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ESPORTS | pàg. 28
L’exjugador de la Ue Lleida Jonan 
García, presumpte capitost d’una gran 
trama de manipulació de partits

1,30 €

GUIA | pàg. 32
Més de 150 exalumnes i professors del 
Maristes han participat en activitats 
solidàries en els 25 anys de la seua ONG

Ros i Rosa Mari Salmeron, 
després de la firma del pacte.

ESPORTS ❘ 25

Els joves de Tremp posen amb el lleidatà del Barça Oriola.

Multa de 720 € al jove de Tremp 
per l’estelada a la Copa del rei

LLeONArd deLSHAMS

Fruits de Ponent 
porta avui a 
judici la CE per la 
crisi de preus de 
la fruita del 2014

Tres socis de Fruits de Ponent 
defensaran avui davant del Tri-
bunal General de la UE que les 
mesures “ineficaces” que va 
aplicar la CE per afrontar la 
crisi de preus del 2014 els van 
generar aquestes pèrdues.

ECONOMIA ❘ 22

Reclama 312.434 euros 
per mesures “ineficaces”

Una edil d’Unió de la Paeria 
deixa el PDeCAT i se suma a Ros
Rosa Mari Salmeron és acusada de trànsfuga i traïdora per Postius
Rosa Mari Salmeron, elegida 
edil de la Paeria el 2015 per CiU 
dins de la quota d’Unió, va dei-
xar ahir el grup del PDeCAT 

(successor del de CiU) per ser 
adscrita i afegir-se al govern del 
PSC. L’alcalde, Àngel Ros, tin-
drà més fàcil governar al dispo-

sar de 9 edils i quedar-se el PDe-
CAT amb 5. El líder d’aquest 
grup, Toni Postius, va acusar 
Salmeron de ser una trànsfuga.

LLEIDA ❘ 10

Biblioteca || És un empleat 
contractat per l’Ampa i 
assignat a aquest servei

Per telèfon || Les hauria 
remès per WhatsApp a 
estudiants de Batxillerat

Imatges || Serien seues en 
poses sexuals i el denuncia   
la direcció del centre

Detingut un monitor del 
Gili per enviar a alumnes  
de l’institut fotos eròtiques

El jove de Tremp que va ser 
detingut per la Policia durant 
la Copa del Rei de bàsquet per 
portar una estelada amb uns 

amics va acabar sent multat 
amb 720 € en un judici ràpid. 
“La Policia em va pegar, vaig 
passar por”, destaca.

COMARQUES ❘ 11

Pel mal estat dels 
habitatges, que 
seran enderrocats

Desallotjats 14 pisos 
dels blocs Sant 
Isidori a Mollerussa

PANORAMA ❘ 17-18

El jutge deixa en canvi 
lliure sense mesures 
cautelars Pascal

Llibertat sota fiança 
de 60.000 € per a 
Marta Rovira

ÉS NOTÍCIA ❘ 3
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La Paeria anul·la l’avís d’embargar 
278 rebuts perquè no els va notificar

p. 8
Els advocats que jutjaran demà es 
van quedar 171.000 € de clients

p. 10

Coneguts gràcies al tren. Desenes de lleidatans utilitzen diàriament l’alta velocitat per anar a treballar a 
Barcelona i tornar el mateix dia. Han passat de ser desconeguts a companys de viatge cada dia.

LLEONARD DELSHAMS

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ El 20 de febrer del 2008, 
un comboi de l’AVE va unir per 
primera vegada Lleida i Barce-
lona en menys d’una hora de 
viatge. Avui es compleixen 10 
anys d’aquesta estrena i em-
presaris, administració i viat-
gers fan un balanç positiu d’un 
servei que ha transportat més 
de 5 milions de persones entre 
la capital de Ponent i la capital 
catalana i 85 milions entre Bar-
celona i Madrid. “L’alta veloci-
tat i la connexió amb Barcelo-
na va suposar un element vital 
per a la comunicació a Lleida: 
sense l’AVE el parc científic de 
Gardeny hauria estat impossi-
ble”, destaca el tinent d’alcalde, 
Rafael Peris. “Va permetre que 
moltes empreses s’instal·lessin a 
Lleida per les seues comunica-
cions i que molts lleidatans amb 
treball a Barcelona poguessin 
anar i tornar el mateix dia sen-
se la necessitat de mudar-se”, 
recalca.

Precisament, aquest últim 
cas és el de Gerard Chalons. 
“Des del 2009 utilitzo l’Avant 
perquè treballo a Barcelona i 
l’uso cada dia. En aquest sen-
tit, l’alta velocitat m’ha canvi-
at la vida, ja que si no hagués 
passat per Lleida m’hauria vist 
obligat a mudar-me”. Tot amb 
tot, Chalons també critica que 
“s’hauria de millorar la flexi-
bilitat dels abonaments, ja que 
així els utilitzaria més gent i el 
cost del viatge en general seria 
més barat”. Aquesta opinió és 
compartida per un altre usua-
ri diari de l’alta velocitat com 

L’AVE a Barcelona ha beneficiat Lleida, però 
sense arribar a complir les expectatives
Usuaris i institucions destaquen que facilita treballar a la capital catalana sense canviar de residència 
i ha ajudat a captar empreses || Ha transportat més de 5 milions de viatgers entre les dos ciutats

TRANSPORTS BALANÇ D’UNA DÈCADA

Marc Lana, que també viu a 
Lleida i treballa a Barcelona. 
“Estaria bé poder utilitzar trens 
AVE per a l’Avant, així s’om-
plirien els trens i es reduirien 
els costos.” Al seu torn, destaca 

Millora de la climatització 
del CAP de Cappont

SANITAT LICITACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El departament de Con-
tractació Pública de la Genera-
litat va treure ahir a licitació la 
millora dels serveis de climatit-
zació i adequació del CAP de 
Cappont. L’actuació consistirà 
en la millora de les prestacions 
tèrmiques de l’edifici substituint 
els finestrals de l’edifici i les xa-
pes d’alumini que formen part 
de la façana de l’immoble per 
altres que aïllin millor la tem-
peratura, a banda de millorar 
els aïllants tèrmics. 

També se substituirà el siste-
ma de climatització existent i els 
conductes de ventilació, a part 
d’instal·lar dos nous equips de 
climatització. 

Així mateix, es milloraran les 
mesures de seguretat de la co-
berta, instal·lant unes baranes al 
llarg del terrat. El pressupost de 
licitació és de 321.679,64 euros 
(IVA inclòs), les obres duraran 
vuit mesos i les empreses po-
dran presentar ofertes fins al 
14 de març.

Possibles mobilitzacions a la Urbana 
arran del conflicte per les hores extra

SEGURETAT LABORAL

❘ LLEIDA ❘ El sindicat Asigull con-
vocarà una assemblea en els 
propers dies per decidir sobre 
l’adopció de possibles mobi-
litzacions en relació amb les 
hores extraordinàries i altres 
reivindicacions que afecten 
aquest cos. Un portaveu va 
indicar que també convida-
ran la resta de sindicats. Un 
dels principals motius és el 
conflicte per les hores extra-
ordinàries, originat arran que 
la majoria d’agents es neguin 

a fer-les. Aquesta situació va 
portar la prefectura de la Guàr-
dia Urbana a obligar una de-
sena d’agents a fer-les de for-
ma forçosa per poder cobrir el 
dispositiu de vigilància de la 
rua del Carnaval. Ho va fer en 
aplicació del reglament del cos, 
que permet recórrer a aquesta 
mesura per garantir el nombre 
suficient d’efectius per prestar 
el servei. “És evident que hi ha 
un conflicte i el consistori hau-
ria de negociar”, va afirmar un 

responsable d’Asigull. Aquest 
sindicat, CCOO i CSIF van pro-
posar fa uns mesos augmentar 
substancialment el preu que es 
paga per les hores extra, apli-
cant l’IPC de les dos dècades en 
què no s’ha augmentat, la qual 
cosa suposava gairebé doblar 
la retribució. UGT planteja una 
negociació per actualitzar-lo 
i la Paeria accepta aplicar el 
mateix percentatge que les 
pujades salarials als empleats 
públics.

ELS VIATGERS

«Valoro positivament la 
comoditat, encara que 
crec que s’haurien de 
millorar les connexions 
amb altres trens.»
JORDI. LA POBLA DE SEGUR

«L’utilitzo habitualment 
per feina i valoro la 
seua rapidesa. En 
milloraria la seguretat i 
el preu dels bitllets».
JOAN. LLEIDA

Com valoreu el 
servei d’AVE?

que aquelles dos hores diàries 
amb tren “em permeten fer les 
meues coses, com veure sèries, 
estudiar, avançar feina... són dos 
hores que tens per a tu”, desta-
ca Lana. Els empresaris també 
valoren positivament l’impacte 
de l’AVE a Lleida, encara que 
reconeixen que les expectatives 
inicials eren molt més més al-
tes, com per exemple que veïns 
de Barcelona i els seus voltants 
vindrien a viure a Lleida i s’in-
crementaria la construcció de 
pisos. “Ens va posar al mapa, va 

suposar un gran avenç, les ex-
pectatives eren molt altes, però 
el balanç és molt positiu”, diu 
Pilar Pallàs, presidenta dels pro-
motors lleidatans. Al seu torn, el 
president de la Cambra de Co-

merç, Joan Simó, valora que “no 
pensàvem que la crisi afectés 
tant les previsions. L’AVE ha be-
neficiat els ciutadans i empreses 
lleidatanes, però no tant com 
s’esperava”. 

Des de la Federació de Co-
merç, la presidenta, Maria Ro-
sa Eritja, diu que l’AVE “ens va 
donar rapidesa i qualitat de vida 
i ens va connectar amb altres 
ciutats, però les expectatives 
van ser molt altes i que parés 
a Tarragona ens va perjudicar 
empresarialment”, conclou.

ATANSANT CIUTATS
“Gràcies a l’AVE puc anar             
a Barcelona a treballar                
i tornar cada dia a             
Lleida” diu un usuari
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La Baronia de Rialb no cobrarà els
vedats per l’augment de senglars

p. 12
Substitueixen 2 torres torçades pel 
temporal de neu a Coll de Nargó

p. 15

Els habitatges del grup, amb tanques per garantir la seguretat dels veïns.

JOAN GÓMEZ

REDACCIÓ
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa i la Generalitat, a 
través de l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, han 
iniciat el procés per desallotjar 
14 famílies dels seus habitat-
ges ubicats al grup Sant Isidori. 
L’objectiu que exposen totes dos 
entitats és garantir la seguretat 
dels veïns i també la de l’estruc-
tura de l’edifici, seguint així les 
recomanacions dels informes 
tècnics elaborats després d’ins-
peccionar els pisos afectats i 
comprovar que l’entramat de 
bigues no compleix les condi-
cions de seguretat necessàries. 
Aquesta mesura forma part del 
projecte de reforma del grup de 
vivendes, que engloba un total 
de 26 pisos, dels quals 14 són els 
que es troben habitats. 

El projecte desenvolupa un 
conveni de col·laboració firmat 
el mes d’agost passat entre el 
consistori de la capital del Pla 
d’Urgell i els departaments de 
Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat amb l’objectiu de resol-
dre la problemàtica derivada de 
l’estat de conservació del grup 
Sant Isidori. Aquest conveni 
contempla una intervenció en 
tot el grup, que inclou fins a 160 
habitatges.

Una borsa
Per tirar endavant aquest pro-

cés, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha creat una borsa 
amb 14 habitatges perquè així 

Mollerussa desallotja les primeres catorze 
famílies del grup Sant Isidori per seguretat
El consistori i la Generalitat posen en marxa el procés al comprovar que les bigues dels pisos estan en 
males condicions || Allotjament temporal als afectats, que se n’hauran d’anar abans del dia 26

URBANISME HABITATGES

es pugui procedir a l’allotjament 
temporal de les famílies que ha-
gin de deixar el seu pis i no dis-
posin d’alternativa d’habitatge 
propi, una intervenció que es 
durà a terme a través de la co-

missió tècnica de seguiment del 
conveni, que proposarà l’assig-
nació dels pisos. 

Ahir al matí, tècnics de la Ge-
neralitat, del consistori i dels 
Serveis Socials Bàsics van infor-
mar les famílies afectades per-
què, a tot estirar, el proper dia 
26 d’aquest mes es faci efectiu el 
desallotjament dels pisos i l’en-
trega de la claus a l’ajuntament. 
L’entitat municipal serà l’encar-
regada de prendre les mesures 
urgents necessàries per garan-
tir la seguretat estructural dels 

edificis i procedir a continuació 
a prohibir l’accés. El consistori 
durà a terme les actuacions ne-
cessàries per la via d’urgència 
per posteriorment repercutir 
el cost econòmic a les persones 
afectades.

L’ajuntament va cedir a co-
mençaments de mes a l’Incasòl 
una of ic ina a l complex de 
L’Amistat per a les entrevistes 
amb els afectats i poder conèi-
xer les necessitats de les famílies 
a l’hora de poder resituar-les en 
altres habitatges socials.

CONVENI A TRES BANDES
L’actuació s’emmarca                 
en un conveni firmat               
pel consistori i tres 
conselleries

Queixes d’alguns 
afectats, que se’n 
van de lloguer

Expedient per 
declarar la ruïna 
del grup

n Propietaris afectats 
es van mostrar ahir in-
dignats pel fet d’haver 
d’abandonar les seues ca-
ses i anar-se’n a un pis de 
lloguer. En aquest sentit, 
van criticar que el consis-
tori hagi permès la degra-
dació d’aquest grup d’ha-
bitatges, que actualment 
es troba amb tanques per 
seguretat. A més, es van 
mostrar contraris que el 
consistori els obligui a 
pagar els 30.000 euros 
de l’actuació.

n El consistori de la ca-
pital del Pla d’Urgell se-
gueix tramitant l’expedi-
ent per determinar si és 
procedent declarar la ru-
ïna econòmica del conjunt 
dels habitatges i donar 
una solució urbanística 
integral. De moment, els 
tècnics han pogut com-
pletar la inspecció d’uns 
noranta dels 160 pisos que 
conformen aquest grup 
d’habitatges, que es tro-
ba ubicat davant del camí 
de Golmés.

Mobilitzacions a Lleida contra talls de 
llum i projectes d’energia polèmics
La central i el museu de Capdella, tancats durant una de les accions

ENERGIA PROTESTES

Membres de la plataforma contra l’autopista elèctrica a Lleida.

❘ LLEIDA ❘ La plataforma contra 
l’autopista elèctrica va expo-
sar ahir a Lleida la seua opo-
sició a projectes com la MAT 
del Pallars, les interconnexions 
elèctriques amb França i el re-
creixement de línies d’alta ten-
sió. L’entitat va participar en el 
cicle de conferències Etsetmana 
que organitza l’assemblea d’es-
tudiants d’Agrònoms. Va ser la 
primera d’una sèrie de mobi-

litzacions amb l’energia com a 
element en comú. Així, la Xarxa 
per la Sobirania Energètica or-
ganitzarà actes el 3 i 4 de març 
que inclourà una visita a Mon-
toliu de Segarra, afectat per talls 
de llum el 2017; a Juneda, on 
es projecta obtenir gas a partir 
d’escombraries a la planta de 
purins de Tracjusa; i una terce-
ra a la Torre de Capdella, amb 
debats sobre “megainfraestruc-

tures” i sobre “remunicipalitzar 
centrals”. El programa incloïa 
visitar el dia 4 el museu i la cen-
tral de Capdella, un dia en què 
estan tancats al públic. Tot i així 
Endesa, titular del recinte, va 
dirigir una carta a l’ajuntament 
per avisar que, mentre durin les 
jornades, “prendrà mesures per 
evitar l’entrada de tercers” per 
“seguretat” i insta el consistori 
a fer el mateix.

ÒSCAR MIRÓN
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El PSC de Gimenells 
demana un ple per 
al nou regidor

POLÍTICA

❘ GIMENELLS ❘ El PSC de Gime·
nells presentarà avui la sol·
licitud d’un ple extraordina·
ri perquè prengui possessió 
el nou regidor, Josep Farré, 
que substituirà Vicente Sáez. 
Aquest últim va dimitir des·
prés de conèixer·se que l’al·
calde, Dante Pérez, formava 
part de les llistes del PP a les 
eleccions del 21·D. Pérez ce·
lebrarà avui a les 21.00 hores 
un acte per explicar la situ·
ació actual de l’ajuntament.

Més de mig centenar 
de passos per a 
peixos a Lleida

FAUNA

❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) ha instal·
lat fins ara més de cinquanta 
passos per a peixos als rius de 
Lleida, dels quals 24 es tro·
ben la conca de la Garona, 
a Aran. 

Se n’hi afegeixen vuit a la 
conca del Segre al seu pas per 
l’Alt Urgell i la Noguera, així 
com altres a la Noguera Pa·
llaresa, la Ribagorçana i en 
cursos del Solsonès.

L’aeroport de la Seu 
rep periodistes 
francesos

PROMOCIÓ

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’aeroport 
d’Andorra·la Seu rebrà el 9 
de març un grup de periodis·
tes francesos amb el primer 
vol que arribarà des de Mar·
sella. Aquesta és una acció 
promocional conjunta entre 
l’ajuntament de la Seu, l’em·
presa Viatges Regina, el con·
sell de l’Alt Urgell i Turisme 
de Catalunya per divulgar 
els atractius locals al públic 
francès.

Taula de treball        
per promocionar         
la carn de corder

INICIATIVES

❘ TREMP ❘ El programa Al teu 
gust, aliments del Pallars 
ha creat el Consell del Cor·
der a Tremp, que està format 
per professionals i que s’ha 
creat arran de la voluntat 
del sector de promocionar 
la seua carn. Una de les pri·
meres iniciatives consistirà 
a allotjar al Pallars set xefs 
catalans que han reconegut 
la qualitat del corder propi 
de la comarca.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ El nou grup de treball 
que encapçalarà Foment Tar·
garí, l’associació de comerços i 
serveis de Tàrrega, va ser pre·
sentat ahir a la nit davant dese·
nes de socis de l’entitat i veïns 
de la ciutat. Està format per 10 
comerciants (Marc Roselló, Be·
go Galcerán, Marta Sans, Fran·
cesc Puiggené, Joana Pérez, Jor·
di Argilés, Txema Giné, Joan 
Carlos Romero, Roger Prat i 
Patricia Martí) i manté Antoni 
Tàcies com a membre de l’an·
terior junta per assessorar·los 
partint de la seua experiència i 
la seua trajectòria. L’objectiu del 
nou grup de treball és “refor·
mular l’entitat tenint en comp·
te els canvis que s’han produït 
en la societat i en la manera de 
consumir” segons va explicar 
Roger Prat. 

Per la seua part, Marc Roselló 

El comerç de Tàrrega es reactiva
Foment Targarí presenta el seu nou grup de treball, format per deu comerciants i que 
garantirà el futur de l’entitat, davant de desenes de socis i veïns de la ciutat

MUNICIPIS ENTITATS

Vuit dels deu membres del grup de treball de Foment Targarí.

SEGRE TÀRREGA

va avançar que “incrementa·
rem la presència de l’entitat a 
les xarxes socials amb la digi·
talització de Foment Targarí”. 
Roselló també va assegurar que 

volen “crear sinergies amb tots 
els agents de la ciutat” i que du·
ran a terme “accions per vincu·
lar el comerç amb el turisme, el 
lleure i la restauració”. 

Roselló va indicar que man·
tindrien les reunions obertes 
als socis per “fer autocrítica i 
poder tirar endavant aquest 
nou projecte”. Finalment, Marta 
Sans va anunciar una “aposta 
per la formació amb l’organit·
zació de cursos per crear bons 
professionals, tenint en comp·
te que els clients cada vegada 
són més exigents”, així com im·
pulsar accions en els mesos de 
menys treball, com pot ser el 
mes de febrer. S’ha de recordar 
que Foment Targarí funcionava 
des del gener del 2017 amb una 
junta gestora, al no tenir relleu 
la junta que feia tres anys que 
estava en el càrrec. Durant més 
d’un any l’entitat ha funcionat 
amb una gestora que convocava 
reunions obertes als socis per a 
la presa de decisions i l’organit·
zació i el funcionament del seu 
dia a dia.

n A les comarques de Llei·
da no hi ha en l’actualitat zo·
nes d’emergència cinegètica, 
que declara el departament 
d’Agricultura quan hi ha 8 
senglars per quilòmetre qua·
drat de densitat mitjana. En 
el cas dels conills, una po·
blació de 50 exemplars per 
km2 de densitat mitjana hi·
vernal, o més de 50, d’acord 
amb la mitjana de captures 
de l’última temporada de ca·

ça. D’altra banda, des del de·
partament d’Agricultura, van 
apuntar que des dels anys 90 
han disminuït les llicències 
per caçar. 

En contrast, en els últims 
set anys s’han duplicat les 
dels caçadors jubilats. L’al·
calde de la Baronia, Antoni 
Reig, va remarcar la necessi·
tat de formar joves en la caça 
per gestionar millor la fauna 
salvatge.

Les comarques de Lleida, sense 
zones d’emergència cinegètica

Imatge d’arxiu de la Societat de Caçadors de Peramola.

SEGRE

E. FARNELL
❘ LA BARONIA DE RIALB ❘ L’ajuntament 
de la Baronia de Rialb no co·
brarà aquest 2018 la taxa mu·
nicipal als dotze vedats de caça 
del municipi per incentivar la 
caça i reduir els exemplars de 
fauna salvatge que han proli·
ferat l’últim any, especialment 
de senglars, daines i cabirols. 
L’alcalde, Antoni Reig, va asse·
nyalar que la mesura naix per 
l’increment “exponencial” de 
senglars i cabirols que danyen 
molts cultius i perquè “els caça·
dors aconsegueixin així equili·
brar i controlar aquest nombre 
de fauna”, va dir. “Tenim un 
greu problema i de moment no·
més els caçadors poden ajudar 
a reduir aquests danys”, va dir. 

En aquest sentit, el consistori 
ha decidit derogar l’ordenan·
ça fiscal reguladora de la taxa 
de caça, que suposa un impost 
equivalent al 20% de la renda 
cinegètica d’Agricultura, per 
la qual ingressava 3.300 euros 
anuals i que destinava a la re·
paració dels camins rurals. La 
Baronia de Rialb rep a l’any uns 
600 caçadors que gestionen la 
dotzena de vedats en 14.500 
hectàrees de superfície. 

Segons Reig, una altra pro·
blemàtica amb què es troben 
és que constaten que la mitjana 
d’edat dels caçadors supera ja 
els 60 anys i que les restriccions 
a la caça han augmentat per la 
diversitat d’usos d’espais fores·
tals i per les zones de seguretat a 

La Baronia de Rialb no cobrarà els 
vedats enguany per incentivar la caça
Deixarà d’ingressar 3.300 euros dels caçadors davant la proliferació de fauna salvatge

CAÇA GESTIÓ

l’entorn del nuclis habitats. “Tot 
això pot justificar l’augment de 
fauna salvatge tan despropoci·
onada”, va dir. 

“Anteriorment hi havia més 
caçadors i no es protegia tant la 
fauna”, va dir. Des de la Federa·
ció de Caça de Lleida van apun·
tar que el gravamen municipal 
depèn dels ajuntaments, alguns 
la cobren i d’altres no ho han 
fet mai, va dir el director tèc·
nic de l’entitat a Lleida, Ramon 
Mayench. 

A Lleida hi ha actualment 
uns 550 vedats que són ges·
tionats per les associacions o 
particulars.

LA DADA

600
CAÇADORS

És el nombre de caçadors que 
rep a l’any per gestionar la fau-
na salvatge en 14.500 hectàrees 
del municipi.

12
ÀREES DE CAÇA

El municipi, de 145 quilòmetres 
quadrats, té dotze vedats de ca-
ça que són gestionats per asso-
ciacions i caçadors.
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JOSÉ CARLOS MONGE
❘ LLEIDA ❘ Apassionats del bàsquet, 
un grup de set joves de Tremp, 
d’entre 19 i 22 anys, se’n van 
anar a passar el cap de setmana 
a Las Palmas per disfrutar de 
la Copa del Rei. Però el que ha-
via de ser una només una festa 
va acabar convertint-se en un 
malson. Sobretot per a un d’ells, 
Pau, que va ser agredit per la 
Policia espanyola, detingut 
sense motiu aparent i jutjat per 
“resistència a l’autoritat”, una 
cosa que el jove nega. Després 
d’un judici ràpid va ser condem-
nat a pagar 720 euros de multa, 
a raó de 6 euros diaris durant 
quatre mesos. “He passat por. 
Em van donar una pallissa i no 
sabia si em tornarien a pegar. I 
vaig haver d’estar amb delin-

qüents de veritat”, lamenta Pau.
Els fets van ocórrer durant el 

partit de divendres, en el qual el 
Barcelona va guanyar el Basko-
nia. “Un dels del grup portava 
una estelada i encara que l’ACB 
ha fet un comunicat assegurant 
que estaven permeses senyeres 
i estelades, no és veritat. No ens 
la van deixar entrar”, explica. 
“Ens la van entrar uns aficionats 
del Baskonia i ens la van donar 
dins.” Al final del matx, després 

“Em van pegar, he passat por”
Un jove de Tremp que va anar a les Canàries amb uns amics per veure els partits de la Copa 
denuncia que la Policia el va agredir al portar una estelada || 720 € de multa en un judici ràpid

BÀSQUET COPA DEL REI

El grup de seguidors de Tremp es va fotografiar amb Pierre Oriola i la Copa del Rei.

TO AMENAÇADOR
Un policia el va amenaçar 
de pegar-li i li va dir que 
“nosaltres no som com la 
merda que teniu allà”

de la victòria del Barça, “anà-
vem amb les samarretes blau-
grana i ens vam voler fer una 
foto al costat de la pista. Llavors 
van venir uns policies i a tres 
seguidors, un del meu grup i a 
mi i un altre que no anava amb 
nosaltres, de molt males mane-
res ens van demanar el DNI i 
l’entrada”, relata Pau. «Jo vaig 
pensar que ens anaven a multar 
per estar fora de la nostra zona. 
Estaven molt encesos i un ens 

comentava “us fotrem d’hòsties. 
Nosaltres no som com la merda 
que teniu allà”. Jo no entenia 
per què i vaig dir “estic flipant”. 
Llavors es va abalançar i em va 
donar dos cops a la cara. Jo em 
vaig fer enrere i llavors en va ve-
nir un altre, em va pegar també 
a la cara, em va tirar a terra i va 
començar a donar-me puntades 
de peu. El van haver d’apartar 
els seus propis companys. Em 
van emmanillar i em van apar-

tar perquè no ens veiés ningú», 
afegeix. “Jo estava cagat de por. 
Se’m van emportar, em van fi-
car en un cotxe i vam anar a 
comissaria, on vaig passar la 
nit en una cel·la.” Al matí se-
güent “em van fer fotos, em van 
prendre empremtes i em van dir 
que tindria un judici ràpid i que 
vindria un advocat d’ofici. Li 
vaig explicar el que m’havia 
passat i em va dir que només 
tenia dos opcions, afrontar el 

LES SEUES FRASES

«Vam anar a fer-nos 
una foto prop de la 
pista i uns policies 
van demanar-nos el 
DNI i em van pegar. 
Em van emmanillar 
i vaig passar la nit 
a comissaria»

PAU 
AFICIONAT DE TREMP

Un seguidor de l’Espanyol n’agredeix 
dos més per portar una estelada

FUTBOL VIOLÈNCIA

Ambulància al camp del Montcada, atenent un agredit.

❘ BARCELONA ❘ L’RCD Espanyol ha 
obert un expedient per investi-
gar una agressió que es va pro-
duir al seu estadi, a la conclusió 
del partit davant del Vila-real. 
Un seguidor de l’Espanyol va 
agredir uns altres dos aficionats 
blanc-i-blaus que mostraven una 
estelada. L’aficionat, que esta-
ria identificat, va clavar un cop 
de puny al seguidor que por-
tava l’estelada i li va obrir una 
cella, i també va colpejar a les 
costelles l’avi de la víctima, de 

84 anys. El club blanc-i-blau va 
mostrar la seua intenció d’ex-
pulsar l’agressor en el cas que 
sigui soci. La família agredida, 
per la seua part, tindria inten-
ció de donar-se de baixa com a 
socis, segons va anunciar RAC1.

En aquesta mateixa emisso-
ra, l’expresident Joan Collet va 
demanar al club que no toleri 
aquests actes violents. “El club 
ha de fer-los fora perquè si no 
tindrem un problema molt gran. 
És molt greu el que està passant 

i hi ha molta gent que no vol 
veure-ho”, va afegir.

D’altra banda, en el partit 
de Primera Catalana entre el 
Montcada i el Jonquera, l’entre-
nador de porters de l’equip giro-
ní, Quim Ferrer, va denunciar 
que un jugador del Montcada li 
va clavar un cop de cap després 
que el Jonquera marqués un gol 
que empatava el partit, que va 
ser suspès. Ferrer va anunciar 
la seua intenció de denunciar 
l’agressor.

ACN

judici o acceptar l’acord al qual 
havia arribat ell amb el jutge, 
passar d’atemptat a l’autoritat a 
resistència a l’autoritat i accep-
tar una multa. Què havia de fer? 
Jo només volia acabar amb allò 
com més aviat millor”. “A l’anar 
al judici a la furgoneta anaven 
quatre detinguts més, un que 
havia apunyalat el seu germà, 
un altre amb ordre d’allunya-
ment... i jo, que no havia fet 
res.” L’informe policial també 
l’acusava d’estar “embriagat”. 
“Una altra mentida. Vam en-
trar al pavelló a les 17.00, em 
van aturar a les 23.00 i allà no 
servien alcohol.” Ja en lliber-
tat, dissabte van anar a veure 
la semifinal i diumenge, la final 
que va guanyar el Barça. “Però 
ni estelades, ni càntics. Teníem 
por. En cap moment hi va haver 
problemes entre aficions, ni jo 
odio ningú ni sóc un radical. Tot 
ho van muntar ells”, conclou.
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J.C.  MONGE
❘ LLEIDA ❘ El Lleida estrenarà mar-
cador en el proper partit de Lli-
ga al Camp d’Esports, el 4 de 
març vinent davant de l’Alcoià. 
Ahir es van iniciar a l’estadi les 
obres per desmuntar el marca-
dor actual, que era provisional, 
i que es va estrenar el 22 d’oc-
tubre de l’any passat en el partit 
contra el Cornellà (4-2). 

El nou electrònic, d’una mida 
més gran que l’actual –4x5 me-
tres–, té previst arribar a Lleida 
dijous, amb la qual cosa diven-
dres començaran a muntar-lo. El 
Lleida vol fer les proves aprofi-
tant el partit amb l’Alcoià, i que 
estigui en ple funcionament el 
dia 7, en el partit de la final de la 
Supercopa de Catalunya entre 
el Barcelona i l’Espanyol.

Aprofitant la col·locació del 
marcador provisional, que ha 
estat funcionant durant menys 
de quatre mesos, el club ha re-
novat tota la instal·lació elèc-
trica i ha instal·lat fibra òptica, 
per la qual cosa tot el sistema 
de vídeo i àudio és nou. La me-
gafonia ja va sonar amb tota la 
seua potència durant el partit 
del passat cap de setmana da-
vant de l’Ontinyent.

L’objectiu del club és poder 
comptar, la temporada vinent, 
amb quatre marcadors a l’esta-
di. A més del que es comença-
rà a col·locar aquesta setmana, 
situat al Gol Sud, n’hi haurà un 

altre a la zona de Tribuna i un 
altre al Lateral, de tipus rectan-
gular (2x8), mentre que l’últim 
a instal·lar-se serà el del Gol 
Nord, de mida similar al que hi 
haurà al Gol Sud.

Segons va informar en el seu 
dia el club, el pressupost total 
per dotar de marcadors l’esta-
di és d’uns 102.000 euros, que 
sufraga el Lleida.

Les obres per a la col·locació del nou i definitiu marcador van començar ahir al Camp d’Esports.

LLEIDA ESPORTIU

El Camp d’Esports estrenarà 
marcador davant de l’Alcoià
Comencen les obres per substituir el provisional que hi havia pel definitiu

FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B

n La plantilla del Lleida es 
concentrarà divendres per 
afrontar el partit que, dissab-
te, han de jugar al camp del 
Llagostera (16.00). L’equip 
s’ha situat cinquè, a tres 
punts del play-off, després 
de la contundent victòria 

obtinguda diumenge passat 
sobre l’Ontinyent (4-0). Els 
jugadors van fer ahir sessió 
de recuperació a les instal-
lacions del col·legi Terrafer-
ma. La plantilla descansarà 
avui i tornarà a la feina demà 
dimecres.

Concentrats per anar a Llagostera

L’At. Mariola va 
arribar tard per 
una avaria

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ L’At. Mariola va arri-
bar tard al partit que havia 
d’haver jugat aquest cap de 
setmana al camp del Ribera 
d’Ondara, a causa d’una ava-
ria en un dels vehicles en el 
qual viatjaven els jugadors. 
El partit va ser ajornat per-
què, a l’hora prevista, l’At. 
Mariola no tenia prou ju-
gadors. El club explica que 
va comunicar la incidència 
a l’àrbitre i que els jugadors 
van arribar 36 minuts des-
prés de l’hora prevista (el 
reglament en permet fins a 
30). També diu que van rebre 
insults racistes.

Dos clubs de 
Tremp es 
fusionen

FUTBOL SALA

❘ TREMP ❘ Dos clubs de futbol 
sala de la capital del Pallars 
Jussà, el Club Futbol Sala 
Tremp i el Futsal Trempcat, 
han acordat fusionar-se en 
una sola entitat, sota el nom 
de la qual competiran a par-
tir de la temporada vinent: 
Club Futbol Sala Tremp, 
ja que era el més antic. La 
presidència l’ocuparà Jo-
sep Torra (CFS Tremp) i la 
vicepresidència, José Alba 
(Trempcat). “La unió de for-
ces incidirà directament en 
un millor funcionament”, va 
assenyalar Torra.

ACTIVITATS LA SEU-ANDORRA 2018
AJUNTAMENT DE LA SEU

Un moment de la reunió que es va fer ahir.

Els Jocs Special Olympics 
preparen la infraestructura
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de 
la Seu d’Urgell va acollir ahir 
la primera reunió de treball del 
Comitè Organitzador dels Jocs 
Special Olympics 2018, que 
tindran lloc a la Seu d’Urgell 
i Andorra del 4 al 7 d’octubre 
vinents. La reunió va servir per 

preparar la infraestructura ne-
cessària, així com els continguts 
d’aquest esdeveniment esportiu 
per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Van assistir-hi 
representants de l’ajuntament, 
de Special Olympics i Federació 
ACELL, entre d’altres.

POLIESPORTIU GUARDONS
AJUNTAMENT DE TREMP

Tremp distingeix els seus millors esportistes i entitats
❘ TREMP ❘ L’Espai Cultural La Li-
ra de Tremp va ser l’escenari, 
dissabte passat, de l’edició nú-
mero 20 de la Festa de l’Esport 
de Tremp, en la qual van ser 

distingits els esportistes i enti-
tats que es dediquen a l’esport 
a la capital del Pallars Jussà. 
Les nominacions i els premis es 
trien en col·laboració entre la 

regidoria d’Esports de l’ajunta-
ment, els mateixos clubs i Am-
pes locals. També hi va haver 
mencions especials a persones 
i entitats.
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