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L’aem guanya el Pardinyes en 
el derbi lleidatà de Segona 
Femenina de futbol (2-0)

Els CDR provoquen 
petits talls en 
carreteres del 
Pirineu que no 
danyen el turisme

J. aBeLLa

L’advocat alemany de 
Puigdemont reclama 
a Merkel que s’oposi a 
l’extradició i l’executiu 
de Berlín afirma 
que serà neutral

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-5

Imatge de la mobilització de 
dijous a Comiols.

LLEIDA ❘ 8

Reactivat || La Paeria  
reforma l’actual i contempla  
dos edificis sobre les vies

Estacions || Per la de tren i 
la futura de busos passen 2,6 
milions de persones a l’any

Ajuntament || Presentarà el 
pla a la ciutadania després  
de Setmana Santa

El nou projecte de l’estació 
preveu un centre comercial 
de 60.000 metres quadrats
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LLeIda, FIdeL a La TradICIONaL PrOCeSSÓ deL dIVeNdreS SaNT

COMARQUES ❘ 14

Una dona i els seus quatre 
fills, ferits en un accident 
a Bellver de Cerdanya

TRÀNSIT

L’exportació  
de carn de porc  
a la Xina cau un 
18%, encara que 
creix al Japó

Les vendes de carn de porc a la 
Xina es van convertir en gran 
mesura en la taula de salvació 
dels resultats del sector rama-
der i carni el 2016 i pràctica-
ment es van doblar. Però aquest 
és un mercat volàtil i ara han 
caigut un 18 per cent, malgrat 
que creix al mercat asiàtic de 
Corea i el Japó. També ha pujat 
a Txèquia.

ECONOMIA ❘ 21

El sector puja també a 
la República Txeca

el síndic insta a 
limitar el soroll  
dels camions de la 
recollida de brossa

El síndic de greuges, Rafael Ri-
bó, demana a la Paeria que efec-
tuï un mesurament sonomètric 
dels vehicles del servei de neteja 
i recollida d’escombraries per 
queixes veïnals.

LLEIDA ❘ 10

Demana sonometries 
arran de queixes veïnals 
per molèsties de nit
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Els Comitès de Defensa de la República (CDR) van seguir dijous i ahir amb les protestes a les carreteres 
lleidatanes pels empresonaments d’independentistes però amb menys intensitat que altres dies. Dijous hi va haver 
accions a la Seu d’Urgell i Comiols i ahir, a Riu de Cerdanya. No van afectar el turisme de Setmana Santa.

Els CDR provoquen petits talls en vies 
del Pirineu que no afecten el turisme
Protesta ahir a la tarda a Riu de Cerdanya i dijous, a la Seu d’Urgell i Comiols

EL CONFLICTE CATALÀ MOBILITZACIONS

A. GUERRERO / X. RODRÍGUEZ
❘ RIU DE CERDANYA ❘ Els Comitès de 
Defensa de la República (CDR) 
van tornar a protestar ahir i di-
jous a les carreteres lleidatanes 
per la detenció de Carles Puig-
demont i l’empresonament dels 
líders polítics independentistes. 
Les accions van coincidir amb 
els moviments de Setmana San-
ta, però van ser de baixa inten-
sitat i no van tenir afectació ni 
en el trànsit ni en el turisme. En 
aquest sentit, unes cinc-centes 
persones van tallar ahir a la tar-
da i durant una hora la carretera 
C-162 al seu pas per Riu de Cer-
danya, en una marxa entre Alp 
i Das, “on el jutge Llarena no és 
benvingut”, segons el CDR de 
la Cerdanya. Els manifestants 
van iniciar la protesta cap a les 
18.00 hores de la tarda. D’altra 
banda, una trentena de persones 
van tallar dijous al matí durant 
dos hores l’N-260 a la Seu d’Ur-
gell, convocats pel CDR de l’Alt 
Urgell. La protesta, encapçalada 
per una pancarta on es podia 
llegir “si esperar 1 hora et fa 
sentir atrapat, imagina’t sis me-
sos empresonat”, va començar 
aproximadament a les 7.00 ho-
res en un pas zebra que es troba 
al costat del pont que creua el 
riu Valira i fins aquest punt es 

van desplaçar fins a vuit fur-
gons dels Mossos d’Esquadra, 
que van alertar els manifestants 
que actuarien per dissoldre la 
protesta si no deixaven d’obsta-
culitzar el pas. Va ser en aquell 
moment quan el CDR va decidir 
desconvocar la manifestació.

Paella solidària
Per la seua part, el CDR del 

Pallars Jussà va celebrar aquest 
dijous un dinar popular i una 
paella solidària al port de Co-
miols, en què aproximadament 
dos-centes persones es van 
concentrar per participar en la 
convocatòria. En lloc de tallar 
la carretera, en aquest cas els 
manifestants es van col·locar al 
costat de la via amb pancartes 
perquè els turistes que arriba-
ven al Pallars “coneguessin la 
realitat dels polítics catalans”, 
segons els assistents.

Unes dos-centes persones convocades pel CDR del Pallars Jussà dijous al migdia al port de Comiols.

Mig miler de persones ahir a Riu de Cerdanya. L’N-260 va estar tallada dos hores dijous a la Seu.

J. ABELLA

ACNANTONIO G. GUZMÁN

n Els Comitès de Defensa de 
la República continuen pro-
gramant actes per aquest cap 
de setmana. És el cas del CDR 
Front Arbequí, que ha con-
vocat per a demà 1 d’abril un 
acte per commemorar els sis 
mesos del referèndum de l’1 
d’octubre amb una jornada per 
omplir aquesta localitat de les 
Garrigues de llaços grocs. La 

trobada tindrà lloc a la plaça 
Unió Republicana a partir de 
les 11.00 hores del matí. Per 
la seua part, el comitè de l’Alt 
Urgell també té prevista una 
marxa a partir de 18.30 hores, 
que sortirà des de la plaça dels 
Oms de la Seu d’Urgell.

Al seu torn, els CDR van fer 
altres accions a tot Catalunya. 
Dijous a la tarda, desenes de 

persones van tallar durant una 
hora i mitja el peatge de l’au-
topista AP-2 situat al terme 
municipal de Montblanc. 

També aquest dijous, diver-
sos CDR de les comarques les 
Terres de l’Ebre van organit-
zar “marxes lentes” per les 
carreteres de la Terra Alta, la 
Ribera d’Ebre i el Baix Camp 
coincidint amb l’increment del 

flux de trànsit per l’arribada 
de turistes. 

Per la seua part, el CDR de 
la Cerdanya va tallar dijous a 
la tarda les carreteres N-152 i 
N-154 a l’altura de Puigcerdà 
i a les proximitats d’un punt 
fronterer amb França. En al-
tres localitats lleidatanes els 
CDR van continuar col·locant 
llaços a la via pública.

Llaços grocs a Arbeca i nova marxa a la capital de l’Alt Urgell

MOSSOS A L’N-260
El CDR va decidir 
desconvocar la manifestació 
a la Seu davant d’amenaça 
d’intervenció dels Mossos

➜
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X. SANTESMASSES
❘ SANAÜJA ❘ L’ajuntament de Sa-
naüja retrà homenatge, avui, 
a Rosa i Cecília Huguet, dos 
veïnes del municipi que, a més 
de ser molt actives en la vida 
social i cultural del poble, van 
ser les impulsores de la cons-
trucció del Centre Cultural de 
Recerca Castell de Sanaüja. Per 
fer-ho, les germanes hi van de-
dicar més de mig milió d’euros 
dels seus estalvis i van posar en 
marxa aquest projecte, que ja 
fa més quinze anys que està en 
funcionament.

Objectiu
Amb l’objectiu que l’edifici 

formés part d’una iniciativa 
pensada especialment per donar 
a conèixer la riquesa paisatgís-
tica de la vall del Llobregós, les 
germanes van crear la Funda-
ció Castell de Sanaüja, l’entitat 
que els va permetre començar 
la construcció de l’edifici, que 
va costar 521.544 euros i que 
formaven part dels estalvis de 
Rosa i Cecília, que va morir 
recentment.

Les dones pretenien que el 
centre, construït en uns terrenys 

Més de 500.000 euros per a Sanaüja
El consistori homenatja avui les germanes Rosa i Cecília Huguet, que van finançar la construcció 
del Centre Cultural de Recerca Castell de Sanaüja || Les instal·lacions se cediran al municipi

COMMEMORACIÓ EQUIPAMENTS

Una imatge de les germanes Rosa i Cecília Huguet, que cedeixen el centre a la població.

X. SANTESMASSES

Les comarques 
lleidatanes, amb 
altres precedents 
d’altruisme
n Són alguns els munici-
pis lleidatans que han re-
but donacions d’aquestes 
característiques. Com el 
cas d’Esterri (vegeu SE-
GRE de dijous), on l’he-
rència del veí Josep Beso 
contempla l’ajuntament 
com l’únic possible com-
prador d’una finca de més 
de 6.000 metres quadrats 
en cas que els hereus no 
en facin ús, o el cas de la 
localitat d’Agramunt, que 
va rebre l’any 2014 una 
quantitat de 100.000 eu-
ros gràcies a la donació 
d’una de les seues veïnes, 
Mercè Ros, que els va dei-
xar en herència a l’ajunta-
ment amb una única con-
dició: que fossin destinats 
a finançar projectes per a 
millores urbanístiques per 
a la població.

de la seua propietat, es convertís 
en un espai de difusió que aco-
llís centres escolars i personal 
docent, però mai va arribar a 
tenir la projecció que elles es-
peraven. Així, segons l’alcalde 
de Sanaüja, Josep Condal, les 

instal·lacions, que es troben a 
la zona d’expansió del municipi, 
havien de servir per dissenyar 
rutes didàctiques que recorre-
guessin l’espai natural de la vall 
del Llobregós.

Segons va explicar l’alcal-

de, durant el transcurs de l’ac-
te d’homenatge d’avui es do-
narà compliment a una de les 
voluntats de les dos germanes 
Huguet: la cessió del Centre 
Cultural de Recerca Castell de 
Sanaüja al municipi.

Diversos municipis de Lleida celebren el 
Diumenge de Resurrecció amb caramelles

MÚSICA TRADICIONS

❘ LLEIDA ❘ La tradició de les cara-
melles el Diumenge de Resur-
recció es manté viva en nombro-
sos municipis lleidatans. Un dels 
casos és el de la Seu d’Urgell, 
on el Cor de Caramelles de la 
Germandat de Sant Sebastià, 
format per uns setanta cantaires 
i quinze músics, cantaran pels 
carrers del centre del munici-

pi des de les 17.30 hores d’avui 
dissabte fins demà, dia en què 
s’acabarà la festa al Sant Hos-
pital i el passeig de Joan Bru-
dieu. També sortiran a cantar 
municipis com Agramunt, que 
viurà demà la 37a Cantada de 
Caramelles i que recorrerà la 
zona més cèntrica. Tàrrega, per 
la seua banda, espera rebre la 

Coral Infantil Mestre Güell a 
les 10.30 hores, moment en 
què s’ompliran de música els 
jardins de la Societat Ateneu 
abans d’emprendre la desfilada 
fins a la plaça Major. Altres llocs 
com Juneda, la Pobla de Segur, 
Castellserà, Solsona o Guissona 
també celebraran entre avui i 
dilluns els actes.

Les al·lèrgies, la cinquena causa d’emergència en vols
❘ BARCELONA ❘ Les reaccions al·lèrgiques són la cinquena causa 
d’emergència mèdica als avions. Així ho assegura Victòria Car-
dona, cap en Al·lergologia de l’hospital Vall d’Hebron, que ha 
liderat una iniciativa de l’Organització Mundial de l’Al·lèrgia 
per millorar la seguretat de les persones al·lèrgiques als avions 
i prevenir i combatre les reaccions al·lèrgiques greus en els vols 
comercials.

Demanen que els empleats domèstics puguin cotitzar
❘ MADRID ❘ El sindicat UGT demana la incorporació dels empleats 
domèstics al Règim General de la Seguretat Social, destacant 
que un 4,6 per cent de dones afiliades fins ara són treballado-
res domèstiques.
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Benet Rossell ‘torna’ a Tremp
Homenatge a la capital del Pallars Jussà, on l’artista va viure fins als disset anys 
|| Donació de revistes locals dels cinquanta, amb els seus primers poemes

Benet Rossell, el 2015, al costat de la seua última escultura a Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

J.B.
❘ TREMP ❘ Benet Rossell va nàixer a 
Àger el 1937 però des dels tres 
anys va viure amb els seus pa·
res a Tremp, localitat que no va 
abandonar fins als disset, quan 
es va traslladar a Barcelona per 
seguir els estudis. Ara, un any 
i mig després de la seua mort, 
la capital del Pallars Jussà ha 
organitzat un homenatge a la 
figura del creador, impulsat pel 
seu cosí, el director artístic Jo·
sep Rossell, veí de Tremp, i amb 
la col·laboració de la viuda de 
l’artista, Cristina Giorgi. L’acte 
central serà una donació a l’ar·
xiu municipal d’un material que 
es creia perdut. Es tracta de nou 
exemplars de la revista local La 
Trola, una publicació mecano·
grafiada que van editar el 1953 
els joves del Club Excursionista 
Litines i en els quals apareixen 
els primers poemes d’un Benet 
Rossell adolescent. “En aques·
ta poesia es pot entreveure ja 
tota la creativitat del futur ar·
tista”, va explicar dijous a SE·
GRE Cristina Giorgi, que també 
cedirà a Tremp “l’únic número 

ART ACTIVITATS

de la revista Noguera, editada 
pel Front de Joventuts però que 
incloïa una ferotge crítica polí·
tica a les autoritats municipals 
per part del jove Benet i que, 
possiblement per aquesta raó, 
es va prohibir”. 

L’homenatge de Tremp co·
mençarà el 6 d’abril a La Lira 

(22.00 h) amb una sessió dedi·
cada al Rossell cineasta, amb 
projecció de curtmetratges i del 
documental que li va dedicar 
Antoni Verdaguer. El dia 7 se 
celebrarà l’acte institucional en 
l’ajuntament (11.30 h) i un sin·
gular recorregut per la ciutat 
(vegeu el desglossament).

Exposició d’obres 
del creador en 
dotze aparadors 
de la localitat
■ L’homenatge culminarà 
el dia 7 d’abril amb una 
singular activitat batejada 
Tremparadors “a la mane·
ra de Benet Rossell”. Els 
participants seguiran un 
itinerari per dotze apara·
dors comercials de Tremp, 
que lluiran obres originals 
de l’artista cedides per a 
l’ocasió per la viuda, des 
de gravats, pintura, cal·
ligrafia o fotos fins a ce·
ràmica, cartells, llibres 
d’artista o vídeos. 

“Serà una degustació 
de totes les tecles que to·
cava”, va comentar Cris·
tina Giorgi. La ruta culmi·
narà amb garrotins i per-
formances des del balcó 
de la casa on va viure de 
petit l’artista.

Mequinensa crea  
un premi sobre 
Jesús Moncada

LITERATURA

❘ MEQUINENSA ❘ L’ajuntament de 
Mequinensa ha anunciat la 
convocatòria de la primera 
edició del premi d’investi·
gació Jesús Moncada, sobre 
l’obra i figura de l’autor de 
Camí de sirga o relacionat 
amb la història, el territori i 
l’entorn. El guardó estarà do·
tat amb 3.000 euros i també 
en crearan un altre en l’àmbit 
escolar.

‘La gallina dels  
ous d’or’, avui a les 
Borges Blanques

TEATRE

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El Pa·
velló de l’Oli de les Borges 
Blanques acollirà avui (18.00 
h, 3 €, adults 2 €) la repre·
sentació de l’últim muntatge 
de la companyia lleidatana 
Zum Zum Teatre, La gallina 
dels ous d’or, una obra per al 
públic familiar amb actors 
i titelles que parla de la ri·
quesa, la pobresa, l’avarícia 
i, sobretot, que els diners són 
“un maldecap”.

La digitalització dels sepulcres d’Urgell  
a Nova York estarà a punt el mes d’abril

PATRIMONI RECUPERACIÓ

Tasca de digitalització als sepulcres d’Àlvar I i Cecília de Foix.

❘ NOVA YORK ❘ El procés de digita·
lització dels sepulcres gòtics del 
segle XIV dels comtes d’Urgell 
que s’exhibeixen al museu The 
Cloisters de Nova York es com·
pletarà aquest mes d’abril, se·
gons va informar dijous la Di·
putació de Lleida, institució que 
dóna suport a la reproducció 
d’aquestes peces escultòriques 
perquè llueixin de nou al mo·
nestir de les Avellanes, d’on van 

sortir a començaments del segle 
XX. Els tècnics del museu no·
vaiorquès ultimen aquests dies 
el procés d’escanejat amb làser 
per generar les reproduccions 
en 3D el màxim de precises. A 
partir de les imatges digitalit·
zades d’alta resolució es podrà 
començar a treballar en la re·
producció dels sepulcres de pe·
dra. El cost d’aquest treball de 
digitalització, que es valora en 

aproximadament 25.000 euros, 
anirà a càrrec de la Diputació, 
així com també les reproduc·
cions posteriors en pedra dels 
quatre sepulcres, que tindran un 
cost estimat de 180.000 euros. 

Pel que fa a la part tècnica, 
aquesta segona fase es portarà 
a terme amb la coordinació i la 
tutela del Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya i 
un comitè d’experts.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
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