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Espanya va retirar
l’euroordre “al veure
que perdrien el cas”
FOTO: Rodrigo Jiménez (EFE) / Albert Rivera, ahir, amb els mitjans

Rivera: “Que es torni a aplicar
el 155 si el Govern intenta
trencar la Constitució”
El president de Cs, Albert Rivera, ha apostat perquè es torni a
aplicar l’article 155 de la Constitució si el nou Govern no compleix la llei.
“Espero que el futur Govern
torni a la llei i no sigui necessari
aplicar-lo, però si algú intentés
tornar a trencar la Constitució,
evidentment s’ha d’aplicat la
constitució”, va afirmar en declaracions als periodistes des de

la fira Internacional de Turisme
Fitur. D’altra banda, va replicar
al PP que en comptes de donar
les culpes “al món mundial” facin autocrítica sobre el fet que
hagin obtingut a Catalunya els
pitjors resultats electorals de la
història. Rivera va atribuïr les crítiques dels populars al fet que Cs
no hagi facilitat que el PPC tingui
grup parlamentari propi al “nerviosisme i l’estupefacció”.

Empresaris de Catalunya
demana que es mantingui el
155 si s’aposta per Puigdemont
Empresaris de Catalunya ha demanat al govern espanyol que
mantingui l’aplicació de l’article
155 si la intenció de Junts per
Catalunya, ERC i la CUP és investir Carles Puigdemont com
a president de la Generalitat,
ja que és “l’única sortida” per
crear un “marc de normalitat
que permeti tornar la confiança
a inversors i empresaris”. Segons
l’associació, des de l’aplicació

d’aquest article de la Constitució
a Catalunya s’ha viscut un “període d’estabilitat i major normalitat institucional”. L’entitat
va fer aquesta petició l’endemà
de l’elecció de la Mesa del Parlament i del “to de les intervencions i les intencions anunciades
pels separatistes d’investir un
pròfug de la justícia.L’estratègia
separatista és letal pels interessos econòmics de Catalunya”.

L’advocat belga de
Carles Puigdemont, Paul
Bekaert, afirma que la
fiscalia espanyola va
retirar l’euroordre contra
Puigdemont i els consellers
a Brussel·les “un cop entès
que perdrien el cas”.
Brussel·les
ACN
Segons revela en una entrevista a
La Directa la fiscalia belga donava suport a l’extradició “completament”, sobretot per “mantenir
l’amistat amb els seus companys
a Madrid”, i es va esforçar, sense èxit, per persuadir el tribunal
pertinent. Amb tot, la justícia belga va convèncer l’espanyola que
la seva petició d’extradició seria
rebutjada pels tribunals belgues
i va ser llavors quan, segons Bekaert, es va retirar l’euroordre.
L’advocat també assegura que
el seu client només pot tornar a
Catalunya si es retira l’ordre de
detenció nacional contra ell i no
descarta que en un futur, si Puigdemont es queda a Bèlgica, pugui
haver-hi una segona petició d’extradició. “La magistratura espanyola no es rendeix”, assenyala.
Segons l’advocat les extradicions per una ordre de detenció
europea s’apliquen en un 99%
dels casos i només es pot aturar
“quan hi ha risc de violacions de
drets humans o per falta de criteri de doble incriminació - els
delictes han d’existir en els dos
països”. El darrer, diu, va ser
“l’essència” de la seva defensa:
“si els fets hagueren succeït a Bèlgica, serien sancionables?”. “La
resposta és òbvia: no”, assegura.

FOTO: Júlia Pérez (ACN) / Mireia Boya, ahir, en compareixença

La CUP: “El Suprem no
és competent en el cas
del sumari per rebel·lió”
La CUP ha presentat un escrit
davant del Tribunal Suprem en
el què exposa que el Tribunal
Suprem no és competent en
el cas del sumari per rebel·lió,
on hi consten com a investigades, entre d’altres, les exdiputades de la formació Mireia
Boya i Anna Gabriel. En aquest
sentit, recorda que el mateix
tribunal va rebutjar una denúncia d’UPyD per la consulta del
9-N pels mateixos delictes i que
aleshores el Suprem va rebutjar-les perquè va concloure que
havien de ser els tribunals catalans els qui s’havien d’encarre-

El mestre de Tremp nega a la
jutge els delictes d’incitació
a l’odi i revelació de secrets

El professor de Tremp, Manel
Riu, acusat d’incitar a l’odi i revelació de secrets per la Guàrdia
Civil va declarar ahir al Jutjat de
Tremp i va negar tots els delictes
pels quals se l’acusen. El document que ha elaborat la Guàrdia
Civil conté 119 piulades traduïdes al castellà amb captures de
pantalla. Riu sí que va reconèixer

tots els comentaris que ha fet a
les xarxes socials com Twitter o
Facebook, crítics amb la Guàrdia
Civil i el govern espanyol, i els ha
aclarit a la jutgessa contextualitzant-los en el temps i els fets.
El professor espera que aquesta
causa s’arxivi i no tingui més recorregut. L’advocat de Riu va demanar més proves.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Recolzament ahir amb el professor

gar del cas. A més, fa constar
que són diversos jutjats de Barcelona els qui investiguen fets
relacionats amb l’1 d’octubre i
amb la darrera legislatura.
La CUP centra el seu escrit
sobre aquesta alteració dels
criteris de competència en el
marc del context d’excepció
que s’està produint i de “dret
penal de l’enemic” que inclou
entre els seus trets fonamentals el relaxament de les garanties processals.
La CUP considera que en la
denúncia hi ha manca d’imparcialitat i independència de
l’alt tribunal espanyols, com
per exemple que el fiscal que
va signar la querella i l’actual
fiscal general van ser companys de sala dels magistrats que
han de resoldre o que la mateixa vicepresidenta del govern
espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s’hagi “autoatribuït directament el resultat de determinades resolucions judicials”,
el que, remarca, incompleix de
“manera flagrant” la separació
de poders. Amb aquesta estratègia, la CUP busca que s’arxivi
la causa contra Boya i Gabriel
i denunciar el funcionament
“poc democràtic de les institucions espanyoles”.
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La projecció del documental
‘Perseguits i salvats’ omple
l’Aula Magna de l’IEI

FOTO: Lídia Sabaté / El 25 de gener es farà la segona projecció

L’Aula Magna de l’IEI va acollir
ahir, amb una notable presència
de públic, la primera de les dues
projeccions previstes –la segona
es realitzarà el proper dijous dia
25– del documental Perseguits i
salvats, produït per la Xarxa de
Comunicació Local amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
El documental narra l’odissea
d’uns 10.000 refugiats jueus que
van arribar a Catalunya fugint

del nazisme i del col·laboracionisme francès creuant el Pirineu,
la meitat d’ells per terres lleidatanes. Després de la projecció es
va celebrar un debat moderat
per l’historiador i investigador
Josep Calvet i en el qual van participar els dos directors del documental, Daniel Serra i Jaume
Serra, i Alice Ekman, neta i neboda de jueus que van salvar-se
en aquesta fugida pel Pirineu
lleidatà.

La Paeria prendrà part en
els esdeveniments per
celebrar l’Any Guinovart
Lleida
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Lleida va reunir-se ahir amb la presidenta de la
Fundació Espai Guinovart, Maria
Guinovart, per establir un acord
de col·laboració en diferents esdeveniments relacionats amb la
celebració de l’Any Guinovart,
quan es compleixen deu anys de
la mort de l’artista català.
Maria Guinovart va explicar el
programa de les activitats previstes durant aquest Any Guinovart
i l’alcalde Àngel Ros va confirmar
que, a proposta de la Fundació,
Lleida estarà present en vàries
activitats durant el 2018 i 2019,
col·laborant des dels diferents
centres de producció i formació
artística de la Paeria.
Entre la multitud d’activitats
previstes per l’Any Guinovart, que
finalitzarà el mes de maig de 2019
i que ja ha començat amb l’exposició Temps de Cartells al Museu
de l’Hospitalet, la mostra Mestre

FOTO: H. Sirvent / Moment de la reunió a la Paeria

d’amor a la Fundació Antiga Caixa
Terrassa o l’exposició Guinovart,
le parisien a l’Institut Francès de
Barcelona, també hi ha algunes
que se celebraran a terres lleidatanes, entre elles el projecte expositiu Patrimoni, a la Fundació
Espai Guinovart Agramunt, que

comptarà amb obres molt significatives de l’artista com La Porta,
que està al Parlament, o Oval, al
Palau de la Generalitat. El Museu
de Lleida proposarà un diàleg de
l’obra de Guinovart amb les seves
peces històriques en l’exposició
Agramuntophitecus.

Nou biblioteques lleidatanes
promocionaran el febrer els
vins de la DO Costers del Segre

L’Orquestra Julià Carbonell
de Lleida comença el seu
cicle de concerts a l’Auditori

El projecte Biblioteques amb
DO, que porta la cultura del vi
a les biblioteques públiques de
Catalunya, dedica el mes de febrer a la D.O Costers del Segre.
Avui (12.00 hores) es farà la presentació de totes les activitats i
actuacions que es realitzaran,
amb el món del vi com a tema,
a les nou biblioteques lleidata-

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell iniciarà aquest diumenge,
a partir de les 19.00 hores, el seu
cicle de concerts a l’Auditori Enric
Granados.
L’OJC oferirà quatre concerts,
el primer d’ells juntament amb
l’Orquestra Simfònica de L’Interpret –que tindrà al capdavant a
Alfons Pérez–, amb un programa

Professional, el que els hi donarà
la possibilitat d’aprendre al costat dels seus músics. El projecte
ha començat de la mà de l’Escola
de Música i Centre Autoritzat de
Grau Professional L’Interpret.
El preu és de 13 euros l’entrada normal, 11 euros la reduïda i 7
euros pels Amics de l’OJC. A més,
també es pot adquirir l’abonament pels quatre concerts previstos a l’Auditori per 24 euros.
Els altres tres concerts seran:
Els Vents de l’OJC (11 de febrer),
l’OJC amb Toldrà i Ferrer (11 de
març) i l’OJC amb Sibelius i Bizet
(27 de maig).

nes que hi participen: Josep Lladonosa i Pujol d’Alguaire, Joan
Maluquer i Viladot d’Artesa de
Segre, Tirant lo Blanc de Belianes, Margarida de Montferrat de
Balaguer, Josep Finestres i Monsalvo de Cervera, Joan Duch de
Juneda, Salvador Espriu de Linyola, Jaume Vila de Mollerussa i
Maria Barbal de Tremp.

que inclou obres del basc Arriaga, Georges Bizet i Jean Sibelius,
i que comptarà amb la direcció
musical d’Alfons Reverte.
Aquest concert s’emmarca dins del projecte Taller d’Orquestra, una nova proposta dins
de l’àrea pedagògica de l’OJC,
adreçada als estudiants de música dels primers cursos de Grau
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VIDA SOCIAL

Entrega dels premis del concurs de dibuix d’Aqualia
La temàtica del concurs portava per títol ‘Missió depuració’ i incloïa una explicació en format còmic del
recorregut que fa l’aigua des de que es fa servir a casa i a les indústries, fins que torna al medi natural.
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Moltes felicitats, Paula!!
La Paula ja fa 14 anys. Moltes felicitats de part del teu padrinet
Carles!!!

Aquests són els guanyadors de les cistelles de
Nadal de la Cafeteria El Turó de Lleida.

Els veïns de Tremp gaudeixen Sant Antoni
Els actes van començar al matí amb els tradicionals Tres Tombs i al vespre va celebrar-se el Ball del
Contrapàs, a càrrec del joves agricultors de la Conca de Tremp.

El mag Xema, junto al conocido actor Edu Gómez
Recordando su etapa de periodista radiofónico Xema fue invitado para entrevistar al popular actor
de series TV como ‘La que se avecina’, ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Gym Tony’, Edu Gómez, en un acto
televisivo organizado por Sí al Humor Producciones, bajo la dirección y coordinación de Mari Carmen
Risco, la que es considerada imitadora oficial de Lina Morgan.

L’escola Frederic Godàs celebra la
tradicional festa de Sant Antoni Abat

L’alumnat va portar a l’escola les seves mascotes i va fer-se una
exposició a la biblioteca del centre. Més tard el mossèn de la parròquia
va beneïr els animalets i la coca amb xocolata tot seguint la tradició.

