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Felipe VI tanca files amb els jutges,
“garantia última dels drets”
El rei Felipe VI va instar ahir,
a Barcelona, els nous jutges
a actuar amb independència
per defensar els drets
i llibertats recollits a la
Constitució i la llei.
Barcelona
POL SOLÀ (ACN)
El monarca els va recordar que
el seu paper és molt important
com a “garants de la legalitat de
l’acció dels poders públics” i són
“la garantia última dels drets i un
factor essencial pel respecte de la
llei, com a expressió democràtica
de la voluntat dels ciutadans”. El
president del Tribunal Suprem i
del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va recordar
que la seva posició a partir d’avui
ve determinada per la Constitució, que els permet “actuar com
un poder de l’estat la missió del
qual és jutjar i fer executar el jutjat sempre amb subjecció a la llei
i al dret”. “Sou, per tant, la veu de
la llei quan pronuncieu les vostres resolucions; llei que, no ho
oblidem, expressa la voluntat de
la majoria en un estat democràtic
com el nostre”, ha afegit el president del poder judicial.
En l’acte d’entrega de despatxos als nous jutges de la promoció número 67 de la carrera judicial, celebrat a l’Auditori Nacional
de Barcelona sense la presència
de cap autoritat catalana, el monarca va remarcar la importància
de la independència judicial que
protegeix els “valors constitucionals de la llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític”. De fet, va
situar els jutges en una “posició
clau” en la societat, com a servidors públics que “salvaguarden i
garanteixen els drets i llibertats
de tots els ciutadans”, sobretot
els drets fonamentals i les llibertats públiques, així com garants
de la legalitat de l’acció dels poders públics.
Felipe VI va qualificar Espanya d’estat “modern”, en contínua evolució econòmica, social,
cultural i tècnica, i aquesta evolució “imposa canvis legislatius
per ajustar la realitat jurídica als
progressos i transformacions socials”.
A l’acte també hi va assistir
el fiscal general de l’estat, Julián
Sánchez Melgar, el president del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Jesús María Barrientos, i la resta de la Sala de Govern
del TSJC, així com la resta de vo-
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Manifestació dels
CDRs i protesta
dels alumnes de
l’ESMUC
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cals del CGPJ, el vicepresident del
Suprem, Ángel Juanes, i el president de l’Audiència Nacional espanyola, José Ramon Navarro,
i altres presidents de tribunals
superiors. Habitualment també hi
assisteixen l’alcalde o alcaldessa
de Barcelona i el president de la
Generalitat, però en aquesta ocasió no hi havia cap representant
de primera línia de cap de les dues institucions, ja que no havien

estat convidats.
El president del TS i del CGPJ va
dir als nous jutges que els ciutadans que acudeixen als tribunals
necessiten confiar en la seva imparcialitat i independència: “I és
això últim, el vostre compromís
amb els ciutadans, el que no podeu oblidar en cap moment. Ells
confien en vosaltres i no podeu
decebre’ls. Ni a ells ni a la resta de
la carrera judicial, perquè els vos-

tres companys estan responent
amb la necessària fermesa als
desafiaments que se’ns estan presentant en uns moments especialment convulsos i complicats”, va
assenyalar Lesmes.
DESTINS: BALAGUER I TREMP
Catalunya és la comunitat autònoma a la que aniran destinats
més membres de la promoció, ja
que comptarà amb un total de

Unes 300 persones convocades pels CDR es van manifestar
comntra la visita reial marxant
pel carrer de la Marina i l’Avinguda Meridiana amb càntics
com Puigdemont, el nostre president davant la impossibilitat
d’apropar-se a l’Auditori, blindat per un ampli dispositiu de
seguretat dels Mossos d’Esquadra. Els Mossos també van desallotjar alumnes de l’ESMUC
–que comparteix edifici amb
l’Auditori– que participaven en
una segona protesta.
17 dels nous jutges. La segueixen
Andalusia, amb onze; i Canàries i
el País Valencià, amb sis a cadascuna. En concret, els jutges que
exerciran a Catalunya ho faran
en 17 jutjats de Primera Instància i Instrucció: dos a Blanes, dos
a Olot, dos a Vic, i la resta a Balaguer, Berga, Falset, Figueres, Igualada, Mollet del Vallès, Puigcerdà,
Ripoll, Tortosa, Tremp i Vilafranca
del Penedès.

MARTES 10 DE ABRIL DE 2018 | COMARQUES 13
La Seu inicia
visites guiades
dutes a terme
per gent gran

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Les comportes del pantà de la Torrassa, al Pallars Sobirà, ahir. Dos de les cinc comportes van començar a desembassar

Pantans del Sobirà obren ja
comportes en créixer els cabals
La Guingueta d’Àneu
MARTA LLUVICH (ACN)
Les pluges del cap de setmana
s’han traduït en un augment de
cabal dels rius i barrancs del Pirineu. A Espot, al Pallars Sobirà,
entre el dia 6 i ahir a les 9.00 hores es van registrar 111,7 litres i
al port de la Bonaigua se n’han
registrat 97,5 litres. A Boí, a l’Alta Ribagorça la pluja registrada
durant aquests dies de pluja ha
estat de 53,4 litres. A les cotes
altes, aquestes pluges han estat
en forma de neu. L’augment del
cabal dels rius, va fer ahir, en el
cas de la Noguera Pallaresa, que
els amants del piragüisme sortis-

sin a gaudir de les aigües braves
d’aquest riu. L’aigua també s’ha
traduït en augment del nivell
dels pantans. En el cas d’Oliana,
a l’Alt Urgell, s’ha passat del 59,6
de capacitat, del dia 4 d’abril al
64,9% aquest dilluns. En el cas
de Talarn s’ha passat del 54,8%
al 59,6%. Altres pantans, com el
de la Torrassa, al Pallars Sobirà,
ha començat a desembassar aigua i ahir estaven obertes 2 de
les 5 comportes. Segons dades
de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE), el pantà de Rialb
estava ahir al 75,9% de la seva capacitat; Santa Anna, al 72,7% i Camarasa, al 93,9%.
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El Pirineu tanca una de les
temporades d’esquí millors
de la seva història
El Pirineu ha tancat enguany una
de les millors temporades d’esquí de la seva història. L’estació
de Baqueira Beret ha finalitzat
l’hivern 2017-2018 el diumenge
8 d’abril amb un augment d’esquiadors respecte la temporada
passada. L’estació va inaugurar
l’hivern de manera molt primerenca el dissabte 18 de novembre i la va tancar segons el calendari previst sumant 142 dies
en funcionament amb 887.000
esquiadors, segons va informar
ahir el complex hivernal. La temporada 2017-2018 serà recorda-

da com una de les millors que
s’han viscut a Baqueira Beret.
En total s’han comptabilitzat 63
dies de nevades amb una suma
de gruixos, abans de trepitjar, de
fins a 10 m, el doble que la passada temporada. En definitiva,
un hivern en majúscules que va
permetre obrir l’estació una setmana abans del previst, el 18 de
novembre, amb gruixos de fins a
50 cm en pistes i que ja va oferir
gairebé 140 km de pistes obertes
per al pont de desembre. L’estació ha superat en gairebé 80.000
esquiadors les xifres assolides

La Seu d’Urgell va acollir ahir la
primera visita guiada pel centre històric de la ciutat a càrrec
de la gent gran i adreçada als
centres educatius de la ciutat.
Concretament, ahir hi han participat 45 nens i nenes del 3r i
4t curs de primària de l’escola
La Valira de la capital alturgellenca que van rebre les explicacions d’un padrí urgellenc
sobre el conjunt catedralici de
Santa Maria d’Urgell, edificis
emblemàtics del carrer dels Canonges, així d’altres elements
arquitectònics de la Seu d’Urgell.

Tàrrega clou
amb èxit els
cursos per
integrar en
l’era digital
L’Ajuntament de Tàrrega ha
desenvolupat una nova edició del seu curs d’alfabetització digital titulat “Sense
por!”, impartit mitjançant
el centre municipal gòTIC.
Es tracta d’una iniciativa
que vol acostar el món de
les noves tecnologies de
la comunicació (TIC) a persones poc acostumades a
fer-ne ús. Amb una durada
de 70 hores presencials, els
onze participants del curs
s’han familiaritzat amb recursos i eines telemàtiques
com navegadors web.

Bellpuig acull el
14 d’abril més
de 1.000 ‘nens
escoltes’
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en 2016-2017. Per la seva part,
les estacions de Port Ainé i Espot
Esquí han rebut 174.058 persones, consolidant així el creixement
dels últims anys (179.551 la temporada passada). Des del principi

de temporada, s’han mantingut
importants gruixos. Entre les activitats i esdeveniments que ha
acollit Espot aquesta temporada
destaquen la celebració de diferents Campionats.

El dia 14 d’abril la ciutat de
Bellpuig acollirà més de 1.000
infants i joves per celebrar els
45 anys d’Escoltisme i Guiatge a les comarques de Lleida.
En concret representaran a 17
agrupaments de diferents poblacions com són, Agramunt,
Mollerussa, Cervera, La Pobla
de Segur, Ivars, Arbeca, El Palau
d’Anglesola, Balaguer, Artesa
de Segre, Verdú, Linyola, Tàrrega, Fraga, Bellpuig, Belianes, La
Seu d’Urgell i el Principat d’Andorra.

