de
finals a quatre en les
categories de base
Els tornejos en les categories júnior, cadet i infantil masculí celebren aquest cap de setmana les
finals a quatre, de les que sortiran els campions territorials. En
júnior, el dissabte el CB Balaguer
s’enfrontarà al CN Tàrrega, mentre que el VAF CB Balàfia AVV ho
farà davant el Sícoris 99, buscant

la classificació per la gran final.
En la categoria cadet es jugarà el
diumenge amb el Sedis Nagrup
davant del Cappont i el Bellpuig
davant del Cervera. Finalment,
en infantil, el CN Tàrrega s’enfrontarà al Peña Fragatina i l’Alpicat al Binéfar en les dues semifinals.

Sènior A territorial A

Torres de Segre, Secà
Sant Pere, Alpicat B i Belllloc, a la final a quatre
Encara que lluny de aconseguir-ho fàcilment, els quatre millors classificats en la lliga regular
en la categoria sènior A lleidatana, van assolir el seu pas a la final
a quatre que es disputarà aquest
dissabte a Torres de Segre.
Tots excepte el Torres de Segre, que serà l’amfitrió i màxim
favorit, van haver de remuntar
en el partit de tornada després
de caure en el d’anada. L’Alpicat
B havia perdut per tres punts en
la seva visita al CB Almacelles
però entre el segon i el tercer
parcials del partit de tornada va
recuperar el seu joc habitual i va
imposar-se amb claredat (71-53).
El Maquinària Ferro CB Bell-lloc

havia caigut a Vallfogona també
per tres punts i va remuntar en
guanyar la tornada per nou (8071). Per la seva banda, el Secà de
Sant Pere va caure per dotze en
l’anada però en un gran partit va
remuntar (60-39). Finalment, el
Torres de Segre ja havia guanyat
a la pista del BAC Agramunt i ho
va tornar a fer (79-66).
CB Torres de Segre: Arnó, Estopa,
Roca, Escudero, Lafuente, Hernández, Almacellas, Monge, Garcés, Gómez, Gassol i Guiu.
BAC Agramunt: Cuñat, Padulles,
Targa, Graells, Caparrós, Castan,
Farràs, Franquesa, Fitó, B. Llop,
Naveed, Pla, S. Llop i Añe.
Parcials: 40-32; 79-66.

FOTO: Lídia Sabaté / El Secà va remuntar en la tornada els 12 punts de desavantatge del partit d’anada

