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■METEOROLOGIA COMUNICACIONS

Promocionen el 
turisme lleidatà  
al mercat israelià

TURISME

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Llei-
da, a través del Patronat de 
Turisme, participa en la Fira 
Internacional dels Mercats 
Turístics de la Mediterrània, 
que se celebra a Tel-Aviv, per 
promocionar l’oferta turísti-
ca de les comarques de Lleida 
relacionada amb la natura-
lesa, els esports d’aventu-
ra, la neu i la cultura, així 
com les rutes de Perseguits 
i salvats.

ERC demana pels  
militars que van 
votar el 21-D

POLÍTICA

❘ LLEIDA ❘ La senadora d’ERC 
Anna Azamar ha sol·licitat 
informació al Senat sobre el 
“desplaçament en autocars i 
taxis”, “organitzats per co-
mandaments militars”, a Ta-
larn i Tremp el 21-D, en els 
quals anaven joves que “van 
assegurar que era la primera 
vegada que votaven i que els 
hi havien obligat”. Azamar 
també va demanar més dades 
sobre la MAT del Pallars.

Anna Martí, elegida 
nova síndica de 
greuges de la Seu

POLÍTICA

❘  L A SEU D’URGELL ❘  El ple de 
l’ajuntament de la Seu va 
aprovar per unanimitat di-
lluns el nomenament d’Anna 
Martí com a nova síndica mu-
nicipal de greuges. L’alcalde, 
Albert Batalla, va explicar 
que és la primera dona que 
ocupa aquest càrrec, mentre 
que Martí, que substitueix 
Àngel Rubio, va destacar que 
aquest és un lloc “atractiu”.

Escolars agafant el bus escolar ahir a Altron.

ACN

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Només el port de la Bo-
naigua estava ahir tancat al 
trànsit a Lleida, mentre que la 
carretera C-16 a Riu de Cerda-
nya era l’única que encara ne-
cessitava cadenes, en un dia que 
va començar amb incidències en 
una dotzena de carreteres del 
Pirineu i que va anar tornant a 
la normalitat a partir del mig-
dia. Davant els 50 trams viaris 
afectats per la nevada i els 742 
nens sense classe dilluns passat, 
al matí gairebé totes les línies de 
transport escolar van funcionar 
a excepció de les que uneixen 
Aulàs amb el Pont de Suert i Es-
pluga de Serra, la qual cosa va 
deixar 16 nens sense col·legi. 
L’escola Santa Margarida de Gó-
sol va ser l’única tancada. Així 
mateix, l’apagada va deixar fora 
de servei des de diumenge pas-
sat estacions de telefonia mòbil, 
segons van corroborar fonts de 
Telefónica que no van poder 
precisar el nombre d’afectats. 
La caiguda de línies de telefonia 
i internet persistia ahir allà on 
el subministrament elèctric no 
s’havia recuperat.

Pobles sense telèfon ni internet i sols 
la Bonaigua segueix encara tancada
El tall de llum deixa fora de servei des de diumenge estacions de telefonia || Les 
carreteres recuperen la normalitat i la neu al matí deixa setze nens sense col·legi

Un operari d’Endesa accedint a una línia a Ribera d’Urgellet (esquerra) i nens a l’escola sense llum del Pla de Sant Tirs (dreta).

ENDESA C. SANS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Reñé rep l’alcaldessa d’Anglesola ■ El president de la Diputa-
ció, Joan Reñé, va rebre ahir la nova alcaldessa d’Anglesola, 
Carme Miró, que va rellevar Rosa Maria Mora.

AGBS TALARN

❘ TALARN ❘ L’acadèmia gene-
ral bàsica de suboficials 
de Talarn organitza cur-
sos online d’idiomes i per 
accedir al rang de briga-
da com a complement a 
la formació presencial, 
que es concentra majori-
tàriament de setembre a 
desembre, quan rep mig 
miler de persones. L’aca-
dèmia va presentar ahir 
les seues instal·lacions da-
vant dels mitjans.

Formació ‘online’  
a l’acadèmia  
militar de Talarn
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❘ SORT/TREMP ❘ Els joves del Sobirà 
tornaran a decidir en què in·
vertir 4.000 euros en la segona 
convocatòria dels pressupostos 
participatius. Tots els veïns de la 
comarca poden enviar les seues 
propostes a l’Oficina Jove fins 
al 22 de febrer, encara que no·
més podran emetre el seu vot 
aquells que tinguin entre 12 i 
34 anys. En l’edició anterior, ja 
es va aprovar l’habilitació d’un 
espai per a joves i la creació 
d’una colla castellera, entre al·
tres iniciatives.

Per la seua part, l’ajuntament 
de Tremp va aprovar dilluns la 
pujada de la taxa d’aigua per 
als veïns que paguin una quota 
fixa, ja que la intenció de l’equip 
de govern és arribar que tots els 
habitants dels nuclis agregats 
instal·lin comptadors i paguin 

per l’aigua que gasten (vegeu 
SEGRE de diumenge). En la ses·
sió també es va donar llum ver·
da a un reglament d’accés dels 
grups polítics del consistori als 
mitjans de comunicació locals. 
El document estableix, entre 

altres propostes, que després 
de cada ple els partits tindran 
l’oportunitat d’explicar durant 
dos minuts la seua postura sobre 
algun punt de l’ordre del dia.

També es van aprovar per 
unanimitat dos mocions, una 
per exigir que la Generalitat 
aboni el deute amb les guar·
deries i una altra per defensar 
les institucions catalanes. 

El consell del Jussà va donar 
llum verda a la mateixa moció 
i també a un altre text per de·
fensar el model d’escola cata·
lana. A més, es va aprovar un 
conveni amb l’Associació Alba 
per a la cessió de les antigues 
escoles de Vilamitjana perquè 
l’entitat hi pugui dur a terme els 
seus tallers, segons va explicar 
el president de la corporació, 
Constante Aranda.

Els joves del Sobirà decidiran en 
què s’inverteixen 4.000 euros
Tremp aprova la pujada del preu de la quota fixa de l’aigua

POLÍTICA PLENS

LES CLAUS

Reglament
z Tremp ha aprovat un regla-
ment que estableix que els 
partits podran disposar de 2 
minuts a la ràdio local després 
de cada ple.

Mocions
z El Jussà i Tremp donen llum 
verda a una moció en defensa 
de les institucions catalanes.

Imatge d’arxiu de Gigó amb part de la seua col·lecció de joguets.

SEGRE

X. RODRÍGUEZ
❘ ARTESA DE LLEIDA ❘ Artesa de Lleida 
tindrà un museu de joguets al 
centre del municipi, que comp·
tarà amb articles de la històrica 
botiga El Baratillo Leridano de 
la capital del Segrià, un establi·
ment que va tancar el 1978, fa 
40 anys. El propietari de la col·
lecció, Manel Gigó, va explicar 
ahir que l’ajuntament es va po·
sar en contacte amb ell perquè 
traslladés els seus joguets fins 
a la localitat per obrir aquest 
museu. Gigó va assegurar que 
la finalitat d’aquest projecte és 
“que no es perdi la memòria 
d’El Baratillo i va apuntar que 
al llarg dels anys ha rebut ofer·
tes de persones que volien com·
prar part de la seua col·lecció, 
però va afirmar que sempre ha 
defensat que aquests “són els 
joguets de tot Lleida i s’han de 
quedar aquí”. 

En aquest sentit, el museu vol 
ser “un homenatge al que aques·
ta botiga va representar per a la 
ciutat” i “si les peces se’n van de 
Lleida perden la seua intenció”, 
va dir. Així mateix, va explicar 
que hi ha hagut diversos intents 
per obrir el museu a la capital 
de Ponent, però no s’ha arribat 
a cap acord.

El Baratillo va ser un comerç 
situat al número 36 del carrer 
Major de Lleida i un dels símbols 
de la ciutat amb la façana plena 
de joguets, primer, i amb una 

Artesa de Lleida tindrà un museu   
de joguets amb peces d’El Baratillo
L’equipament vol ser un “homenatge” a aquest històric comerç de la capital del 
Segrià || Obrirà al centre de la localitat i el consistori ja ha aprovat el projecte

MUNICIPIS CULTURA

gran cortina de pilotes en l’úl·
tima època. La família de Gigó 
va comprar l’immoble als anys 
80 per ampliar el comerç conti·
gu, L’Elegància, que va tancar el 
2007. Va ser llavors quan Gigó 
va començar la seua col·lecció, 
que compta amb peces emble·
màtiques d’aquesta botiga (ve·
geu el desglossament).

L’ajuntament d’Artesa de Llei·
da ja ha aprovat, de manera ini·
cial, el projecte per a la reforma 
i ampliació d’un edifici al nucli 
històric, conegut com La Vileta, 
una actuació que té un pressu·
post de 131.940 euros.

L’ajuntament 
busca ampliar 
l’oferta cultural
n L’alcalde d’Artesa de 
Lleida, Pere Puiggròs, va 
explicar ahir que el mu·
seu de joguets servirà per 
dinamitzar el turisme a la 
localitat i aprofitaran per 
complementar l’oferta de 
l’altre museu del municipi, 
el d’arqueologia. Així ma·
teix, es va anunciar que 
també oferiran rutes gas·
tronòmiques i pels camps 
d’arbres fruiters, tant a la 
primavera, quan estan, 
com a l’estiu, en plena 
producció.

n El propietari de la col·lec·
ció, Manel Gigó, va explicar 
que alguns dels joguets que 
s’exposaran a Artesa de Llei·
da tenen un segle d’antigui·
tat i tots estan guardats en 
diferents magatzems de la 
capital del Segrià. Entre les 
peces que es podran veure 
en aquest nou museu es tro·

ba el cartell original d’El ba·
ratillo Leridano i els pianos 
petits que hi havia en aquest 
establiment. Gigó va apun·
tar que fa més de 25 anys 
que treballa per exposar els 
seus joguets i crear un mu·
seu que mantingui viu el re·
cord d’aquesta emblemàtica 
botiga.

UNA ANTIGA INICIATIVA

Articles amb un segle d’història

FGC aspira als 
300.000 viatgers 
a la Pobla

OBJECTIUS

❘ LLEIDA ❘ Ferrocarrils de la Ge·
neralitat confia a arribar als 
300.000 usuaris del tren de la 
Pobla el 2020, quan incorpo·
rarà un tercer comboi als dos 
que actualment cobreixen el 
trajecte des de la capital del 
Segrià. Aquesta és la previsió 
del secretari d’Infraestructu·
ras i Mobilitat, Ricard Font, 
que va recordar que el 2017 
es van assolir els 191.475 
passatgers, un 72% més que 
el 2016, tal com va avançar 
SEGRE. Font va remarcar, 
així mateix, la inversió de 
4,37 milions d’euros en la 
línia l’any passat.

Protesta contra 
la limitació a 
ampliar granges

MEDI AMBIENT

❘ PONTS ❘ Tractors i vehicles 
agrícoles tallaran avui di·
mecres a partir de les 11.00 
hores la carretera C·13 a 
l’altura de Ponts per pro·
testar contra la limitació a 
l’ampliació i construcció de 
noves granges a l’Urgell, la 
Noguera i la Segarra. La ma·
nifestació està convocada per 
Asaja Lleida i l’entitat agrà·
ria va explicar ahir que amb 
aquesta mesura es posa en 
risc la supervivència de les 
explotacions ramaderes de 
les tres comarques lleidata·
nes esmentades.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



13COMARQUESSEGRE 
Dimecres, 7 de febrer del 2018

Només es resol el 4% de 
casos de clàusules terra

TRIBUNALS COL·LAPSE

❘ LLEIDA ❘ El jutjat de Lleida especi-
alitzat a resoldre les demandes 
per clàusules terra només ha 
pogut resoldre el 4% dels as-
sumptes que ha ingressat davant 
de l’allau de les reclamacions. 
Segons consta en una resposta 
parlamentària als diputats soci-
alistes Miguel Ángel Heredia i 
Pablo Bellido, el Govern espa-
nyol assenyala que fins al 20 de 
novembre del 2017 es van rebre 
un total de 438 demandes per 
clàusules terra al Jutjat d’Ins-

trucció 6 de Lleida, període en 
què només es van resoldre 18 
casos. En el conjunt de l’any, 
aquest tribunal ha registrat més 
de 600 demandes contra les en-
titats bancàries de consumidors 
que reclamen la nul·litat de les 
clàusules terra de les seues hipo-
teques. A tot Catalunya, segons 
les dades de l’Executiu central, 
de les més de 14.400 demandes 
registrades entre juny i novem-
bre de l’any passat, només se 
n’havien resolt 75.

LES CLAUS

Autoconsum. L’acusat va assegurar que la marihuana era per a ell i 
que volia comprar-ne un quilo, però que per 4.000 euros podia empor-
tar-se 3,5 quilos i això “era una ganga”.

Llibertat amb càrrecs. Va quedar en llibertat amb càrrecs i ha viatjat 
des de Riga (capital de Letònia) a Lleida els dies 1 i 15 de cada mes per 
firmar al jutjat. L’advocada va assegurar que ha vingut unes 20 vegades.

12.150 euros. L’home portava 12.150 euros en bitllets de 50 euros 
quan va ser detingut. “Eren per llogar un pis a Barcelona”, va dir.

Imatge de la marihuana que se li va decomissar i els 12.150 euros que portava en bitllets de 50 euros.

MOSSOS D’ESQUADRA

A. GUERRERO
❘ EL PALAU D’ANGLESOLA ❘ “Volia com-
prar un quilo de marihuana per 
a l’autoconsum però al final vaig 
comprar els 3,5 quilos perquè 
era una ganga. Vaig pagar 4.000 
euros quan al meu país (Letò-
nia) el quilo pot costar entre 
6.000 i 8.000 euros”. Això és 
el que va declarar ahir al migdia 
davant la jutge un home que el 
febrer de l’any 2016 va ser ar-
restat pels Mossos d’Esquadra 
al Palau d’Anglesola per por-
tar 3,5 quilos de marihuana i 
12.150 euros en metàl·lic, per 
al qual la Fiscalia sol·licita una 
condemna de dos anys de pre-
só per un delicte contra la salut 
pública. La defensa, en canvi, 
va sol·licitar l’absolució al con-

siderar que la substància era per 
a autoconsum i perquè l’acusat 
no coneixia que la seua tinença 
fos il·legal a Espanya. El judici 
es va celebrar amb l’ajuda d’una 
intèrpret de rus. L’home va ser 
detingut el 26 de febrer en un 
control preventiu de robatoris 
que els Mossos d’Esquadra van 
muntar a la rotonda del polí-
gon industrial de la localitat. 
Després d’aturar el vehicle que 
conduïa i demanar-li la docu-
mentació, la policia va notar la 
forta olor que desprenia la ma-
rihuana. “Portava una caixa al 
maleter que estava a la vista i 
els diners, en una quantitat molt 
poc habitual, a la jaqueta”, va 
comentar un dels Mossos que 
van participar en la detenció. 

Va comprar 3,5 quilos de ‘maria’ per a 
consum propi “perquè era una ganga”
Així ho va declarar ahir un acusat en un judici en el qual la Fiscalia va sol·licitar 
una condemna de dos anys de presó || Detingut pels Mossos al Palau d’Anglesola

TRIBUNALS SALUT PÚBLICA

Els agents van explicar que l’ho-
me no va mostrar una actitud 
sospitosa i que amb prou feines 
van poder comunicar-se amb ell 
perquè no entenia ni català ni 
espanyol. L’acusat va assegu-

rar que va arribar dies abans a 
Barcelona i que un home li va 
facilitar per escrit una direcció 
al Palau d’Anglesola en la qual 
podia comprar marihuana per 
al seu consum. “Vaig pensar que 

“EXPLICACIÓ IL·LÒGICA”
La fiscal va considerar 
“il·lògica” l’explicació i va 
destacar els viatges a Dublín, 
Rotterdam i Barcelona

si la comprava d’un sol cop, ja 
no hauria d’anar-hi més”, va 
afirmar. Una cosa que no creu 
la Fiscalia, que va qualificar 
d’“il·lògiques” les explicacions 
ofertes, va recordar que l’auto-
consum està fixat entre cinc i 
sis grams per dia i va explicar 
que l’acusat havia viatjat el mes 
anterior i en diverses ocasions a 
Rotterdam, Barcelona i Dublín, 
per la qual cosa no descartava 
que es dediqués a la introducció 
de marihuana al seu país.

Per la seua part, la defensa va 
mantenir que l’acusat es pensa-
va que el consum era legal, que 
la marihuana no era per traficar 
i que l’home no quadra amb el 
perfil d’una persona que es de-
diqui a vendre droga.

Pendents de  
les anàlisis al 
conductor de 
Tarragona

MOSSOS

❘ TARRAGONA ❘ El responsable 
de l’Àrea Bàsica Polical de 
Mossos al Tarragonès, Vicenç 
Lleonart, va afirmar ahir que 
continuen investigant l’acci-
dent mortal de dissabte en 
el qual van morir dos joves 
d’Alcoletge i Lleida. Lleonart 
va afegir que s’ha sol·licitat 
a l’hospital Joan XXIII els 
informes toxicològics (per 
consum d’alcohol i drogues) 
al conductor de 22 anys, se-
gons va informar el Diari 
de Tarragona. El xòfer, de 
22 anys i que també és de 
Lleida, està ingressat en es-
tat greu a l’UCI. La policia 
va confirmar que el cotxe 
circulava a uns 145 km/h en 
un tram amb una velocitat 
limitada als 40 km/h.

Intoxicada per 
fum en un 
incendi en            
un pis a Tremp

EMERGÈNCIES

❘ TREMP ❘ Una dona va ser eva-
cuada ahir a l’hospital de 
Tremp per inhalació de fum 
després de declarar-se un in-
cendi en un habitatge de la 
localitat. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l’avís 
a les 14.10 hores que sortia 
molt de fum d’una casa situ-
ada a la plaça de la Creu. A 
l’arribar al lloc, van compro-
var que la fumarada procedia 
d’una cassola al foc i que els 
propietaris ja l’havien apa-
gat. A causa de l’acumulació 
de fum, els inquilins van ha-
ver de sortir de l’habitatge i 
una dona va patir una into-
xicació lleu, per la qual cosa 
va ser evacuada a l’hospital 
pel SEM.

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 800 760 706

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota 
seguir invertint i millorant la qualitat 

del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia, al 
lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO
Dia: 14 de febrer de 2018
Horari: de 09:00 a 13:00 h. (Ref. 8092635)
Carrers afectats: C CARRETERA DE ACCESO A ESTOPIÑAN, C CARRETE-
RA A ESTOPIÑAN, C RECTA ESTOPIÑAN.
 
Dia: 14 de febrer de 2018
Horari: de 14:00 a 18:00 h. (Ref. 8093355)
Carrers afectats: C ZONA RURAL, CR CANELLES.
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