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COMARQUES

ECONOMIA PROJECTES

Fins a 25 municipis acolliran 250
empleats de l’escorxador de Binèfar
Pla d’habitatge perquè les famílies resideixin en l’entorn del projecte de Pini
DIPUTACIÓ D’OSCA

E. FARNELL

❘ BINÈFAR ❘ La previsió de creació
d’ocupació que està generant
la construcció de l’escorxador
de Binèfar, del grup italià Pini,
que crearà més de 600 llocs de
treball directes en la primera
fase (2019) i pot arribar fins als
1.600, ha provocat que fins a 25
municipis de les comarques de
la Llitera, Cinca Mitjà i Ribagorça impulsin juntament amb
la Diputació d’Osca un pla d’habitatge per acollir entre un 30 i
40% d’aquests nous treballadors
(unes 250 famílies). L’objectiu
és que puguin residir als pobles
petits de l’entorn de Binèfar, i
ajudar així a frenar la despoblació de la zona.
Els alcaldes han acordat tirar endavant aquesta iniciativa
que preveu entre altres accions
posar a disposició dels treballadors infraestructures públiques propietat dels ajuntaments
i les administracions (cases de
mestres, de metges o antigues
escoles), mitjançant acords amb
propietaris privats, l’impuls de

Alcaldes de la Llitera, Cinca Medio i Ribagorza divendres a Binéfar.

la reforma de cases destinades a
lloguer social i venda i la implicació de la col·laboració publicoprivada per al seu finançament.
La Diputació d’Osca farà un
estudi per tal de valorar els
serveis sanitaris, educatius i de
transport per adaptar-los a les
noves circumstàncies.

Així mateix, l’alcalde de
Binèfar, Alfonso Adán, va apuntar que el municipi elaborarà
un pla local i d’altra banda ha
sol·licitat la implicació del govern aragonès i el central per tal
de poder aplicar mesures com
podrien ser l’IVA reduït en la
construcció.

Oportunitat
estratègica per
assentar població
en zones rurals

❘ SENTERADA ❘ L’ajuntament de
Senterada ha aprovat documents tècnics per reparar el
vas de la piscina (42.157 euros), millorar vials a Laren,
Naens i Puigcerver (42.908)
i millorar el paviment dels
carrers Nou i Sant Víctor
(35.112). Les obres s’iniciaran ben aviat.

MEDI AMBIENT
R. C.

estat brigades municipals que
els haguessin portat fins allà,
per la qual cosa van concloure
que havia de ser obra de particulars. Al final es va imposar
el pragmatisme i van buscar la
millor manera de reciclar-lo, tal
com fan amb qualsevol rebuig
que reben. En el cas d’objectes
de fusta que no es pot reutilit-

RECICLATGE

Tant a Esterri com a Sort
van optar per reciclar els
fèretres abandonats com
a restes de fusta

El nou servei
d’escombraries de la
Noguera, a l’octubre
❘ BALAGUER ❘ Fomento de Construcciones i Contratas iniciarà el desplegament del nou
sistema de gestió i recollida d’escombraries a partir
del pròxim mes d’octubre,
segons va informar ahir la
presidenta de l’ens comarcal,
Concepció Cañadell, en el
consell d’alcaldes.

En els dos casos els van deixar a la porta
R. R.

❘ LLEIDA ❘ El grup parlamentari
d’ERC al Senat va donar suport ahir a la moció presentada pel grup Units Podem - En
Comú Podem - En Marea a la
comissió de Cultura, en defensa de la llengua aranesa,
que reconeix la importància de la diversitat cultural
i lingüística.

Senterada dóna llum
verda a millores
al centre

Un altre taüt abandonat
a la deixalleria de Sort
abans que a la d’Esterri
❘ LLEIDA ❘ El taüt buit trobat dissabte passat a la deixalleria d’Esterri d’Àneu (vegeu SEGRE d’ahir)
no és l’únic que ha aparegut a les
instal·lacions de tractament de
residus del Pallars Sobirà. Uns
mesos abans, algú va abandonar a la de Sort un altre fèretre
de procedència desconeguda.
Així ho van confirmar fonts de
l’ens comarcal, que van apuntar
que, en els dos casos, els van
trobar a les portes de les deixalleries després que algú els
diposités allà fora de l’horari
d’obertura al públic. Estranyats,
van fer trucades a ajuntaments
i van descartar que haguessin

ERC dóna suport al
Senat a una moció
a favor de l’aranès

OBRES

■ El president de la Diputació d’Osca, Miguel
Gracia, va apuntar que la
implantació de l’empresa
suposa una oportunitat
estratègica per aconseguir assentar població i
frenar la despoblació. “A
tots els pobles hi ha tipus
diferents d’habitatges
buits i amb accions com
aquesta podrien tornar a
habitar-se”, va dir. “Hem
de saber què pot aportar
cada poble des del punt
de vista de situació i serveis per tal de regular i
prioritzar les actuacions
a desenvolupar per evitar la competència entre
ells. L’objectiu és parar la
despoblació.”

RESIDUS INSÒLITS

ARAN

SERVEIS

El fèretre trobat dissabte passat a la deixalleria d’Esterri.

zar en la seua forma original,
el procés passa per reduir-los
a estelles.
Arran de la publicació a la
xarxa social de Facebook d’una
fotografia del taüt davant de la
deixalleria d’Esterri d’Àneu (difosa dilluns passat per Pallars
Digital), una veïna del Pallars
Sobirà va compartir també la

imatge d’un altre vell fèretre.
Va afirmar que ho havia trobat
feia al voltant d’un mes a la deixalleria de Sort. Fonts de l’ens
comarcal, per la seua part, van
corroborar haver rebut un altre
taüt anteriorment el d’Esterri,
encara que van puntualitzar que
el de Sort va aparèixer mesos
enrere.

Isil restableix el
proveïment d’aigua
rere la gran allau
❘ ALT ÀNEU ❘ L’aigua potable
del poble d’Isil va recuperar
ahir a la tarda la normalitat,
després de la gran allau de
neu que va arrossegar arbres
i va enterbolir el subministrament de boca. Per solucionar-lo, van recórrer a cabal
de fonts properes.
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COMARQUES

METEOROLOGIA TEMPORAL

PROJECTES

Neu de primavera i les pluges
activen l’alerta per inundacions

Noves càmeres
per veure voltors
des de Tremp

Possibles avingudes al Pirineu i els trams mitjà i baix de l’Ebre i el Segre deixa anar
aigua a la Mitjana || Fins a set graus negatius registrats a Naut Aran
C. SANS

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ El temporal d’aquesta
setmana, que s’allargarà almenys fins divendres, va deixar
la nit de dilluns a dimarts fins
a 14 centímetres de neu nova a
Espot i 13 a Boí, segons dades
del Meteocat. Les temperatures van caure fins als 7 graus
negatius a Naut Aran. A més,
les estacions meteorològiques
d’aquestes dos localitats van
registrar 33,9 i 38,3 litres per
metre quadrat de pluja. Malgrat aquests episodis de pluja, els pantans de Lleida, que
es troben per sobre del 50 per
cent de la capacitat, segueixen
contenint l’aigua. No obstant, la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre va instar Endesa a alli-

berar aigua a les comportes de
la Mitjana, a Lleida. A la capital
del Segrià van deixar anar 30
metres cúbics per segon, mentre
que a les altres dos van ser 10
metres cúbics per segon. Són
aquests episodis de pluja, que es
preveu que es repeteixin durant
la jornada d’avui, els que van
portar Protecció Civil a activar
l’alerta del pla d’emergències
per inundacions a Catalunya,
l’Inuncat, a causa de les incidències que es poden produir a
les comarques de muntanya per
l’increment del curs dels rius.
En aquest sentit, al seu pas per
Lleida, el Segre transportava
aproximadament 36 metres cúbics per segon, quan la mitjana
del mes de març se situava en els

Penelles inaugura
un carrer dedicat al
referèndum de l’1-O
❘ PENELLES ❘ Penelles inaugurarà
dissabte el carrer 1 d’Octubre, l’actual carrer del Nord.
L’alcalde, Eloi Bergós, va explicar que en aquesta via es
troba el col·legi del referèndum i el canvi de nom el van
demanar els veïns. L’exconseller Josep Rull, ara a la presó, havia d’assistir a l’acte. Al
seu lloc, hi assistirà el president de l’AMI, Josep Maria
Cervera.
El riu Segre a la Seu, per on ahir circulaven més de 30 metres cúbics d’aigua per segon.

10,2. Per la Noguera Ribagorçana circulaven 28,18 metres
cúbics per segon. A Aran, la Garona en transportava 30,53 al
seu pas per Bossòst. A més, les
ratxes de vent podran superar
els 90 quilòmetres per hora al
Pirineu. Les nevades d’aquest
hivern han portat que encara
s’acumulin 1.388 hectòmetres
cúbics de neu a les capçaleres
de la Ribagorçana, la Pallaresa,
el Segre i la Garona.
La bona qualitat d’aquesta
neu ha portat que algunes estacions de nòrdic encara mantinguin obertes les instal·lacions.
L’esquí de fons ha rebut aquesta
temporada 76.313 esquiadors,
un 11 per cent més de visitants
que a la campanya anterior.

SERVEIS SANITAT

Escrit favorable al director
d’hospitals del Pirineu
❘ LA SEU ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha desestimat el recurs de Compromís pel Pirineu
contra el procés del nomenament del nou director dels centres mèdics de la Fundació Sant
Hospital de la Seu i de l’Hospital del Pallars de Tremp, al
considerar que la via civil no
té competència per presentar
un procés d’aquest tipus i insta el partit polític a continuar
per la via del Jutjat Contenciós
Administratiu.

❘ TREMP ❘ El consell del Jussà ha
adjudicat la renovació de les
càmeres de la serra de Sant
Gervàs, que permeten que
els visitants de l’Epicentre
de Tremp vegin en directe els
voltors de la Terreta. El president de la corporació, Constante Aranda, va explicar
ahir que aquesta actuació,
amb 23.000 € de pressupost,
estarà a punt a l’estiu.

MUNICIPIS

BALANÇ

L’esquí nòrdic ha rebut
aquesta temporada 76.313
esquiadors, un 11% més
que a la campanya anterior
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Compromís pel Pirineu, que
reuneix llistes municipals vinculades al PSC, va presentar el
recurs contra la Fundació Sant
Hospital i Gestió de Serveis Sanitaris i va demanar suspendre
de forma cautelar el nomenament del director únic. El portaveu del grup socialista, Òscar
Ordeig, va indicar que la formació “valorarà si segueix amb la
via del contenciós administratiu
o ataquem la qüestió de forma
política”, informa C. Sans.

LES CLAUS

Neu. La nit de dilluns a dimarts es van acumular 14 centímetres

de neu nova a Espot, 13 a Boí, 5 a Port del Comte, 4 a la Bonaigua i 4 més a Sant Joan de l’Erm.

Pluja. Ahir es van acumular 38,3 litres per metre quadrat a Boí,
33,9 a Espot, 19,6 al Pont de Suert i 15,5 a Maials, segons les dades de les estacions meteorològiques del Meteocat.
Cursos. Endesa va deixar anar ahir, a petició de la CHE, 30 me-

tres cúbics per segon a les comportes de la Mitjana i 10 metres
cúbics a la Torrassa i Borén.

Desembassaments. Les comportes de la Mitjana es van obrir
per deixar anar a Lleida 30 metres cúbics per segon. A l’Ebre,
Flix va alliberar 1.000 metres cúbics per segon per la previsió
de més avingudes. A Aragó, hi ha alerta per inundacions i es
preveu una punta d’avinguda a Saragossa el cap de setmana.

PROTECCIÓ CIVIL

Proven sirenes
d’alerta química a la
piscifactoria de Les
❘ LES ❘ La sirena d’alerta per
risc químic al complex de la
piscifactoria de Les es va activar ahir en el marc de les
proves que Protecció Civil
porta a terme cada sis mesos.
En el conjunt de Catalunya,
es van provar les vuitanta-tres sirenes instal·lades
en trenta-set municipis a la
xarxa Plaseqcat sense incidències en cap d’aquestes, segons dades de la Generalitat.
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COMARQUES

TRIBUNALS EDUCACIÓ

EMERGÈNCIES

Cullerés nega coaccions contra la
directora del col·legi de Montferrer

Incendis a dos
vehicles a la
Segarra i l’Urgell

El delegat territorial d’Ensenyament declara com a investigat als jutjats de la Seu
d’Urgell || La denunciant l’acusa de pressions per fer-la dimitir
PTV

C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El director dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, va negar ahir les acusacions d’assetjament en l’àmbit
laboral i coaccions presentades
en forma de querella criminal
per la directora de l’escola Rosa
Campà de Montferrer, Maria
Rodríguez. Cullerés va declarar com a investigat davant del
titular del jutjat número 2 de la
Seu d’Urgell amb dos inspectors
del seu departament. El delegat
territorial va declinar fer cap
tipus de declaració a la sortida
de la vista que forma part del
procés d’instrucció previ a la
celebració del judici. El que sí
que va parlar va ser l’advocat
que representa l’acusació particular, Pau Simarro, que va explicar que un dels dos inspectors
que ostenten el càrrec de cap
del servei va reconèixer que va
“aconsellar” a la directora que
presentés la dimissió, mentre
que l’altra inspectora i el delegat
van negar les acusacions.
El lletrat va denunciar que
presumptament des d’Ensenyament es va voler fer dimitir la màxima responsable del
centre educatiu per una sèrie
de fets que va considerar que
“no estan provats”. L’advocat
Pau Simarro va assenyalar que
es va acusar el seu client “per
una sèrie d’irregularitats greus”

❘ VILAGRASSA ❘ Els Bombers van
treballar ahir en dos incendis
que van calcinar, d’una banda, part d’un camió a Ribera
d’Ondara i, de l’altra, totalment un vehicle a Vilagrassa.
El primer va tenir lloc poc
després de la mitjanit a l’A-2 i
el segon, poc abans de les dos
del migdia a l’antiga N-II. hi
van treballar quatre dotacions i cap dels conductors va
resultar afectat.

SUCCESSOS

Detinguts per
blanqueig i drogues
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Civil va
detenir ahir catorze persones a Barcelona, Tarragona
i l’Alt Urgell en una operació
contra una presumpta organització criminal vinculada
al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. L’actuació
policial segueix oberta.

El director territorial d’Ensenyament a Lleida, ahir als jutjats de la Seu d’Urgell.

en la gestió del centre “que ara
no s’han provat” i va insinuar
que “hi ha vinculacions polítiques” en la decisió d’investigar-la i pressionar-la per deixar
el càrrec al centre. A part, va
insistir que el departament va
utilitzar “com a palanca per fer
pressió contra la directora” les
denúncies presentades per les
tres professores, i les va acabar

SUCCESSOS TEDAX

usant per intentar fer-la dimitir del càrrec “a l’haver-se convertit en una figura incòmoda”,
sempre segons Simarro.
Les declaracions continuaran
entre demà i la setmana que ve,
quan s’han citat sis testimonis
de la investigació. D’altra banda, la querella de la directora va
arribar després de nou mesos
de conflicte entre les parts du-

rant el curs 2016/2017, la qual
cosa va motivar que la responsable del centre fos expedientada per una infracció lleu per
haver firmat un conveni sense
tenir funcions per fer-ho. Ara
com ara continuen les sessions
del procés de mediació escolar
sol·licitat per part de l’associació de mares i pares d’alumnes
d’aquesta escola.

FAUNA

Cacen una geneta
que atacava galliners
❘ SORT ❘ Agents Rurals i guardes de la Reserva Nacional
de Caça Alt Pallars han col·
locat una trampa per capturar genetes, perquè danyen
galliners. Un exemplar capturat s’ha transportat a una
zona llunyana.

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ
MOSSOS D’ESQUADRA

Detingut un exmilitar de Talarn
per un crim de fa divuit anys
Va assassinar a punyalades un home en un pis de Montgat
REDACCIÓ

L’artefacte es va trobar a les obres de connexió de l’LP-7041.

Troben un projectil de la Guerra
Civil a la Granja d’Escarp
❘ LA GRANJA D’ESCARP ❘ Operaris que
treballen a les obres de connexió entre l’LP-7041 i el camí de
Maials van localitzar ahir un
artefacte de la Guerra Civil a
la Granja d’Escarp. Els operaris van trobar el projectil en la
construcció d’un nou vial i la

troballa va obligar a paralitzar
l’obra fins que els Tedax dels
Mossos d’Esquadra van retirar
l’artefacte. L’ajuntament recorda que la Granja va ser escenari
de la batalla de l’Ebre, per la
qual cosa és habitual trobar-hi
restes del conflicte.

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra han resolt un crim comès
fa divuit anys amb l’arrest a
Colòmbia d’un home que va
estar destinat a la base militar
de Talarn vuit anys després de
presumptament matar a punyalades un home en un pis de
Montgat. Un crim que, per als
investigadors, té clares motivacions homòfobes. El presumpte
autor és un home d’ideologia
nazi. El detingut es troba en
una presó colombiana a l’espera de ser extradit a Espanya
per ser jutjat.
Segons va ex plicar a hir
l’inspector Jordi Domènech,
el crim es va resoldre el setembre del 2017, després que es
reobrís la investigació el 2016.
Al principi va ser la Guàrdia

Civil la que va instruir el cas,
però no van trobar prou proves per localitzar el culpable.
Domènech va explicar que
l’arrestat era amant de les pel·
lícules bèl·liques i havia estat
soldat a Colòmbia, va servir

HOMOFÒBIA

La investigació veu
motivació homòfoba
després del crim ja que
l’autor té ideologia nazi
en l’exèrcit espanyol entre el
2007 i el 2008 a Talarn, al Pallars Jussà, i tenia antecedents
per agressió sexual, violència
masclista i lesions. L’assassinat
va tenir lloc el març del 2000

al pis en el qual la víctima es
cuidava d’un ancià amb discapacitat. Tots dos es van conèixer a través d’un anunci a la
premsa comarcal quatre dies
abans de quedar. El detingut
presumptament li va assestar unes quantes punyalades
per tot el cos i els agents de la
policia el van trobar nu, amb
una flor a l’orella i inscripcions a les parets amb sang en les
quals posava “Hitler tenia raó”
i “KKK”. Tres anys més tard, el
detingut va trucar a una cosina
de la víctima i li va posar un
enregistrament del moment del
crim. Els Mossos d’Esquadra
van arribar fins a ell gràcies
també a testimonis als quals
el detingut, que va fugir a Colòmbia el 2009, havia confessat
haver matat la víctima.
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ESPORTS

ATLETISME CARRERES POPULARS

Balàfia espera 2.000 atletes
a la seua cursa més inclusiva
Preveu gairebé una desena de categories en funció de les discapacitats
X.P.

❘ LLEIDA ❘ La tradicional Cursa
Balàfia-Aremi viurà el pròxim
22 d’abril la trenta-sisena edició com la prova atlètica “més
inclusiva de Lleida”, tal com la
qualifiquen els impulsors. “Nosaltres ens pengem la medalla
perquè ho som realment. Altres
curses ho diuen, però després a
la pràctica, sense voler criticar
ningú, no és tan visible. Es fa
tot el possible perquè la carrera
sigui inclusiva i, de fet, tenim
atletes en cadira de rodes en totes les categories i el circuit està
pensat per a ells”, va apuntar
ahir Jos Farreny, membre de la
junta de l’Associació de Veïns de
Balàfia, durant la presentació
de la prova, que comptarà amb
una desena de categories en funció del grau de discapacitat dels
participants.
La prova oferirà dos distàncies, una de cinc quilòmetres i
una altra de deu, totes dos puntuables per a la Lliga Ponent,

una caminada i una cursa inclusiva d’un quilòmetre, que
també estarà oberta a tots els
públics i en què estaran incloses les Supercurses infantils que
l’organització va posar en pràctica l’any passat. Maria Mercè
Batlle, presidenta de l’Associació Aremi, va defensar el caràcter solidari d’una prova que
espera congregar uns 2.000

participants.
La sortida de les carreres de
cinc i deu quilòmetres serà des
del Centre Cívic de Balàfia a
dos quarts de deu del matí, i al
seu torn a tres quarts de deu
començarà la caminada i a dos

FUTBOL

Pelayo, de
l’Albacete,
operat amb èxit
❘ SARAGOSSA ❘ El jugador de
l’Albacete Balompié Pelayo
Novo, que el 31 de març
passat es va precipitar des
d’un tercer pis de l’hotel de
concentració del seu equip
a Osca, va ser intervingut
ahir “de manera satisfactòria” d’una lesió “traumatològica” a l’Hospital Clínic de
Saragossa, on encara es troba
ingressat.

BÀSQUET

Pau Gasol i Abrines
asseguren bitllet
per al ‘play-off’

TRES DISTÀNCIES

De 5 i 10 km, puntuables
per a la Lliga Ponent, una
caminada i una altra d’1 km
per a tots els públics
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La prova es va presentar ahir a la Diputació.

quarts de dotze del migdia ho
farà la carrera inclusiva, mentre
que l’arribada estarà situada a la
plaça Maria Aurèlia Capmany,
on s’han programat diferents
activitats lúdiques amb la participació del Club Banyetes.

La presentació,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ NOVA YORK ❘ Els jugadors Pau
Gasol, Nikola Mirotic i Álex
Abrines han assegurat la seua presència als play-offs de
l’NBA, després de les victòries dels respectius equips en
la penúltima jornada de la
lliga regular, i han unit els
seus noms als de José Manuel
Calderón i Ricky Rubio, que
ja havien assegurat la presència en les eliminatòries
per l’anell.

Puigverd
homenatja els seus
millors esportistes
❘ PUIGVERD DE LLEIDA ❘
L’ajuntament de Puigverd de Lleida va homenat jar d iu menge
passat els seus millors
esportistes, tant pels
resultats com per la trajectòria, en la primera
edició de la Diada de
l’Esport. Durant la gala es va distingir una
trentena d’esportistes de vint disciplines
diferents.

El CH Cadí, protagonista
del Territorial de
patinatge de Tremp

❘ TREMP ❘ Tremp va acollir el cap
de setmana passat el Campionat Territorial, en la modalitat
lliure i per parelles de patinatge

artístic, que va tenir el CH Cadí com un dels protagonistes.
En cadets va guanyar Ariadna
López (Mollerussa), en juvenils

Paula Moliné (CH Cadí) i David Corbella (Torregrossa), en
júniors Ariadna Milara (Mollerussa Pla d’Urgell) i Enric

Porta (CH Cadí), i en sèniors
es va imposar Noemí Isla (CH
Cadí), i va quedar en segon lloc
Victòria Colomina, del Tremp.

