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El acusado de abusar de seis 
menores en Valencia trabajó 
de profesor en Vielha | PÁG.15

ARRANCA LA COSECHA EN EL SEGRIÀ. 
Los trabajos ya han empezado en las zonas 
más primerizas de cereal de invierno, como  
es el caso de algunos campos de Alfés | PÁG.17

Sánchez ‘descoloca’ al 
independentismo con el 
ministro Josep Borrell

 ACTUAL P. 22 - 25 Y EDIT. P. 5

FOTO: P.S. (ACN) / La titular de 
Justícia, al llegar a la Conselleria

El político de la Pobla de 
Segur será el titular de              
la cartera de Exteriores

Puigdemont critica el 
‘gesto’: “Se ha significado 
en la escalada del odio”

Tres millones
Es el impacto económico 
que generan para Lleida las 
Festes de Maig, el Aplec y la 
Fira de Titelles.

dEl dato

| PÁG.3

El mal estado de una biga obli-
gó al consistorio en 2015 a al-
quilar unas oficinas en Tremp 
para poder celebrar sus ple-
nos. A día de hoy la situación 
aún no se ha podido solucio-
nar por la falta de recursos del 
Ayuntamiento. El alcalde de 
Sant Esteve, Jordi Navarra, ex-
plica que ahora pedirán finan-
ciación al nuevo Govern para 
abordar las obras. | PÁG.14

Sant Esteve 
deriva a Tremp 
sus plenos por 
el mal estado 
del consistorio

Adquiere la firma a través de 
la sociedad Biomasa del Ge-
nil SL, con sede en Córdoba, 
tras el concurso de acreedores 
presentado meses después de 
la muerte de uno de los socios 
del grupo cárnico y de la en-
trada en prisión del otro socio, 
acusado del crimen. | PÁG.13

Un empresario 
de Juneda se 
adjudica el 
grupo cárnico 
Puig GrosBienvenida de 

‘amarillo’ a las 
Conselleries del 
nuevo Govern
Los titulares del Executiu 
acudieron ayer a las Conse-
lleries rodeados de flores y 
lazos amarillos mientras que 
Torra se reunió con los pre-
sos en Estremera y dijo que 
quiere hablar con Sánchez 
“de Gobierno a Gobierno”.

Del Gobierno de González 
a la UE con duras críticas 

al soberanismo
Exministro de Obras Públicas con 
Felipe González y expresiden-
te de la Eurocámara, Borrell ha 

mantenido un duro discurso 
contra el independentismo, 
del que instó a “desinfectar 
Catalunya” durante la campa-
ña del 21-D.
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Adjudiquen a un empresari 
de Juneda les dues firmes 
del grup càrnic Puig Gros 
El Jutjat Mercantil de Lleida va notificar ahir 
l’aprovació de la venda a Biomasa del Genil SL
La càrnia va presentar fa uns 
mesos concurs de creditors 
amb un passi de 1.100.000 
euros després que els dos 
principals socis, un fos 
presumptament assassinat 
i l’altre ingressés en presó 
acusat d’aquest crim.

Lleida
REDACCIÓ
El Jutjat Mercantil de Lleida va 
notificar ahir l’aprovació de la 
venda de la unitat productiva de 
les firmes Agro Puig Gros i Carns 
Puig gros a l’empresa Biomasa del 
Genil SL.

Segons van informar ahir a LA 
MAÑANA fonts de l’empresa ad-
quirent la intenció és “reactivar” 
aquestes dues firmes càrnies, 
que van entrar en concurs de cre-
ditors després que els dos princi-
pals socis, un fos presumptament 
assassinat i l’altre entrés en presó 
acusat d’aquest crim.

Aquestes dues firmes van pre-
sentar un passiu d’1.100.000 eu-
ros aproximadament i en aquests 
moments disposa de cinc boti-
gues i 7 treballadors.

Biomasa del Genil SL té la seu 
social a Santaella (Córdova) i el 
seu objecte social és la producció, 
comercialització i transformació 
de productes agrícoles, forestals, 
biomasa i pecuaris, així com la 

FOTO: Núria Garcia / Imatge d’una de les botigues de Puig Gros a la ciutat de Lleida

promoció i desenvolupament de 
projectes agroenergètics, fores-
tals i industrials vinculats amb la 
producció d’energia elèctrica en 
règimen especial. L’administra-
dor únic de la societat adquirent 
és Teòfil Camí, veí de Juneda. Bi-
omasa del Genil SL pertany a un 
grup empresarial que posseeix 

un escorxador de porc ecològic 
a Torregrossa, una firma de plats 
precuinats a les Borges Blanques i 
d’altres carnisseries a Ponent.

Cal recordar que el titular del 
jutjat d’instrucció número 2 de 
Lleida va aixecar, a principis del 
març, el secret de sumari del crim 
en el que va morir Eduard Ardiaca 

a mans, presumptament, del seu 
cunyat Josep Puig-gros, conegut 
empresari càrnic de Lleida. Segons 
van destacar a LA MAÑANA fonts 
properes al cas, la víctima hauria 
rebut sis trets i el crim s’hauria co-
mès en l’obrador que l’acusat té a 
Torre-serona. Puig-gros es troba 
en presó provisional.

Amb la primera fase de la deixa-
lleria de Vielha ja finalitzada s’ha 
posat en funcionament el nou 
sistema de gestió que implica 
cobrar els residus als industrials 
i als particulars que superin els 
500 quilos de deixalles. Amb la 
posada en marxa d’aquest nou 
sistema es vol reduir els residus 
que es generen i els costos que 
el Conselh Generau d’Aran ha 
d’invertir anualment per aquest 

servei; uns 165.000 euros. El 
Govern aranès confia a reduir 
aquesta xifra en un 50%. Si 
un particular, durant un mes, 
no ha superat la quantitat de 
deixalles estipulada, no se li 
cobrarà però si supera aquesta 
xifra, se li aplicarà les taxes es-
tablertes. Aquesta nova deixa-
lleria s’ha construït al mateix 
indret de l’anteriorment exis-
tent.

Entra en marxa el nou 
sistema de gestió de la 
deixalleria de Vielha

FOTO: ACN / L’objectiu del nou sistema és reduir els residus

L’Obra Social 
”la Caixa” 
aporta 6.000 
euros al 
Pallars Jussà

El Solsonès 
dóna ajuts de 
menjador i 
transport

Afanoc porta 
el ‘Posa’t 
la gorra’ a 
Cervera

El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Obra So-
cial “la Caixa” van signar 
ahir l’acord pel  qual l’enti-
tat financera aporta 6.000 
euros per al finançament 
del mobiliari i la divulga-
ció del banc d’aliments i el 
nou centre per a l’autono-
mia personal que  s’obrirà, 
aquest estiu, a la ciutat 
de Tremp. La signatura va 
anar a càrrec del Director 
de Banca d’Institucions de 
CaixaBank a Lleida , Gere-
mi Camí  i el president del 
Consell Comarcal.

El Consell Comarcal del Sol-
sonès otorga ajuts de menja-
dor i transport escolar pel curs 
2018-2019.El proper 15 de juny 
finalitza el termini per a la pre-
sentació de sol·licituds. Aques-
tes s’han de presentar al cen-
tre escolar que pertoqui abans 
del termini que aquest mateix 
estableixi, ja que les escoles 
hauran d’aportar tota la docu-
mentació al Consell Comarcal 
com a màxim el dia 15 de juny. 
Existeixen cinc línees d’ajuts di-
ferents.

La iniciativa “Posa’t la gorra” 
pels infants i adolescents amb 
càncer també arriba a Cervera, 
amb una jornada lúdica i soli-
dària el diumenge 10 de juny, 
de 10 a 14  hores, a la plaça 
Universitat. L’Associació de Fa-
miliars i Amics de Nens On-
cològics de Catalunya (Afanoc), 
amb la col·laboració de la Pae-
ria de Cervera i entitats locals, 
organitzen 8 activitats a l’esce-
nari central i 18 tallers diversos 
per a infants i joves a la plaça 
Universitat. La presentació de 
la iniciativa va tenir lloc ahir a la 
Paeria de Cervera.
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Sant Esteve de la Sarga 
celebra els plens a 
Tremp per l’estat de 
ruïna del seu consistori
Una biga amb senyals avançats de corc 
els va obligar a llogar unes oficines
Sant Esteve de la Sarga
H. HUGUET
L’Ajuntament de Sant Esteve de la 
Sarga, al Pallars Jussà, es veu obli-
gat a celebrar els plens en unes 
oficines de Tremp pel “l’estat de 
ruïna” en què es troba l’edifici 
municipal, segons explicava l’al-
calde de la localitat Jordi Navarra.

Pels volts del 2015 l’antic 
equip de govern es va veure obli-
gat a traslladar-se a Tremp per-
què una de les bigues principals 
de l’estructura de l’edifici estava 
en estat de corc. El consistori no 
tenia constància del mal estat 
en què es trobava ja que un fals 
sostre ho ocultava, explicava Na-
varra. Així doncs el govern d’ales-
hores va decidir llogar les oficines 
de Tremp, la capital, per segure-
tat. A dia d’avui, encara no s’hi 
ha pogut posar remeï perquè el 
consistori no disposa de prou re-
cursos. A més a més, el problema 
s’ha agreujat perquè l’aigua de la 
pluja entra a l’edifici “a raig”, se-
gons apuntava l’actual batlle.

A banda dels plens, per les 
eleccions fins i tot s’havia arribat 
a llogar un barracó per votar.

UN NOU PROJECTE

Amb l’aixecament del 155 el con-
sistori sol·licitarà finançament 
pel nou projecte d’edifici que ja 

tenen redactat. Diversos arqui-
tectes van passar una setmana 
a Sant Esteve a finals de juliol 
del 2017 perquè s’hi celebrava 
un seminari d’arquitectura. Du-
rant l’estada els experts van dis-
senyar tres nous projectes, entre 
aquests l’Ajuntament.

FOTO: LM / Imatge de l’interior de l’edifici actualment

La Diputació de Lleida va co-
mençar ahir els treballs amb 
maquinària pesada per poder 
retirar el material abocat sobre 
la carretera LV-9124 a Castell de 
Mur, al Pallars Jussà. Es fa des-
prés que la setmana passada 
acabessin els treballs d’alçada 
d’estabilització del cingle on es 
va produir l’esllavissada per tal 
que els equips que han de tre-
ballar-hi ara ho puguin fer amb 
seguretat. A la zona s’hi ha des-
plaçat un equip de maquinària 
compost per dos retroexcava-
dores giratòries i un bulldozer 
de gran tonatge.

Inicien la retirada de runa a 
la carretera de Castell de Mur

14 COMARQUES | MARTES 5 DE JUNIO DE 2018

FOTO: Diputació de Lleida / Maquinària pesada retirant les roques ahir

Tàrrega ha organitzat la sego-
na edició dels seus tallers de 
memòria Gent Activa, Ment en 
Forma. Dinamitzat per professi-
onals de NeuroLleida, consisteix 
en un programa d’entrenament 
cognitiu en grup i adreçat espe-
cialment a gent gran. Els partici-
pants milloren les seves funcions 
cognitives i desenvolupen estra-

tègies de salut cerebral per pre-
venir el seu empitjorament amb 
el pas del temps. Els tallers s’han 
realitzat des del passat octubre 
amb 27 sessions i un total de 23 
persones participants, amb una 
mitjana d’edat de 70-75 anys. 
NeuroLleida és el servei d’ASPID 
especialitzat en la prevenció de 
patologies neurològiques. 

Tàrrega imparteix tallers 
per potenciar i estimular la 
memòria de la seva gent gran

Catalunya rebrà una subvenció 
de 2,5 milions d’euros de la Unió 
Europea per protegir els seus 
boscos de vernedes. En concret, 
el projecte Life Alnus actuarà a 
les conques del Besòs –Vallès 
Oriental-, Alt Ter –Osona i Gar-
rotxa- i Alt Segre –Cerdanya-. 
Les vernedes són els boscos de 
ribera per excel·lència i, en els 
darrers anys, han patit una im-

portant regressió a Catalunya, 
segons ha detallat el coordina-
dor del projecte i investigador 
del Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya (CTFC), Jordi Cam-
prodon. Segons l’investigador, 
els boscos de vernedes “mini-
mitzen les inundacions, filtren la 
contaminació difusa i són hàbi-
tats estratègics per a la conser-
vació de diverses espècies”.

FOTO: ACN / Presentació del projecte ‘Life Alnus’ a Manlleu

Destinaran 2,5 milions 
per protegir les vernedes 
de les conques de l’Alt 
Segre, el Besòs i l’Alt Ter

La pluja desllueix el Corpus d’Almacelles
La pluja va impedir que es pogués realitzar la processó del Corpus 
d’Almacelles amb la desfilada de les nenes i els nens que han celebrat 
enguany la seva primera comunió.  / FOTO:  Jordi Pascual
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Vilanova de Meià, Sant Llorenç 
de Morunys, Solsona i Manresa 
van acollir del 30 de maig al 2 de 
juny el Congrés de Mineria i de 
Geologia on es va acordar po-
tenciar el Museu de Vilanova de 
Meià perquè aculli les mostres 
fòssils que s’han extret de la Pe-
drera de Meià i, alhora, dema-

nar rèpliques de les mostres que 
hi ha distribuïdes per diferents 
indrets del món. Durant el Con-
grés va quedar palesa la neces-
sitat de preservar íntegrament 
la coneguda Pedrera de Meià, 
situada dins el Geoparc Conca 
de Tremp-Montsec, pels seus 
valors històrics i paleontològics.

Demanaran rèpliques dels 
fòssils de la Pedrera de Meià 
distribuïts arreu del món

Les Borges 
celebra el 
seu quart 
‘English Day’
El Pavelló de l’Oli i el Pavelló 
Francesc Macià de les Borges 
van acollir ahir fins a 194 alum-
nes provinents dels centres 
educatius de tota la comarca 
de les Garrigues. Els joves es 
van desplaçar fins a la capital 
de les Garrigues per celebrar 
l’English Day, una iniciativa que 
proposa un seguit d’activitats 
lúdiques d’immersió lingüística 
en l’anglès.

Comencen la perforació del 
túnel de Tresponts a la C-14 
perquè estigui enllestit el 2020
Les tasques avançaran en paral·lel per les dues boques

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat va iniciar ahir 
les tasques de perforació 
del túnel de Tresponts a la 
C-14, en el marc de les obres 
de condicionament i millora 
de la carretera que estan 
en marxa des de la tardor 
passada.

Organyà
REDACCIÓ
El futur túnel, als termes d’Or-
ganyà i Fígols i Alinyà, tindrà una 
longitud d’1,3 quilòmetres i per-
metrà millorar el traçat per un 
tram sinuós del congost de Tres-
ponts. L’obra, amb una inver-
sió de 35,4 milions  i un termini 
d’execució de 36 mesos, perme-
trà millorar la seguretat d’aquesta 
carretera i afavorir la permeabili-
tat amb l’Alt Pirineu. Aquesta ac-
tuació abasta en total un tram de 
prop de 3 quilòmetres,  entre la 
sortida del nucli d’Organyà i el tú-
nel existent del Montant de Tost, 
just abans de la intersecció amb 
la carretera LV-4001. 

L’estructura principal de l’obra 
és el nou túnel, que es construeix 
per millorar el traçat de la carre-
tera existent. La secció del túnel 
serà de 12,5 metres d’ample per 
uns 8 metres d’altura, amb dos 

FOTO: Dept. Territori / Màquines començant els treballs de perforació

carrils de circulació de 3,5 metres 
d’amplada, un per sentit, una mit-
jana d’1 metre, voreres d’1 me-
tres i vorals d’1,25 metres. Així 
mateix, es construiran dues ga-
leries d’evacuació i s’habilitaran 
sortides des del túnel a les galeri-
es cada 250 metres, aproximada-
ment.

 Per la composició del terreny, 
el primer tram d’entre 15 i 20 
metres de cada costat del túnel 
es construirà amb mitjans mecà-
nics i la resta, amb voladures. Es 
preveu que el túnel i les galeries 
quedin excavades la primavera de 

l’any que ve ja que s’excavarà per 
ambdós costats. D’altra banda, 
la calçada s’ampliarà fins als 10 
metres d’amplada, amb dos car-
rils, un per sentit, de 3,5 metres 
i  vorals d’ 1,5 metres, per tal de 
millorar la seguretat en tot aquest 
tram. Per encabir la nova platafor-
ma, donada la singularitat orogrà-
fica d’aquesta zona, es construirà, 
en el costat de la carretera més 
proper al riu, un mur d’escullera 
de 100 metres de longitud per 1,5 
metres d’ample,  i cinc trams de 
voladissos de com a màxim 2 me-
tres d’ample com a màxim.
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Les màquines recol·lectores han 
iniciat aquesta setmana la sega 
del cereal d’hivern a les zones 
de secà més primerenques de la 
comarca del Segrià com és el cas 
d’Alfés, tot i que han estat pocs 
els cerealistes que ja han comen-
çat la collita i la majoria ho faran 
en els pròxims dies. 

Segons les primeres estima-
cions, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació preveu que la producció 
sigui inferior a la darrera campa-
nya, sobretot per l’afectació de 
la sequera dels mesos d’hivern 
la qual va provocar que moltes 
plantes no arribessin a nàixer en 
zones de secà, fet que no s’ha 
pogut compensar malgrat les 
pluges abundants dels darrers 
mesos. En concret, s’estima que 

la producció d’ordi se situarà en-
torn a les 342.000 tones a les co-
marques de Lleida, mentre la de 

blat serà d’unes 150.750 tones, 
en ambdós casos per sota de la 
collita del 2017.

FOTO: Salvador Miret (ACN) / Una màquina recollint ordi a Alfés

Arrenca la recol·lecció del cereal 
d’hivern en algunes zones del Segrià

Set municipis Lleidatans -Lleida, 
Artesa de Segre, Balaguer, Sol-
sona, les Borges Blanques i June-
da- participaran durant el mes 
de juny en la iniciativa Barris 
antics, molt per descobrir, molt 
per oferir de manera simultània. 
Aquesta serà la vuitena edició 
d’una campanya pensada per di-
namitzar el comerç de casc antic 
de les poblacions adherides, 
amb un doble objectiu: poten-
ciar el consum de proximitat i 

promocionar els municipis, amb 
la qual cosa és una campanya 
comercial i turística. En la seva 
intervenció l’alcalde de les Bor-
ges, Enric Mir, va destacar que la 
proposta “cada cop compta amb 
més acceptació”, de manera que 
poc a poc la campanya “ja va 
sent un referent a nivell de re-
vitalització dels barris antics. Ar-
reu de les poblacions hi ha més 
de 8.000 comerços que s’han su-
mat a la iniciativa.

Set municipis de Lleida 
impulsen una campanya 
per dinamitzar el comerç

FOTO: Diputació de Lleida / La presentació de la proposta comercial

GESTIONS CERDANYA,S.L
Se convoca a los socios de la Junta General ordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 30 de 
junio 2018 a las 1-3:L5 horas. Orden del día
Primero.- examen y aprobación, en su caso de la Cuentas 
Anuales del ejercicio 2OI7, aprobación de la gestión del 
órgano de administración y propuesta de aplicación del 
resultado.
Segundo.- Ruegos y preguntas
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta general, 
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma 
inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación 
así como a suentrega o el envío gratuito de los mismos.
Bellver de cerdanya, 30 de mayo de 20L8. 
Administrador único.

CONSPIME CERDAÑA,S.L
Se convoca a los socios de la Junta General ordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 30 de 
junio 2018 a las 13 horas. Orden del día
Primero.- examen y aprobación, en su caso de la Cuentas 
Anuales del ejercicio 2017, aprobación de la gestión del 
órgano de administración y propuesta de aplicación del 
resultado. 
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta general, 
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma 
inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación 
asícomo a suentrega o el envío gratuito de los mismos.
Bellver de cerdanya, 30 de mayo de 2018. 
Administrador único.
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