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La Sentiu de Sió, el municipi de
menys habitants a la Tercera divisió
de futbol sala d’Espanya

La Fecoll vol sancionar l’excés de soroll
a l’Aplec i debat prohibir la música
a les penyes més “escandaloses”

Els Mossos actuen en
trenta casos de difusió de
fotos sexuals als instituts
Professors || Han demanat
la presència dels agents per
aquesta raó l’últim curs

Sexting || El fenomen, via
xarxes sexuals, ha estat
inclòs en el Codi Penal

Exemples || Sol fer-ho un
exnòvio per perjudicar la
víctima després de trencar
és notícia ❘ 3

Dimarts 19
de setembre del 2017
Número 12.805 · Any XXXVI

1,30 €
www. segre.com

Els alcaldes
de Mollerussa,
Oliana i el Pont
obren les cites
davant de Fiscalia
PSC, PP i Cs denuncien
un cartell d’Arran
Els alcaldes de Mollerussa, Oliana i el Pont de Suert obren avui
a Barcelona i la Seu d’Urgell la
llarga llista de citats, 32 de moment a Lleida, per Fiscalia com
a investigats per donar suport
al referèndum de l’1-O.
panorama ❘ 18-20
policia local de guissona

Es crema una camioneta
amb rentadores a Guissona

Efectius de la Guàrdia Civil i
militars es deixen veure a Lleida

L’espectacular incendi va calcinar
completament el vehicle en ple centre
comarques ❘ 14

Ho atribueixen a l’alerta terrorista i a maniobres en diferents punts

La Paeria traslladarà
les firetes al terreny
de l’antiga Hípica

Els veïns trien
una passarel·la i
ombrejar Sant Joan

Efectius de la Guàrdia Civil i
militars van ser vistos ahir per
Lleida, Balaguer, la Fuliola, Tàrrega, la Seu, Tremp i Solsona,

Les atraccions han
passat per set zones
en cent anys

Entre els 16 projectes
més votats de Lleida,
un per cada barri

la qual cosa va sorprendre els
veïns, entre els quals l’alcalde
de la Fuliola, Eduard Piera, que
va qualificar d’“insòlit” el com-

boi. Per la seua part, la Guàrdia
Civil va atribuir la maniobra a
l’alerta terrorista i la subdelegació no va voler fer declaracions.
comarques ❘ 13

lleida ❘ 6

lleida ❘ 7
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L’exèrcit i la Guàrdia Civil, pels
carrers de municipis de Lleida

Controlat en
un col·legi de
Binèfar un brot
de legionel·la

Un comboi militar circula pel centre de la Fuliola || D’altra banda, un helicòpter
de la Guàrdia Civil sobrevola Balaguer, Lleida, Tàrrega, la Seu, Solsona i Tremp
twitter

El comboi militar circulant per la Fuliola.

❘ lleida ❘ Un comboi militar de
l’exèrcit, format per una tanqueta i un camió, va circular ahir
al voltant de les 11.00 hores pel
centre urbà de la Fuliola, segons
va explicar l’alcalde, Eduard
Piera, que va assegurar que es
tracta d’un “fet insòlit” i que va
sorprendre els veïns d’aquesta
localitat. És un dels diversos vehicles militars i de la Guàrdia
Civil la presència dels quals als
carrers o sobrevolant municipis
de Lleida ha sorprès els veïns en
les últimes setmanes.
Per exemple, un helicòpter
de la Guàrdia Civil va sobrevolar també ahir Balaguer, Lleida, Tàrrega, la Seu, Solsona i
Tremp. Fonts del cos van atri-

Un helicòpter de la Guàrdia Civil sobrevolant Balaguer.

buir aquest desplegament a la
situació d’alerta terrorista de
nivell quatre sobre cinc i van
descartar que estiguessin relacionats amb el referèndum.
L’helicòpter va passar per Lleida
cap a les 11.00 hores i va sobrevolar Pardinyes i el Secà de Sant
Pere, mentre que per la capital
del Jussà va ser vist per la zona de l’estació al migdia. Des
de la subdelegació del Govern
estatal a Lleida van descartar
fer declaracions sobre el presumpte reforç de la presència
de la Guàrdia Civil i de l’exèrcit
a Lleida.
Val a recordar que la setmana
passada els veïns de Vielha es
van sorprendre al veure l’exèr-

les claus

La Fuliola. Un comboi militar format per una tanqueta i un camió
va circular ahir al matí pels carrers de la Fuliola. L’alcalde, Eduard
Piera, va assegurar que era un “fet insòlit” i que va sorprendre els
veïns. La fotografia va córrer per les xarxes socials.
Alerta terrorista. Fonts de la Guàrdia Civil van assegurar ahir que
la presència de l’helicòpter en diversos municipis de la província
de Lleida es deu al nivell de quatre sobre cinc d’alerta terrorista
a Espanya.
cit al pàrquing de l’antiga caserna, encara que en aquest cas
els 300 militars realitzaven les
maniobres de l’exercici Minerva
que organitza cada any l’aca-
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dèmia general bàsica de suboficials de Talarn. A més, agents
de la Guàrdia Civil van vigilar
divendres passat l’antiga seu
d’Esquerra a Balaguer.

Infecció en un circuit
d’aigua calenta
❘ binèfar ❘ L’ajuntament i la direcció del CEIP Víctor Mendoza de Binèfar han controlat i neutralitzat una infecció
per legionel·la en un circuit
d’aigua calenta. El focus,
molt localitzat, es va detectar divendres després d’una
anàlisi rutinària i es va tractar immediatament perquè a
l’incorporar-se els nens ahir
no hi hagués riscos per a la
salut. La infecció per aquest
bacteri es va detectar al fer
anàlisis rutinàries de les instal·lacions, concretament en
una dutxa.
L a br i g ad a mu n ic ipa l
d’obres i l’empresa Biopyc, en
contacte amb les autoritats
sanitàries, es van fer càrrec
del tractament per eliminar
el focus i s’ha segellat tot el
circuit mentre es continuen
duent a terme totes les comprovacions i anàlisis necessàries fins que es determini que
s’ha eradicat completament
la infecció.
Uns 700 nens cursen Primària en aquest col·legi. Com
a mesura preventiva, ahir es
va proporcionar aigua embotellada als nens, encara que
la legionel·la és un bacteri
que es propaga per l’aire i
afecta el sistema respiratori. La direcció del centre va
enviar una nota als pares i
mares informant-los de la
situació i les mesures que
s’han pres.

urbanisme patrimoni

iniciatives

Aran vol vetar l’ús hoteler de les bordes

Una cooperativa
del Jussà cedeix
habitatges de
caràcter social

El Conselh Generau en garanteix la conservació i destinar-les a finalitats lúdiques i
familiars i aprova en un ple de la corporació la creació del consell d’alcaldes
❘ vielha e mijaran ❘ El Conselh
Generau d’Aran vol vetar l’ús
hoteler de les antigues bordes i
cabanes, segons va explicar ahir
el síndic, Carlos Barrera, que
va apuntar que garantiran que
els propietaris d’aquests equipaments puguin conservar-ne
l’ús lúdic i familiar. Barrera va
afirmar que, una vegada acabat
el termini d’exposició del text
d’adaptació de les normes urbanístiques dels municipis d’Aran
al pla director urbanístic, els
serveis jurídics del Conselh
hauran de resoldre les al·legacions que s’han presentat i celebraran un ple de la corporació
per continuar amb el procés
d’adaptació de la normativa.
S’ha de recordar que l’ajuntament de Vielha va celebrar
un ple extraordinari a mitjans
de juliol per debatre una moció
de Convergència Democràtica
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Bordes i cabanes. Els serveis jurídics del Conselh hauran de
resoldre les al·legacions que s’han presentat al text de l’adaptació de les normes urbanístiques dels municipis aranesos al
pla director de la Val, que va possibilitar la introducció d’altres
usos de les antigues bordes i cabanes, com l’hoteler o de turisme rural.

Alcaldes i pedanis. El consell d’alcaldes inclourà els pedanis
aranesos, a diferència del consell de terçons. Es convocarà dos
vegades a l’any com a mínim.
Goiat. En els propers dies es reunirà l’equip de seguiment de
l’ós amb els tècnics francesos perquè expliquin els moviments i
actituds de Goiat a França durant l’estiu. L’any passat, aquest ós
va passar l’hivern en territori aranès.
Aranesa (CDA) per prohibir
“qualsevol activitat econòmica”
a les bordes, segons Àlex Moga,
encara que no es va aprovar.
El ple del Conselh que es va

celebrar ahir va aprovar la creació del consell d’alcaldes i pedanis d’Aran. Els primers edils
es reuniran, com a mínim, una
vegada cada sis mesos i el síndic

tindrà la potestat de convocar
el consell quan sigui necessari
o quan els ajuntaments ho creguin convenient.

Tributs i l’ós
Així mateix, des d’Unitat
d’Aran han preguntat l’equip
de govern sobre l’oficina de
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a Vielha, perquè
temen que perdi competències i que els aranesos hagin de
desplaçar-se a la Seu per realitzar alguns tràmits, encara
que Barrera va assegurar que
l’oficina aranesa mantindrà
les funcions que ha tingut fins
ara. D’altra banda, en els propers dies es reunirà l’equip de
seguiment de l’ós amb tècnics
francesos perquè expliquin els
moviments i actituds de Goiat
a França, on ha viscut durant
els mesos d’estiu.

❘ l a torre de c apdell a ❘ E nvall Cooperativa SCCL cedeix des de principis de mes
habitatges de caràcter social
i ambientalment sostenibles
als seus socis, que s’han d’involucrar en el desenvolupament de projectes com la creació d’un local social, entre
altres iniciatives. La cooperativa és la primera que es crea
al Jussà amb l’assessorament
i suport de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran,
liderat pel consell del Jussà i
amb la participació dels consells del Pirineu i Aran, ha
donat suport a la creació de
cinc entitats d’economia social i ha promogut la inserció
laboral. Aquest Ateneu forma part d’una xarxa formada
per deu organitzacions catalanes més.
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futbol sala reportatge

futbol

Petit entre gegants

La Sentiu debuta dissabte que ve a Tercera i és, amb 462 habitants, el menor
municipi dels 320 de l’Estat a la categoria || Suma quatre ascensos en 7 anys
xavier madrona

❘ La sentiu de sió ❘ L’Olímpic Club
la Sentiu és des de fa 22 anys
l’orgull d’aquesta localitat lleidatana de tan sols 462 habitants
censats el 2016. I des d’aquesta
temporada encara té més motius
per presumir, ja que el seu equip
de futbol sala debuta aquest dissabte a la Tercera divisió, sent
el municipi de menys habitants
dels 320 clubs que repartits en
més de 20 grups conformen
aquesta categoria a tot l’Estat.
La Sentiu relleva en aquesta
curiosa estadística l’equip d’El
Minchón, de la població càntabra d’Ontoria, que compta amb
543 habitants (segons el cens del
2016) i també deixa enrere el

conjunt asturià de Corigos, que
amb 650 persones tanca aquest
podi de petits entre gegants.
“Aquí hi ha molta afició i
la majoria de l’equip són gent
del poble, inclòs l’entrenador
Josep Grau”, diu Josep Torres, president i alma mater del
club, que compta també amb un
equip filial des de la temporada
passada.
El futbol sala ha arrabassat el

Rooney perd
el carnet 2 anys
per anar begut
❘ manchester ❘ El futbolista
anglès de l’Everton Wayne
Rooney es va declarar ahir
culpable de conduir ebri, de
forma que va ser condemnat a cent hores de treball
comunitari i se li va retirar
el permís de circulació durant dos anys. Durant una
vista celebrada als jutjats
de Stockport, a la ciutat de
Manchester, el davanter internacional va demanar perdó pel seu comportament i va
reconèixer que posar-se al
volant després d’haver begut
alcohol va ser una “falta de
judici imperdonable”.

olimpisme

Neguen compra
de vots per a
Rio 2016

sense grades

Va sorgir fa 22 anys després
de desaparèixer el futbol
de la localitat i juga en un
magatzem i sense grades
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La Sentiu posa amb el trofeu de la Copa Lleida que van guanyar diumenge al Linyola de Segona B.

protagonisme al futbol a la Sentiu des que es va quedar sense
equip fa 22 anys. “Van fer cases on era el camp de futbol i la
pista polivalent la vam cobrir
per jugar al futbol sala”, recorda
Josep Torres, que fa broma amb
la meteòrica progressió esportiva que ha experimentat l’equip.
“Aquesta temporada l’objectiu
és mantenir-nos. De moment és
suficient amb quatre ascensos

en set anys i tres dels quals en
els últims quatre”, somriu.

En precari
Una progressió esportiva brillant que no va amb la modèstia en qüestió d’instal·lacions i
infraestructures. “Anomenem
pavelló al que és més aviat un
magatzem i ara ens ajudaran
l’ajuntament i la Diputació per
poder instal·lar-hi unes grades.

bàsquet esport de base

Ja tenim fet el pressupost per a
una capacitat de 75 persones
que serà d’uns 9.000 euros”, assenyala Torres, encara que admet que no s’hi podran asseure
els 150 espectadors que hi sol
haver en cada partit. “Donarem prioritat als socis”, diu, i per
a això volen incrementar una
mica la quota de l’abonament,
que actualment és de només 10
euros.

❘ rio de janeiro ❘ La defensa del
president del Comitè Olímpic Brasiler, Carlos Arthur
Nuzman, investigat per la suposada compra de vots per
a l’elecció de Rio de Janeiro
com a seu olímpica, va assegurar que l’acusació contra
el seu client és una “incriminació espectacular” i farcida
de defectes. En un document
que ha estat enviat a la Justícia Federal, la defensa de
Nuzman va assegurar que
l’elecció de la capital brasilera per als Jocs del 2016 va
ser per mèrits propis.

futbol sala competicions

El sènior femení del Cervera Segarra va guanyar la Copa Lleida.

La Copa Lleida disputada
a Tremp ja té campions
El Manresa guanya el Cooperativa d’Artesa de minibàsquet
❘ artesa de segre ❘ El Manresa es
va adjudicar el triomf en la primera edició del torneig de minibàsquet masculí Cooperativa
d’Artesa, organitzat pel club

CENG Artesa. El Manresa es
va imposar en la final a l’equip
am fitr ió CENG Fisar t per
61-47. En el torneig van participar sis equips, els dos esmen-

tats i el JAC Sants de Barcelona, el Cervera, el Balaguer i el
Pardinyes. Va ser elegit com a
MVP del torneig Unai Rodríguez (Manresa).

❘ tremp ❘ La capital del Pallars Jussà va acollir el cap de setmana
les finals de la Copa Lleida de
pretemporada de futbol sala en
què, en categoria sènior, es van
imposar la Sentiu, en homes, i
el Cervera Segarra, en dones.
La Sentiu va guanyar el Li-

nyola per 3-2, i el Cervera el
Tàrrega per 7-0. En juvenils, el
Comtat Urgell es va imposar a
l’FS Maials per 2-1, i en cadets
el Maristes al Comtat Urgell per
3-0. En infantils, el Tàrrega va
guanyar per penals el Comtat
Urgell.
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Presentació a Espanya del nou llibre que
continua amb la saga ’Millennium’
L’autor de L’home que perseguia la seva ombra, David
Lagercrantz, va presentar ahir el nou llibre de la saga literària de Millennium, que va iniciar Stieg Larsson, per
primera vegada a Espanya en un acte a Segòvia.
ajuntament de tremp

Un moment ahir de la inauguració de la mostra als serveis territorials de Cultura a Lleida.

Exposició d’art per a la salut mental
Salut Mental Ponent va inaugurar ahir l’exposició Artentivament, en la tercera edició,
composta per obres que han estat creades per usuaris del Club
Social La Brúixola. La mostra

Taller de l’ajuntament de Tremp per
als alumnes de l’Escola de Pastors

es troba en els serveis territorials del departament de Cultura a Lleida i estarà oberta al
públic fins al proper 10 d’octubre. Aquesta exposició mostra
diferents tècniques artístiques

que han servit com a teràpia per
a persones amb algun tipus de
trastorn mental (unes 11.000
persones a Lleida), a banda de
fugir de l’estigma social que les
envolta.
ajuntament d’almenar

L’ajuntament de Tremp, a través del programa Al teu gust,
aliments del Pallars, va col·laborar en una nova edició
de l’Escola de Pastors de Catalunya, impartint un taller
d’especejament de carn de corder i pollastre.

Madrid descobreix
la col·lecció de
primavera de Custo
Custo Barcelona va portar diumenge fins a la
Mercedes-Benz Fashion
Week de Madrid la seua
col·lecció per a la primavera vinent, Call me
Tomorrow, una proposta de moda avançada en
la qual l’experimentació
i la barreja de materials
tecnològics amb altres
d’artesanals donen com a
resultat un nou llenguatge
no estrictament futurista,
però sí evolucionat en les
arriscades propostes.

custo

Homenatge a la centenària Nativitat Farga per tancar les festes d’Almenar
La veïna d’Almenar Nativitat
Farga i Plensa va ser homenatjada ahir amb motiu del seu
centenari, en un acte que va
clausurar ahir la festa major

de la localitat. El director de
Treball a Lleida, Joan Santacana, i Carles Ferrer, regidor de
Benestar Social, van entregar
a aquesta centenària una placa

commemorativa. El programa
de festes ha inclòs una trentena
d’activitats, com el videomàping
centrat en la història d’Almenar
o l’espectacle del Mag Lari.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Deixeu que us guiï l’experiència passada. Prendre una decisió impulsiva us
deixarà enredats. Concentreu-vos a fer canvis
personals per millorar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Penseu independentment. Està bé fer
les coses de manera diferent. Useu la
imaginació i trobareu un pla que incorpori allò
en què sou bons.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La despesa impulsiva o reaccionar de
més a assumptes mèdics, legals o financers us retardaran. Prioritzeu la raó sobre les
emocions per aconseguir les metes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Pressioneu algú que no està fent la seua
part. Mantenir el sentit de l’estructura
serà necessari. Els contractes poden ser negociats
i firmats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Utilitzeu la vostra veu per marcar una
diferència. Ja sigui en un fòrum gran o
entre amics i familiars, allò amb què contribuïu
us posarà en posició per fer millores.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un dia de treball honest us donarà la
satisfacció més gran. Dediqueu temps
i aconseguiu les recompenses. Utilitzeu la disciplina per assolir l’objectiu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Donar i rebre ha de ser una prioritat.
Esbrineu on seran més útils les vostres
habilitats i feu tot el possible per encoratjar els
altres a fer el mateix.

AQUARI 20-I / 18-II.
Una oportunitat per invertir en alguna
cosa s’ha d’examinar amb deteniment.
Obtingueu una segona opinió abans d’arriscar-vos amb alguna cosa de què sabeu poc.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Res serà el que sembla. No actueu ni
feu suposicions. Escolteu atentament i
actueu acuradament. La bondat us ajudarà a
relacionar-vos millor.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Protegiu la llar, les possessions i la reputació i useu el sentit comú per posar
en marxa plans. No s’aconsella ser impulsius,
useu la intel·ligència.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Us enfrontareu a un desafiament. Busqueu la millor manera d’encarar una
situació que pot influir en una amistat. Permeteu
que tothom expressi la seua opinió.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Us agrairan l’opinió. Mostreu com d’innovadors podeu ser. Prendre un pla
pràctic i fer-vos el vostre propi gir singular us
portarà més reconeixement.

