JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018 | TEMA DEL DIA 3

El temporal de pluges provoca
esllavissades al Pirineu i talla
el servei del tren de la Pobla
Es registren despreniments a la C-14 a Organyà, a la N-230 a
Escales, a la carretera de Fígols i Alinyà i a la C-26 a Olius
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

El temporal de pluja i neu que
va sacsejar ahir gran part de la
demarcació de Lleida, però principalment a la zona del Pirineu i
Prepirineu, va desencadenar diferents esllavissades i despreniments en la xarxa viària i també la
ferroviària. Una de les incidències
es va registrar a la línia de tren de
la Pobla, quan una esllavissada
de roques provocada molt probablement per les fortes pluges
de les darreres hores va obligar
a tallar el servei a l’alçada de l’estació d’Àger. El fet va fer que Ferrocarrils de la Generalitat oferís
un servei alternatiu per carretera
entre les estacions de Balaguer i
la Pobla mentre es retiraven les
roques que taponaven la via del
tren. El trajecte en tren entre Balaguer i la ciutat de Lleida es va
desenvolupar amb total normalitat.
Les fortes pluges amb tota
probabilitat també van ser les
culpables de despreniments de
roques i terra que es van produir
a la carretera C-14 a l’alçada d’Organyà (Alt Urgell), a la N-230 al
seu pas pel pantà d’Escales (Alta Ribagorça), a la L-401 a Fígols
i Alinyà (Alt Urgell) i a la C-26 a
Olius (el Solsonès).
El despreniment més important va ser el de la C-14 a Organyà, que es va produir aproximadament sobre les 11.00 hores d’ahir.
Segons va explicar a LA MAÑANA
un testimoni que arribà al lloc
pocs minuts després, el despreniment va taponar totalment un
carril i la cuneta en un tram d’uns
40 metres. En aquest punt va
baixar un gran despreniment de
terra, pedres, roques i fins i tot un
arbre. El despreniment va tenir
lloc molt aprop d’on ben aviat es
començarà a perforar el túnel de
Tresponts, i va obligar a donar pas
alternatiu en aquesta carretera
mentre van durar les tasques de

FOTO: Aj. Olius / Imatge de la roca de grans dimensions que va caure ahir a la C-26 a Olius, al Solsonès, obligant a tallar el trànsit en aquest punt

FOTO: / A la N-230 al seu pas pel pantà d’Escales va caure aquest roc

FOTO: ACN / Una esllavissada va afectar a la línia de la Pobla

retirada. Fonts del Departament
de Territori van indicar ahir que
es va tractar d’un talús que es va
desprendre a causa de les pluges.
Ja en cotes més altes del Pirineu la nevada registrada, princi-

palment a la Val d’Aran, el Pallars
Sobirà i la Cerdanya, va obligar a
tallar el trànsit pel Port de la Bonaigua i a l’ús de cadenes pel Port
del Portilhon, al Port del Cantó i
a la C-28 entre Vielha i Baqueira.

FOTO: ACN/ Les llevaneus van treballar en diferents vies del Pirineu
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La perturbació deixa en cotes altes
més de mig metre de neu nova
Avui serà dia de treva i demà divendres hi haurà nou temporal
Lleida
C.QUINTANA / F. GUILLAUMET
A la primavera és habitual que faci un temps variable, amb nuvolades, ruixats i dies d’ambient fred.
I així ho va fer ahir a la demarcació de Lleida en una jornada de
“temporal de primera divisió”
com l’han batejat alguns meteoròlegs. La pertorbació, a més de
fortes pluges al Prepirineu i Pirineu, també va dur fortes nevades en cotes altes de la serralada,
que en punts com Tuixent, a l’Alt
Urgell, van deixar fins a 60 centímetres de neu nova.
La nevada també va ser molt
important en cotes altes de la
Val d’Aran, tant a la zona de Naut
Aran com del Baish Aran, així com
als punts més alts del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Les estacions
d’Espot Esquí i Port Ainé, que van
tancar precisament la temporada
el passat diumenge dia 8 d’abril,
van rebre uns gruixos significatius
de precipitació.

FOTO: Aj.Bossòst / Al Portilhon sabien d’utilitzar ahir cadenes

FOTO: SkiPallars/ Imatge de la cafeteria de l’estació d’Espot

FOTO: SkiPallars / La terrassa de Port Ainé, colgada de neu

FOTO: R.B. / La Noguera Pallaresa baixava ahir tranquil·la per Esterri

BAIXADA DE COTES
Tot i que la previsió meteorològica partia de la base que la
cota neu no baixaria per sota dels
1.200 metres d’altitud finalment
va donar la sorpresa i va nevar
fins als 700 metres.
A les poblacions de la Plana de
Lleida ahir va ser dia de nuvolades i ruixats intermitents. El fet
que a la muntanya estigués nevant força va fer baixar les temperatures i a la Plana de Lleida ahir
hi havia una sensació de notable
fred. Avui dijous el temps donarà
una treva i per demà divendres es
preveu que una nova pertorbació
afecti a la demarcació de Lleida
una altra vegada.
CRESCUDA DELS RIUS
Les fortes pluges al Pirineu,
que en punts com la cota 2.500
de Boí Taüll van arribar fins als 96
litres per metre quadrat, o a la
Pobla de Segur, amb un registre
de 50 litres, van provocar que el
cabal dels rius augmentessin de
forma significativa. Per regular el
cabal, alguns pantans continuaven ahir desembassant, com és el
cas del de Mequinensa.
Pel que fa a la crescuda del riu
Segre, a darrera hora de la tarda l’aigua ja cobria bona part del
Parc de la Transsegre de Balaguer
mentre que a l’hora de tancar

FOTO: T.A. / El riu Segre al seu pas per Lleida, també amb més cabal
FOTO: L.G / El riu Segre va començar a créixer a la tarda a Balaguer

aquesta edició estava previst que
a Lleida el cabal arribés als 120
metres cúbics per segon durant la
matinada.
Com a mesura de precaució
des de la Paeria es va procedir
al tancament dels punts baixos
i dels guals, com es va fer al pas
dels instituts i al de Montoliu-But-

sènit. En paral·lel també es va decidir tancar tots els accessos a la
canalització del riu Segre al seu
pas pel nucli urbà de la capital del
Segrià.
Per avui també hi ha un avís de
perill fort d’allaus en la zona de Ribagorça-Vall Fosca, a l’àmbit de la
Pallaresa i al Prepirineu.

FOTO: Aj.Mequinensa / El pantà de Mequinensa continuava ahir
desembassant aigua
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Els Mossos detenen un home
per robar en un rentador
de vehicles d’Alcoletge
Els Mossos d’Esquadra van detenir un veí de Lleida de 36 anys
com a presumpte autor de quatre robatoris amb força. La policia va obrir una investigació en
tenir coneixement d’un robatori
que va tenir lloc la matinada de
dissabte en un rentador de vehicles situat a l’avinguda del Segre
d’Alcoletge (Segrià). El lladre va
endur-se les monedes després
de forçar els aparells on es dipositen i guarden aquestes. Així, els
Mossos van poder determinar la
identitat del presumpte autor
dels fets, que va ser detingut
aquest dimarts a la capital del
Segrià. A més, la policia catalana també el va poder relacionar
amb tres robatoris a l’interior de
vehicles, que van ser perpetrats

Està relacionat
amb robatoris
en tres cotxes
a Lleida
entre el 6 i el 9 d’abril als carrers
Riu Besós, Riu Ebre i a l’Avinguda de València de Lleida. L’arrestat, amb antecedents per fets
similars, passarà properament
a disposició judicial. Els Mossos
d’Esquadra no descarten que
l’home també pugui estar relacionat amb altres delictes contra
el patrimoni.

Un transformador elèctric
cremat deixa sense llum
una part d’Alcarràs
Un incendi en un transformador
elèctric va deixar ahir de matinada sense llum part de la població d’Alcarràs (Segrià). En aquest
sentit, els serveis d’emergència
van ser alertats a les 3.52 hores d’aquest foc. De fet, la persona que va informar dels fets
van alertat que en una caseta
on hi havia un transformador
elèctric, al carrer Clamor, s’havia
produït un incendi que afectava

el subministrament de la llum.
Ràpidament es va activar el corresponent protocol d’extinció
d’incendis i fins al lloc dels fets
es va desplaçar una dotació dels
Bombers de la Generalitat i tècnics de la companyia elèctrica.
Aquests foc també va provocar
que una part important d’Alcarràs es quedés sense subministre
de llum, fins que els tècnics van
poder solucionar-ho.

Extingeixen
un incendi
de xemenia
a Sanaüja

Accidents de trànsit
a Torregrossa,
Montagut i Miralcamp

Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir un incendi de
xemeneia que es va originar
en una casa de la localitat de
Sanaüja. Els serveis d’emergència van ser alertats del foc
a les 16.48 hores i fins al lloc
dels fets es va desplaçar una
dotació dels Bombers. No van
haver-hi ferit.

Els Bombers es van desplaçar el
dimarts a les 23.05 hores fins al
carrer Sant Roc de Torregrossa
en ser alertats d’un accident que
es va produir entre dos turismes. No van haver-hi ferits. Per
altra banda, al camí de la Mariola de Montagut va haver-hi un
ferit lleu en bolcar el cotxe en el
que viatjava, mentre que a l’L200, a Miralcamp, també va haver-hi una sortida de via on una
persona va resultar ferida.

Un cotxe xoca contra la façana d’una casa
d’Anglesola i provoca una fuita de gas
Un cotxe va patir ahir una accident de trànsit al carrer Santa Ana,
d’Anglesola, i va impactar contra un edifici situat en el número 4 de
la citada via. Els fets van tenir lloc a les 12.22 hores i arran del sinistre
es va produir una fuita de gas, el que va provocar que es tinguessin
que desplaçar Bombers i tècnics de la companyia.

L’inici de les obres per fer
navegable el Noguera
Pallaresa fins a la Pobla
serà a la primavera
Primer s’acturà a la presa de l’Hostalet
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
El socis del projecte ‘GPS Turisme’, que s’emmarca en la primera convocatòria INTERREG V-A
POCTEFA 2014-2020, es van reunir ahir a Sort per avaluar el seu
desenvolupament una vegada
transcorregut la meitat del període d’execució. Josep Ardanuy,
gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, va explicar que les
obres de més envergadura es realitzaran durant aquest any i que
ja a la primavera es millorarà la
navegabilitat de la presa de l’Hostalet (Pallars Sobirà) per tal que a
la tardor els treballs es concentrin
a la presa de Sossís (Pallars Jussà).
Aquestes obres faran navegable
el riu Noguera Pallaresa des de
Llavorsí fins a la Pobla de Segur i,
per aquest motiu, el Consell Comarcal està realitzant un estudi
urbanístic i ambiental de tot l’entorn del pantà de Sant Antoni per
tenir preparada la normativa en
cas d’empreses voler-hi desenvolupar alguna activitat. Pel que fa
al centre catalitzador de la mobilitat sostenible que s’ubicarà a
l’antiga estació de la Pobla de Segur, està previst que pugui entrar
en funcionament al mes de juliol.
Amb aquestes obres s’aconseguirà fer navegable el riu Noguera

FOTO: C. C. P. S. / Imatge dels socis del projecte ‘GPS Turisme’

Pallaresa en un tram de més de
50 quilòmetres i suposaran una
inversió de 350.000 euros al salt
de l’Hostalet, i de 245.000 euros
a la presa de Sossís. Aquest projecte aportarà noves oportunitats
de negoci, però sobretot permetrà augmentar en seguretat en la
pràctica dels esports d’aventura.
Les obres de l’antiga estació de
tren de la Pobla de Segur per convertir-la en el centre catalitzador
de la mobilitat sostenible suposaran una inversió de 336.000 euros. El gruix de l’obra es finalitzarà
en 15 dies i quedarà fer el disseny
interior i definir-ne els seus continguts. L’antiga estació de tren
es convertirà en un centre d’aco-

Homenatge a Almacelles
als republicans morts
durant el franquisme
L’Ateneu Republicà de Binèfar i
Comarca se celebraran uns actes
d’homenatge als republicans caiguts per la repressió franquista,
en diferents localitats de la zona, el proper dissabte 14 d’abril.
El primer dels actes es durà terme a les 11.00 hores, al cementiri municipal d’Alcampell, amb
un lliurament floral, en el panteó
on descansen les restes de part
dels republicans de la localitat,

També a Binèfar,
Alcampell i
Sant Esteve
que van morir en defensa de la
pau i la llibertat. El segon dels actes s’efectuarà a les 12.00 hores
al cementiri de Sant Esteve de

llida de totes aquelles iniciatives
relacionades amb la mobilitat
sostenible (tren, BTT, senderisme, cicloturisme, autobusos i enllaç per carretera amb el telefèric
d’Estany Gento que accedeix al
Parc Nacional d’Aigüestortes).
Els socis del projecte que es
van reunir a Sort van visitar la tematització de la xarxa de senders
a la zona de l’embassament de la
Torrassa, a la Guingueta d’Àneu.
Es tracta de senders històrics de
l’època romànica. Amb aquesta
actuació es vol recuperar aproximadament 2 quilòmetres de
l’antic sender que unia Sant Pere
del Burgal amb l’església de Santa
Maria d’Àneu.

Llitera, amb el lliurament floral,
davant sengles plaques col·locades en memòria de brigadistes
internacionals i el que va ser l’últim cap de L’Agrupació Guerrillera
de l’Alt Aragó. El tercer dels actes,
a les 13.00 hores, se celebrarà a
Binèfar, amb el lliurament floral
al monòlit dedicat als republicans
de la comarca, morts en defensa
de la República, al lloc on van ser
assassinats. El quart i últim dels
actes s’organitzarà a Almacelles a
partir de les 16.00 hores i compte, per fer-ho, amb la col·laboració de l’ajuntament de la vila,
familiars i amics de les víctimes.
L’homenatge consta també d’un
lliurament floral.
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La compravenda de pisos
a Lleida creix un 22,99% al
febrer en relació amb el 2017
Lleida és la demarcació catalana on més incrementen les
transaccions d’habitatges el febrer, respecte el mateix mes
de l’any passat, amb un 22,99%
d’augment. Alhora és la demarcació que aconsegueix el nombre de transaccions més elevat
que fins ara s’ha registrat en
qualsevol mes des del gener del
2012, ara fa sis anys. Tarragona
és la segona demarcació amb el
creixement més alt del nombre

de transaccions amb el 12,57%
més, Barcelona el 7,84% més i
Girona el 6%. Arreu de Catalunya el passat mes de febrer s’ha
situat en 6.610 operacions, cosa
que suposa el 8,8% més que al
febrer de l’any passat. En el conjunt de l’estat espanyol el nombre de transaccions registrades
s’ha situat en 41.480 operacions, el 16,19% més que al febrer
del 2017. Aquest és el millor febrer des del 2011.

Catalunya registra
la meitat de fraus
elèctrics de l’Estat,
segons Endesa

El 17 d’abril es farà
públic si la Conca de
Tremp és Geoparc
La UNESCO farà públic el 17
d’abril a la tarda si accepta com
a Geoparc la zona de Conca de
Tremp – Montsec. Des del 2015
s’està lluitant per aconseguir
que aquesta zona de Catalunya
sigui declarada Geoparc Mundial de la UNESCO, per la seva
gran riquesa geològica, reconeguda internacionalment, i pel
seu patrimoni natural, històric
i cultural. El projecte, amb més
de 2.000 Km², està integrat per
19 municipis de 4 comarques
lleidatanes.

Endesa va detectar durant el
2017 prop de 34.000 casos de
frau elèctric a Catalunya, el
que representa el 50% del total detectat per la companyia a
l’Estat espanyol. Així doncs, es
van aconseguir recuperar més
de 412 milions de KWh defraudats, una xifra que equival al
consum elèctric de la ciutat de
Girona en poc més d’un any. A
Espanya, el número de casos va
ser de 68.000, amb 761 milions
de KWh recuperats.

Recomanació de reg - Zona lleida
Necessitats d’aigua dels principals
cultius (m3/ha). del 11 al 17 d’abril
La
Torres
Albesa
Maials
Granadella
Segre
(Noguera)
(Segrià)
(Garrigues)
(Segrià)

Aitona
(Segrià)

El Poal
(Pla
Urgell)

Pomera

0

0

--

0

0

--

Perer

0

0

--

0

0

--

Presseguer agost

0

0

--

0

0

--

Nectarina juliol

0

0

--

0

0

--

Panís

0

0

--

0

--

--

Alfals mínim

0

0

--

0

0

--

Alfals màxim

0

34

--

0

0

--

Presseguer juny

0

0

--

0

0

--

Presseguer agost RDC

0

0

--

0

0

--

Ametller (reg suport)

0

0

0

0

0

0

Olivera (reg suport)

0

0

0

0

0

0

Blat

--

--

--

--

--

--

Evapotranspiració de
ref. (ETo)

168

182

171

167

175

165

Pluja efectiva

234

167

138

217

197

360

Cultius

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 30 de març al 6 d’abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l’aigua
en el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

La DOP les Garrigues
promourà activitats per
la lluita contra el càncer
La Denominació firma un acord de
col·laboració amb l’AECC de Lleida
Lleida
redacció
La Junta de Lleida de l’AECC-Catalunya contra el càncer (AECC
Lleida) i la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues (DOP
Les Garrigues), van signar ahir un
acord de col·laboració per promoure sinergies i activitats orientades a la lluita contra el càncer.
L’aliança permetrà a les cooperatives subscrites a la DOP Les
Garrigues tenir accés als serveis
d’informació i conscienciació promoguts per l’AECC Lleida, com les
campanyes d’informació i conscienciació envers la població general, el programa mensual de
consells de salut a l’empresa, els
cursos de deshabituació tabàquica, les conferències orientades
a promoure la salut i l’alimentació saludable, entre d’altres. A
més, l’AECC oferirà els seus serveis d’acompanyament i suport a
malalts i familiars de càncer, com
l’atenció psicològica individual o
en grup, l’atenció social, les ajudes econòmiques, el préstec de
material ortoprotèsic, serveis de
fisioteràpia, tallers i altres serveis

FOTO: S. García / Durant la signatura de l’acord entre la DOP i l’AECC

d’orientació medico sanitària.
Per la seva banda la DOP Les
Garrigues promourà activitats per
potenciar l’alimentació saludable
entre els associats d’ambdues entitats, aproparà les accions que
porta a terme l’AECC Lleida a les
cooperatives subscrites, col·laborarà en accions lúdiques en les
quals participen malalts, familiars
i voluntaris, en accions divulgati-

ves dels bons hàbits per la salut i
per a la prevenció del càncer, en
tallers i programes d’alimentació
i en programes d’orientació mèdica, així com en les campanyes
d’informació i conscienciació envers la població general promogudes per l’AECC Lleida.
Aquest acord, que tindrà una
durada inicial d’un any i serà prorrogable per períodes anuals.

Reñé visita el pla
pilot del Parc
Eòlic d’Almatret
i coneix el
projecte ALMIA
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va visitar ahir el
pla pilot del Parc Eòlic d’Almatret
on va poder conèixer de primera
mà el projecte ALMIA, una iniciativa que vincula estretament
el territori i la història d’Almatret
amb les energies renovables.
ALMIA és una iniciativa que
pretén convertir Almatret en el
primer municipi de Catalunya en
ser sostenible energèticament.
Neix acompanyada de la unió de
dos conceptes íntimament lligats:
ALMatret+energIA. Així doncs,
compta amb diverses actuacions
en forma d’instal·lacions i activitats dirigides al lleure, al coneixe-

FOTO: Diputació / El president de la Diputació a les instal·lacions

ment i l’aprenentatge, i també
té l’objectiu de revaloritzar el
patrimoni d’Almatret i esdevenir
un referent en relació amb l’ús
d’energies renovables.
La Planta Pilot, el pati exterior
experimental, els camps de pràctiques, els laboratoris, etc. formen tot un conjunt d’espais que

pretenen dotar el complex amb
unes instal·lacions que permetin
continuar avançant en l’estudi, el
desenvolupament i la creació de
noves sistemàtiques d’aprofitament de l’energia. Entre els projectes que es volen endegar, hi
ha el centre d’interpretació de les
energies i un petit museu.

I punt
| Marta Vilalta
i Torres
@martavilaltat |

Groc
terrorista
Pel Govern del PP, en la lògica
del manual de la repressió, portar un llaç groc és ofensiu. Sí, ho
heu sentit bé, els ofèn. I nosaltres vinga pensar que això dels
llaços era massa light. És curiós
però, que els ofengui un llacet
groc a la solapa i en canvi no
els provoqui el mateix rebuig
els escàndols de màsters fraudulents o els infinits casos de
corrupció de les seves files, que
podrien considerar-se accions
de banda criminal. L’estat, amb
tots els seus tentacles (policial,
judicial i mediàtic) actua com
un animal ferit i acaba de traspassar l’última línia roja banalitzant el terrorisme. Estiguem
preparats, perquè no s’acabarà aquí. Ahir els CDRs eren vi-

L’estat actua com
un animal ferit i ha
traspassat l’última
línia roja banalitzant
el terrorisme
olents, avui ja són terroristes.
Avui el groc és ofensiu i demà
també serà terrorisme. I així
crearan impunement l’escenari
per reprimir a qualsevol que els
doni la gana. Però el que no tenen en compte és que avui en
dia ja no tot s’hi val. Tot se sap. I
tot traspassa fronteres. Les primeres plantofades de les justícies europees ja han arribat. I
seguiran. I l’animal ferit acabarà caient. Perquè lluny d’aconseguir fer callar la gent, amb la
bogeria repressiva el que aconsegueixen és que la República,
no només sigui un projecte i
una oportunitat, sinó que esdevingui una obligació.
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LA CONTRA

40 olivicultors participen
en una jornada de poda
d’olivera celebrada a Tremp

Telèfon: 973 001 140
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Enric Dalmau
President DOP
Les Garrigues

Signa un conveni de col·laboració
amb l’aecc-Catalunya contra el càncer per promoure sinergies i activitats orientades cap a la lluita contra
aquesta malaltia.

José A. Griñán

Expresident de la
Junta d’Andalusia

Ha negat conèixer “exactament” el
programa de les ajudes que donava el govern en el cas dels ERO perquè com a conseller d’Hisenda “no
es podia arribar a aquest detall”.

Rafael Catalá
Ministre de
Justícia

FOTO: Ajuntament de Tremp

L

’Ajuntament de Tremp, a través del programa Al teu gust,
aliments del Pallars, i l’Associació de Productors d’Oli del
Pallars Jussà van organitzar ahir
al matí una jornada sobre poda
d’olivera, al centre cívic Tarraquet
de Tremp.

L

a jornada es va estructurar
en una sessió teòrica i una
de pràctica sobre estratègies
de conreu i les bases biològiques
i agronòmiques de la poda d’olivera, que han anat a càrrec de
l’especialista en Olivicultura i Elaiotècnica de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Alimentàries)
Juan Francisco Hermoso. La part
pràctica es va desenvolupar a la

Han treballat
tècniques
per millorar
la producció
d’olivera
finca El tros de la padrina, a Guàrdia de Noguera. A la convocatòria
hi van participar més de 40 productors d’oli de la comarca que
en el decurs del matí han pogut
treballar tècniques de poda destinades a millorar la producció de
l’olivera i abaixar costos, especial-

ment de temps. En aquest sentit,
va destacar la poda amb motoserra, enlloc de la tradicional tisora, i
també es va practicar la poda de
rejoveniment.

A

questa formació és una
més de les diferents propostes que es fan l’Associació de Productors d’Oli i el programa Al teu gust, als pagesos i
olivicultors per estendre coneixements, innovacions i pràctiques
útil per al dia a dia, tan pel que fa
a l’elaboració d’oli com, en aquest
cas, de tractament de l’olivera.
Compta amb el finançament del
Servei d’Ocupació de Catalunya a
través del programa Treball a les 7
comarques.

Cal més inversió pública en
innovació i infraestructures
per garantir la competitivitat
de les empreses
Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

Va utilitzar un doble raser per a la
presumpció d’innocència; mentre
li accepta en el cas del màster de
Cifuentes, els hi nega als líders independentistes que són a la presó.

Avui una de llaços grocs. Dimarts
a la concentració de suport als
CDR detinguts davant de la Subdelegació es va intentar penjar un
llaç groc en una farola de la plaça,
però la pluja no ajudava i va caure
fins a tres vegades. L’última dins
del recinte de les tanques, al que
no es podia accedir, però una dona es va saltar el cordó per recuperar-lo. Ho van tornar a intentar
i, a la quarta, van reeixir, una circumstància que va ser molt celebrada pels manifestants.

IMPULSEM EL
TEU ÈXIT

