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El autor del crimen de 
Cervera, a punto de salir 
de la cárcel | PÁG.17

CELTA-BARÇA (2-2). 
El Barça no pudo pasar del empate 
en su visita a Balaidos | PÁG.30

ROCK FEMENINO EN LA FESTA MAJOR. 
El rock de las suizas Burning Witches y el de 
las finlandesas Barbe-Q-Barbies sonarán el 
11 de mayo en el escenario Glorieta | PÁG.43

La Conca de Tremp-Montsec 
agrupa a un total de 19 muni-
cipios de cuatro comarcas que 
por su patrimonio son de im-
portancia mundial.

CAUSA GENERAL

El Supremo 
dice que el 
1-O podría 
haber sido 
una “masacre”

Rull y Romeva 
cargan contra 
la parcialidad 
del juez Pablo 
Llarena

| PÁG. 19-20 Y EDIT. P. 7

La Unesco 
reconoce 
el Montsec 
como nuevo 
Geoparc

| PÁG.13

Hallan los dos cuerpos 
sepultados bajo el alud 

TEMA  
DEL DÍA  
PÁG.3-5

Los maquinaria pesada permitió 
llegar hasta el lugar del vehículo

La carretera seguirá cerrada y          
se habilitará un paso alternativo

Los servicios de emergencias 
hallaron los cadáveres de dos 
personas sepultadas por el des-
prendimiento en el kilómetro 5 
de la carretera LV-9124, en Cas-
tell de Mur. Anoche todavía no 
se había confirmado la identi-
dad de los dos fallecidos, aun-
que, al parecer, se trata de un 
matrimonio que circulaba con 
un turismo que quedó sepulta-
do por el desprendimiento.

La identidad 
de los muertos, 
pendiente de 
confirmación

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / El coche quedó totalmente aplastado

FOTO: Bombers / Los servicios de emergencias trabajaron duro en las tareas de rescate después de que los geólogos autorizaran la actividad
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Recuperen els cossos dels dos 
ocupants del vehicle atrapat a 
l’esllavissada de Castell de Mur
Els serveis d’emergències van realitzar tasques manuals i amb 
maquinària pesada per poder arribar fins on estava el cotxe
Els cossos de Bombers de 
la Generalitat i Mossos 
d’Esquadra van poder 
rescatar ahir a la tarda les 
restes mortals de les dues 
persones que havien quedat 
atrapades en un vehicle per 
l’esllavissada de dilluns a la 
carretera LV-9124 a l’altura 
de Castell de Mur, al Pallars 
Jussà.

Castell de Mur
h. huguet/ acn
Abans de tancar l’edició d’aquest 
diari, encara no s’havien confir-
mat oficialment les identitats dels 
ocupants del vehicle.  Tot apunta 
que es tracta dels pares de l’al-
calde de Sant Esteve de la Sarga, 
desapareguts des de dilluns.

Després de fer un reconeixe-
ment de la cicatriu de l’esllavis-
sada i de la massa despresa, els 
geòlegs van donar el vistiplau 
per tal que els cossos de rescat 
poguessin iniciar els treballs de 
recerca de les víctimes. Les tas-
ques es van realitzar en la zona 
assegurada pels geòlegs on s’ha-
vien trobat les restes del vehicle, 
un rombe d’uns quaranta me-
tres quadrats. Els treballs es van 
dur a terme manualment i amb 
l’ajut de maquinària pesada per 
desplaçar roques de gran volum. 
Fins la zona del despreniment s’hi 
van desplaçar les dotacions de 5 
parcs de bombers, fins a vuit pa-
trulles amb Unitat de Muntanya 
dels Mossos d’Esquadra, un cap i 
un tècnic dels Serveis Territorials 
de Protecció Civil a Lleida i una 
unitat canina. 

Un cop recuperats els cossos 
dels ocupants del vehicle, un ca-
mió grua va recuperar el cotxe 
completament esclafat i una grua 
se’l va endur. Tot seguit  es van re-
tirar les unitats desplaçades a la 
zona i poc després de les sis de la 
tarda ja no hi quedava ningú.

El cap de geologia de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya, Jo-
an Palau, apuntava que el volum 
de roca que s’havia desprès de la 
muntanya era de 20.000 metres 

cúbics, el que es traduiria en més 
de 50.000 tones de pedres (més 
informació a la pàgina 5). És per 
això que ahir al matí l’inspector 
dels Bombers de la Generalitat, 
Jordi Martínez, no era optimista 
pel que fa la recuperació dels cos-
sos de les víctimes i advertia que 

es podia tracta d’uns treballs de 
llarga durada.  

Pel que fa l’afectació de la via, 
continua tallada entre els qui-
lòmetres 2,5 i 6. Els propers di-
es es continuarà treballant en el 
desplaçament de les roques que 
encara continuen a la calçada, 

ja que es tracta de la carretera 
d’accés als nuclis de Moror i Sant 
Esteve de la Sarga. Per ara s’ha-
bilitarà una pista forestal perquè 
els pocs veïns d’aquests nuclis i 
els serveis d’emergències hi pu-
guin transitar. A Sant Esteve de 
la Sarga només hi vivien els dos 

veïns que previsiblement van ser 
sorpresos per l’esllavissada quan 
tornaven del mercat setmanal 
de Tremp. A Moror hi viu una fa-
mília que haurà de portar el fill 
per aquesta pista forestal fins a 
Cellers per poder agafar el trans-
port escolar en aquest punt.
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La carretera LV-9124, de la 
Guàrdia de Noguera a Sant 
Esteve de la Sarga i Moror, 
quedarà tallada mentre du-
rin els treballs de neteja que 
segons les previsions inicials 
podrien allargar-se setmanes 
degut a la gran quantitats de 
roques caigudes a la via. 

Tal com va anunciar el di-
lluns el president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, 
s’habilitarà una pista forestal 
perquè els pocs veïns dels nu-
clis d’aquesta zona i els ser-
veis d’emergències hi puguin 
transitar.

La carretera 
quedarà tallada 
durant dies i 
s’habilitarà un 
pas alternatiu

FOtO: Oriol Bosch (aCN) / Va ser necessària la intervenció de maquinària pesada per rescatar les víctimes

FOtO: S. García / Restes del cotxe trobades entre les roques FOtO: S. García / Una excavadora es va desplaçar fins la zona afectada
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L’esllavissada de Castell de Mur 
s’emporta l’ermita romànica 
de la Mare de Déu del Roser
La capella formava part de les Esplugues, un poble abandonat 
els anys seixanta per constants despreniments a la zona 
L’ermita de la Mare de Déu 
del Roser de les Esplugues 
ja és història, després que 
dilluns a la tarda quedés 
sepultada per l’esllavissada 
que va matar dues persones 
a la carretera LV-9124, al 
terme de Castell de Mur.

Castell de Mur
H. HUGUET
La capella romànica formava part 
de l’antic poble de les Esplugues, 
del que fins dilluns encara se’n 
conservaven algunes cases en 
ruïnes i les despulles de l’esglé-
sia de Sant Roc. El nucli de cases 
de les Esplugues, que Pascual 
Muñoz va definir al seu Dicciona-
rio Geográfico escrit el 1845 com 
“4 cases sota la roca, separades 
per unes 200 passes”, havia estat 
abandonat fa vora seixanta anys 
per constants esllavissades. 

L’alcalde de Castell de Mur, Jo-
sep Maria Mallol, explicava “en-

cara és viu un avi que havia viscut 
al poblat”. Per ara, les úniques ca-
ses abandonades de les quals es 

té constància que es conserven 
en peu són les dues que no esta-
ven resguardades sota la llengua 

de la  penya de roca que s’ha des-
près. 

L’ermita de la Mare de Déu del 

Roser es trobava sota la balma 
del Cinglo de les Esplugues, havia 
estat reconstruïda i es trobava en 
bon estat fins al moment del des-
preniment. 

Al Pallars Jussà hi ha més 
d’una construcció que compar-
teix la característica d’haver estat 
construïdes sota una balma o co-
va. Entre les més conegudes s’hi 
troben la Mare de Déu de l’Esplu-
ga, a Conques, les Esplugues de 
Susterris, sota el pantà de Sant 
Antoni; les Esplugues de Segur, a 
la Pobla de Segur; l’Espluga de la 
Llonga, a Serradell; o l’Espluga de 
Cuberes i l’antic poble de Soldu-
ga, al Baix Pallars.

Es creu que el nom d’Espluga,  
compartit en moltes d’aquestes 
construccions, prové de la parau-
la llatina speluca/ae, que fa refe-
rència a una cavitat dins la roca, 
una mena de cova amb menys 
profunditat i amb una boca més 
ampla que profunda.

FOTO: Gustau Erill / T. A./ A l’esquerra, una imatge de l’ermita de la Mare de Deu del Roser. A la dreta, una fotografia de l’esllavissada on l’ermita ja ha quedat enfonsada entre les roques
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FOTO: Gustau Erill / El Cinglo de les Esplugues on es pot veure l’ermita abans de l’esllavissada a Castell de Mur
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Els geòlegs diuen que no són 
“habituals” despreniments 
tant grans com el de dilluns
L’episodi de pluges ha pogut “ajudar” o actuar de 
“detonant” tot i que no és l’únic causant dels fets
Les característiques del 
material calcari assentat 
sobre argiles i lutites, a més 
de les pluges dels darrers 
dies són les causes que 
expliquen el fatal desenllaç, 
segons els geòlegs.

Castell de Mur/Barcelona
F. GUILLAUMET/ H.HUGUET
Després del despreniment que va 
arrossegar dilluns 20.000 metres 
cúbics de roques (el que repre-
senta 50.000 tones) els geògrafs 
van coincidir ahir en afirmar que 
tot i que hi acostuma a haver des-
preniments més petits no són 
“habituals” episodis de les di-
mensions com el que ha patit la 
carretera de Castell de Mur a Sant 
Esteve de la Sarga.

Ramon Pérez, president del 
Col·legi de Geòlegs de Catalunya, 
va explicar ahir a LA MAÑANA 
que quan es produeixen despre-
niments no hi ha un únic factor, 
sinó que concorren diverses cau-
ses que quan coincideixen actuen 
de desencadenant. Pel que fa a la 
zona del Montsec on van passar 
els fets, Pérez va explicar que és 
un terreny susceptible de despre-
niments al tractar-se d’una serra 
de roca calcària situada sobre un 
terreny de lutites i argiles amb 
un determinat pla inclinat. “El 
contacte entre un lloc i un altre 

és feble i afavoreix el lliscament”, 
explicava ahir el president dels 
geòlegs. Tot i això va afegir que a 
aquest fet se li han d’afegir fenò-
mens climatològics com els que 
s’han viscut els últims dies a les 
comarques de Lleida, amb molta 
pluja i molta neu. L’entrada d’ai-
gua per les escletxes del terreny 

pot produir un “rentat dels mate-
rials fins”, que fa que la superfície 
de contacte entre les argiles i lu-
tites que actua de lubricant entre 
una i l’altra capa afavoreixi que 
llisqui. Des d’aquest punt de vista, 
Ramon Pérez explica que “la neu i 
l’aigua és un determinat detonant 
del que ha passat”.

De la mateixa manera s’expres-
sa Joan Palau, Cap de Geologia de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 
que ahir va visitar la zona afecta-
da. Palau va dir que l’episodi de 
pluges dels darreres dies “ha aju-
dat” però no ha estat “el causant” 
de l’esllavissada. Com el president 
dels geòlegs, Palau va dir que des-

preniments d’aquests característi-
ques “no són usuals” i va qualifi-
car es fets “d’episodi secular”. Pel 
que fa a l’estabilitat del terreny 
el cap de Geologia de l’Institut 
Cartogràfic va dir que la cinglera 
es veu “bastant neta” i que no 
s’aprecien “cicatrius” que amena-
cin amb més despreniments.

FOTO: Josep Maria Mullol / L’esllavissada va tallar totalment la carretera de Castell de Mur a Sant Esteve

50.000 TONES SOBRE 
LA CARRETERA 
Els despreniment va 
afectar 20.000 metres 
cúbics de serra, d’on 
van caure fins a 50.000 
tones de roques.
UN EPISODI QUE ÉS 
SUMA DE FACTORS 
És un terreny susceptible 
de despreniments per 
la roca calcària ubicada 
sobre argiles i lutites que 
afavoreixen el lliscament 
dels materials. 
LA PLUJA HA ESTAT   
UN “DETONANT” 
La suma de factors entre  
uns materials propensos 
als despreniments i la 
neu i l’aigua dels últims 
dies ha provocat el fatal 
desenllaç.
NO VEUEN AMENAÇA 
DE NOUS EPISODIS 
L’Institut Cartogràfic de 
Catalunya ha analitzat la 
zona i no veu “cicatrius” 
que amenacin amb nous 
despreniments.
OBSERVATORI DE RISC
El Col·legi de Geòlegs té 
un equip que analitza el 
risc de despreniments 
en carreteres.

LAS CLAVES
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El Ayuntamiento defiende la 
presencia del Ejército en la 
Fira de Formació i Treball
La Diputación considera que podría evitarse en 
esta edición ante el contexto político y social
El debate de la presencia 
del Ejército en la Fira de 
Formació i Treball (F&T), 
que arranca este jueves, 
continúa abierto.

Lleida
MAR MORALES 
Si el lunes la plataforma Desmili-
tarizen l’Educació volvió a expre-
sar su rechazo a la participación 
de la institución militar en un sa-
lón dirigido a los jóvenes anun-
ciando alguna movilización, el 
alcalde de Lleida, Àngel Ros de-
fendió ayer la presencia durante 
la presentación del encuentro. 
Ros insistió que un año más, la 
institución participa para dar a 
conocer los estudios que ofre-
ce desde la Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials de Talarn 
(Pallars Jussà). Así, el alcalde de 
la ciudad consideró “coherente” 
que el Ejército pueda participar 
para dar a conocer la oferta for-
mativa que ofrece como salida 
laboral y que permite a los jóve-
nes obtener títulos de formación 
profesional en ámbitos como la 
electricidad o la mecánica.

Así, el alcalde de Lleida recor-
dó que hace dos años “todas las 
instituciones de Lleida de dife-
rentes colores emprendieron va-
rias gestiones para evitar el cierre 
de la Acadèmia Bàsica de Sub-
oficials de Talarn por su aporte 

económico al territorio”. En este 
sentido, Ros apuntó que “no se 
puede ser hipócrita y entrar en 
contradicción” con el hecho de 
pedir después que no acuda a la 
Fira F&T. Durante la presentación 
del salón, el alcalde de la ciudad 
también expresó su respeto por 
el derecho a manifestarse de Des-
militaritzem l’Educació, apelando 
a la pluralidad y a las “diferentes 
maneras de de ver las cosas”.

CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL

Sin embargo, desde la Diputa-
ción de Lleida consideraron que 
este año se podría haber evitado 
por lo que “hubiese estado mejor 
que no acudiesen tras el cambio 
importante que se ha producido 
en los últimos tiempos en las re-
laciones entre Catalunya y Espa-
ña”, indicó el representante de la 
diputación leridana Josep Ibarz. 
Ante el contexto político que “es-
tá viviendo nuestro país respecto 
al estado español pensamos que 
quizás hubiera sido mejor que no 
fuera”, subrayó aunque matizó 
que “todo el mundo puede tener 
su opinión al respecto”.

25 FAMILIAS DE FORMACIÓN

El encuentro cumple su duo-
décima edición y se celebrará del 
19 al 21 de abril en el pabellón 4 
de Fira de Lleida. El salón contará 
con la participación de 21 empre-

sas  y entidades con un total de 
25 familias de formación o disci-
plinas representadas. Entre ellas 
figuran las actividades físicas y 
deportivas, la seguridad y medio 
ambiente, las industrias alimen-
tarias, el comercio y marketing 
o servicios socioculturales y a la 
comunidad, entre otros. Además, 
más de medio centenar de activi-
dades se desplegarán en una su-
perficie de 4.000 metros cuadra-
dos con una zona de exposición y 
de exterior. En el salón destaca el 
espacio para el emprendimiento 
donde se mostrarán más de una 
treintena de proyectos con acti-

vidades relacionadas con el em-
prendimiento en la educación 
secundaria así como la recogida 
de propuestas para un reto a re-
solver.

En la cita formativa el Depar-
tament d’Ensenyament también 
estará presente con una treinte-
na de estands y movilizará a más 
de 300 docentes. La responsable 
de Coordinació i Planificació Es-
colar d’Ensenyament en Lleida, 
Esther Bañeres, explicó durante 
la presentación la apuesta por 
la Formación Profesional dual  y 
animó a s a optar por esta moda-
lidad para el futuro laboral.

Los sanitarios 
del CAP de 
Cappont 
animan al 
ejercicio

La empresa 
de la ‘disco’ 
de Gardeny 
presenta 
alegaciones

El equipo de profesionales del 
CAP Cappont inicia un ciclo de 
caminadas que forman parte 
del proyecto Activa’t para me-
jorar la salud física, mental y 
social de los usuarios. Los pro-
fesionales de enfermería acom-
pañan a los participantes en el 
proyecto denominado Passos. 
Entre los objetivos del proyecto 
figuran promocionar el el ejer-
cicio físico como hábito saluda-
ble desde una vertiente física, 
mental y social así como crear 
el hábito de practicar ejercicio 
de forma regulada y la relación 
entre los usuarios.

La empresa concesionaria del 
Turó de Gardeny, Agora del Es-
te, registró ayer una serie de 
alegaciones a la rescisión del 
contrato que se aprobó en el 
pleno del mes de marzo. Entre 
las argumentaciones, la empre-
sa pide retirar el expediente y 
que no se apliquen medidas 
cautelares y, según informaron 
desde el consistorio, van a es-
tudiar los razonamientos pero 
“no han pagado”. En el pleno 
del mes de marzo la empresa 
presentó un plan para pagar su 
deuda pero la Paeria aprobó la 
rescisión del contrato.
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FOTO: Selena García / Imagen de archivo del encuentro formativo

Manso recibe al comisario Riesco
La subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, recibió 
al comisario Jefe de Operaciones de la Policía en Lleida, Juan 
Manuel Riesco con motivo de su jubilación. /FOTO: Subdelegación

Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron ayer a cuatro personas por 
un presunto delito contra la salud 
pública en un dispositivo policial 
que se llevó a cabo en un bar que 
se encuentra ubicado en la calle 
Boters, esquina con la calle Talla-
da. En cuanto a los hechos, según 
explicaron ayer fuentes de la po-
licía catalana, este dispositivo se 
inició a las 17.30 horas a raíz de 

una investigación que ya se había 
iniciado hacía unos meses al te-
ner sospechas que en dicho local 
se podría estar produciendo un 
delito contra la salud pública. Así, 
hasta el lugar de los hechos se 
desplazaron agentes de los Mos-
sos d’Esquadra pertenecientes a 
las áreas de investigación, segu-
ridad ciudadana, ARRO y policía 
administrativa, y también se per-

sonaron en el lugar agentes de la 
Guàrdia Urbana.

Durante el operativo que se 
llevó a cabo ayer en dicho bar, la 
policía catalana llevó a cabo un 
total de 31 identificaciones y, fi-
nalmente, se acabó deteniendo a 
cuatro personas, todas ellas rela-
cionadas con un delito contra la 
salud pública. Por otro lado, tam-
bién cabe señalar que se hicieron 
dos actas administrativas, una 
por tenencia de marihuana y otra 
por infracción en las máquina re-
creativas. Finalmente, el disposi-
tivo que desplegaron los Mossos 
d’Esquadra se dio por finalizado a 
las 20.30 horas.

Cuatro detenidos por un 
delito contra la salud pública 
en un bar de la calle Boters
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La Unesco reconeix a la Conca 
de Tremp i el Montsec com a 
nou Geoparc mundial
Pel seu patrimoni geològic, paleontològic i miner, 
que s’acorda que és d’importància internacional
El Geoparc Conca de Tremp-
Montsec agrupa a un total 
de 19 municipis de quatre 
comarques lleidatanes.

Tremp
REDACCIÓ
L’Organització de les Nacions Uni-
des per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura (UNESCO) va resoldre ahir 
que la Conca de Tremp– Montsec 
passi a formar part de la xarxa de 
Geoparcs Mundials. Un geoparc 
és un territori reconegut per la 
UNESCO que compta amb un pa-
trimoni geològic, paleontològic i 
miner d’importància internacio-
nal. El distintiu de geoparc no és 
una figura legal de protecció sinó 

el reconeixement d’aquesta orga-
nització internacional a un mo-
del de gestió del patrimoni com 
a eina de desenvolupament local 
sostenible que involucra, en tot 
moment, les comunitats locals.

La Xarxa Global de Geoparcs 
de la UNESCO comprèn 140 loca-
litzacions en 38 països d’arreu del 
món. D’aquestes, 73 formen part 
de la Xarxa de Geoparcs Europeus 
i es reparteixen en 24 països, dels 
quals un es troba a Catalunya, el 
de la Catalunya Central.

El Geoparc Conca de Tremp 
–Montsec el formen 19 munici-
pis de 4 comarques lleidatanes: 
el Pallars Jussà, la Noguera, el 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell que, 

conjuntament, superen els 2.000 
Km². És una àrea amb un gran va-
lor geològic i natural, que permet 
explicar com es van formar serra-
lades com la dels Pirineus. També 
s’hi troben altres elements que 
ajuden a explicar l’evolució de la 
vida, com per exemple, les restes 
fòssils dels últims dinosaures que 
van viure a Europa.

Per mantenir aquesta mar-
ca d’elevada qualitat, la UNES-
CO avaluarà cada quatre anys la 
gestió del territori. Això obliga a 
complir els objectius marcats i a 
apostar per un desenvolupament 
sostenible que beneficiï la po-
blació local. L’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (ICGC), 
dependent del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, exerceix 
la direcció científica del Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec i pres-
ta les instal·lacions del seu Cen-
tre de Suport Territorial (CST Piri-
neus) a Tremp. 

També ha col·laborat en la re-
dacció dels aspectes científics del 
Pla director del projecte i en la 
preparació de la visita d’avalua-
ció de la candidatura. El director 
de l’ICGC, Jaume Massó, ha posat 
en valor que “des de fa cent anys, 
les universitats, els centres de re-
cerca i la indústria d’hidrocarburs 
de tot el món utilitzen l’àrea de la 
conca de Tremp i rodalies com a 
laboratori natural de geologia”. FOTO: / Foto de grup dels impulsors de la candidatura
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Els pantans 
de la conca de 
l’Ebre continuen 
desembassant    
El riu Ebre continua ahir baixant 
amb un fort cabal, la qual cosa 
va obligar a alguns pantans com 
el de Mequinensa a desembas-
sar aigua. Aquest pantà, un dels 
més grans de l’Estat espanyol, te-
nia obertes ahir quatre compor-
tes. Pel que fa als rius de Lleida 
es preveu que registrin una forta 
crescuda quan comenci el desgel. 
És un dels anys que hi ha més re-
serves de neu. FOTO: Aj.de Mequinensa / S.Garcia / A l’esquerra, la presa del pantà de Mequinensa, ahir,  i a la dreta muntanyes nevades des del Montsec

Els urgellencs i urgellenques 
-tant a títol individual com en re-
presentació d’alguna entitat de 
la ciutat- han fet arribar a l’Ajun-
tament un total de 302 propos-
tes al procés  participatiu que es 
va obrir el passat 4 d’abril, amb 
l’objectiu de decidir en què in-
vertir 100.000€ del pressupost 
municipal de 2018.  D’aquestes 
302 propostes, els veïns i veïnes 

de la Seu d’Urgell n’han apor-
tat 192 de noves, mentre que 
les 110 restants són propostes 
triades entre les 7 ja formula-
des pels propis equips tècnics de 
l’Ajuntament de la Seu. 

En una segona fase del pro-
cés, que s’allargarà fins el 10 de 
maig, té lloc la valoració tècnica i 
econòmica de les propostes no-
ves.

Els ciutadans de la Seu 
presenten 302 propostes als 
pressupostos participatius

Campanya per promoure el bon tracte  
a les persones grans a la Segarra

Avançen les obres de construcció de l’àrea  
de servei de Tàrrega per a autocaravanes

L’Oficina Jove de les 
Garrigues finalitza 
el programa 
‘Fes-te valdre’     
L’Oficina Jove de les Garrigues 
ha finalitzat el programa for-
matiu “Fes-te valdre”, adreçat 
a joves d’entre 16 i 29 anys ins-
crits a la Garantia Juvenil. Un 
total de 8 joves de la comarca 
han assistit a les 9 sessions for-
matives sobre competències 
laborals realitzades setmanal-
ment des del passat mes de fe-
brer, segons va informar ahir el 
Consell Comarcal.

Un total de 15 dels 21 municipis de la comarca de la Segarra ja es-
tan adherits a la Campanya del Consell Comarcal per promoure el bon 
tracte a les persones grans. El darrer municipi a adherir-se ha estat Les 
Oluges on aquest passat cap de setmana va projectar un acte vinculat 
a la campanya. 

Els treballs de construcció de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes 
a Tàrrega avancen a bon ritme. El consistori estima que les obres s’en-
llestiran d’aquí a un mes i ha fixat el dissabte 19 de maig com a data 
oficial de la inauguració de l’equipament. A hores d’ara les màquines 
continuen condicionant el solar.
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Important representació empresarial  
de Lleida a la Fira Alimentaria 2018
Les companyies aprofiten per presentar les seves novetats
Lleida
REDACCIÓ
La Fira Alimentaria de Barcelona 
compta enguany amb una impor-
tant participació d’empreses de 
les comarques de Lleida. Les fir-
mes aprofiten per presentar nous 
productes i novetats. Una de les 
empreses que hi està present és 
la firma tecnològica és ICG, amb 
seu a Torrefarrera. Aquest grup 
presenta les últimes novetats tec-
nològiques desenvolupades amb 
tecnologia d’última generació ba-
sades en la mobilitat, la usabilitat 
i la interconnexió que proporcio-
nen mètodes més àgils i produc-
tius tant per a les empreses de 
restauració com per als hotels.
També està present en el Saló el 
Grup Alimentari Guissona amb 
estand propi.
Així mateix, la Denominació 
d’Origen Protegida (DOP) Les Ga-
rrigues també està present a la 
Fira i participa en un seguit d’ac-
cions per promoure l’oli verge ex-
tra de Les Garrigues en aquesta 
fira que és referència en el sector 
de la indústria de l’alimentació, 
les begudes i el food service.
També està present la firma Ce-
llers Torres, que ofereix en el 
marc del certamen un tast inèdit 
de varietats de raïm ancestrals. 
Algunes d’aquestes estan plan-
tades en finques de Costers del 
Segre i a les Garrigues. La varie-
tat pirene la troben a la finca de 
Cellers Torres situada a Tremp, la 
vinya de major altitud de la famí-
lia, i la varietat gonfaus es troba a 
la finca Purgatori de Juneda, que 
ben aviat estrenarà celler.

FOTO: ICG / La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ahir a l’estand d’ICG 

FOTO: / Cellers Torres ofereix tastos de varietats de raïm ancestrals FOTO: / La DOP Les Garrigues mostra les excel·lències de l’oli verge extra
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La Diputació de Lleida, mitjançant 
el Patronat de Turisme, ha obert 
un procés de reflexió i de gene-
ració de coneixement compar-
tit destinat a definir el model de 
desenvolupament turístic de les 
comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida, en el qual es marquin 
unes línies estratègiques i uns ob-
jectius a mitjà i llarg termini, com 
també l’estructuració d’un pla 
d’accions realista, fidel als parà-

metres establerts envers l’horitzó 
de l’any 2022.

El Pla d’Estratègia Turística de 
la demarcació de Lleida 2018-
2022 que lidera el Patronat de Tu-
risme de la Diputació s’està duent 
a terme amb la participació de 
tots els agents turístics, públics i 
privats, del Pirineu i les Terres de 
Lleida mitjançant entrevistes in-
dividuals, reunions de treball i en-
questes puntuals sobre diferents 

La Diputació estudia les 
línies estratègiques del futur 
del turisme a Lleida 

aspectes de la realitat turística de 
la nostra demarcació, com també 
en comparació amb altres desti-
nacions competitives del nostre 
entorn. 

De les diferents fases que in-
clou aquest Pla Estratègic, ja està 
finalitzada la fase d’anàlisi i diag-
nosi, que ha servit per obtenir 
una visió del panorama general 
del sector turístic. En aquesta pri-
mera fase s’han analitzat diversos 
aspectes relatius a la situació ac-
tual del turisme, considerant en 
tot moment els estudis que por-
ten a terme regularment les di-
verses institucions i entitats vin-
culades al sector. FOTO: / La Diputació va acollir ahir una jornada de reflexió

FOTO:  El Grup Alimentari bonÀrea també hi és present
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L’autor del crim de Cervera, 
Serafín Cervilla, a punt de sortir 
del centre penitenciari de Ponent
Falta que s’organitzi alguna sortida programada i 
posteriorment rebrà els corresponents permisos
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Serafín Cervilla, veí de Cervera, va 
ser condemnat el 2001 per l’Audi-
ència de Lleida a 36 anys de pre-
só (dels quals 30 havien de ser de 
presó efectiva) per la mort i viola-
ció de la seva nòvia, Marina Ruiz, 
també de Cervera i de 24 anys, el 
febrer de 1999. Tot i així, està a 
punt de sortir de la presó de Po-
nent, on es troba actualment, se-
gons van informar a LA MAÑANA 
fonts properes al cas. En aquest 
sentit, aquestes van explicar que 
estava previst que se li donés el 
corresponent permís a finals del 
passat trimestre, però aquest fet 
encara no s’havia produït, ja que 
abans s’havia d’organitzar alguna 
sortida programada i aquesta en-
cara no s’havia dut a terme. Per 
aquest motiu, van argumentar 
que Cervilla està a punt de sortir 
de la presó de Lleida amb el cor-
responent permís penitenciari.

Cal recordar, tal com ja va 
avançar aquest diari el febrer, 
que havia superat el curs de vio-

lència de gènere, delictes sexuals 
i delictes de violència per agres-
sors sexuals al centre penitenci-
ari, un curs obligatori que havia 
de fer i completar per rebre els 
permisos. De fet, el gener encara 
no se li havia concedit res, però 
tot apuntava que seria el març 
quan es farien els corresponents 
tràmits, complint amb les dates 
que ja indicaven que en el primer 
trimestre d’aquest 2018, 17 anys 
després de ser condemnat a 30 
anys de presó, Cervilla podria tor-
nar a trepitjar els carrers de la ca-
pital del Segrià o, fins i tot, tornar 
a la seva localitat de Cervera.

El cas va ser especial per la seva 
cruesa, el desenvolupament de la 
investigació i el judici. Cervillla va 
abordar la seva parella el 15 de fe-
brer de 1999 en el polígon indus-
trial de Cervera, quan ella anava 
a treballa. On les vies del tren la 
va colpejar brutalment. També li 
va fer una mossegada al pit es-
querra i li va introduir una barra 
a les parts íntimes. Finalment la 
va estrangular i la va matar. La 

FOTO: Silvia Butia / Cervilla sortint de l’Audiència en conèixer el veredicte

investigació va ser complicada, 
durant més d’un any.  Cervilla no 
cometia cap errada, però tot va 
canviar quan els Mossos van de-
manar-li fer un motlle dental per 
comparar amb les marques de 
mossegada que tenia la Marina. 
Ell va acceptar per demostrar la 

seva valentia, sense estar imputat 
ni estar assistit per un advocat. Els 
forenses especialistes en odonto-
logia van concloure que les possi-
bilitats que aquella mossegada no 
l’hagués fet Serafín era 1/infinit 
en població humana major de 16 
anys, és a dir, nul·les.
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La Guàrdia Civil va decomissar 
diumenge 1.550 paquets de ta-
bac de contraban i gairebé 1.700 
grams de picadura de tabac va-
lorats, en total, en 7.643,20 eu-

ros. Els efectius policials els van 
localitzar a l’interior del maleter 
de dos vehicles en dos controls: 
a l’N-145 a La Seu d’Urgell i a la 
C-14 al seu pas per Oliana.

La Diputació de Lleida va acollir 
ahir la presentació de Net-Fira 
del Sabó de Montgai. El certamen 
arribarà diumenge vinent a la se-
va desena edició, la primera que 

s’organitza després que la pobla-
ció de la Noguera hagi obtingut 
el reconeixement d’Ofici Singular 
per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Decomissen 1.550 paquets de 
contraban a la Seu i Oliana

Montgai celebrarà diumenge la 
desena edició de la Fira del Sabó

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge del tabac de contraban decomissat FOTO: Diputació / La Diputació va acollir la presentació de la fira

L’ós Goliat 
ataca una 
euga a Bausen, 
a la Val d’Aran

L’ós Goiat, alliberat al Pallars en 
el marc del programa Pirosli-
fe l’any 2016, hauria mort una 
euga el passat cap de setmana 
a Bausen (Val d’Aran), poques 
setmanes després de sortir 
del cau d’hibernació situat en 
aquesta comarca del Pirineu. 
L’animal va ser localitzat a la zo-
na on es va produir l’atac, en-
tre el 14 i el 15 d’abril, gràcies 
al collar que porta amb senyal 
GPS. Tècnics del Conselh Gene-
rau d’Aran es van desplaçar fins 
al lloc dels fets per documentar 
els danys, buscar excrements 
i altres rastres de l’os. A més, 
també han instal·lat càmeres 
automàtiques.

FOTO: G. C. A. / L’euga atacada

Accidents amb un 
ferit lleu cadascun 
a les Avellanes i 
Santa Linya 
i Preixens

Els Agents Rurals 
realitzen quatre 
denúncies per pesca 
furtiva a Talarn

Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter lleu quan el 
cotxe en el que viatjava va patir 
una sortida de via al quilòme-
tre 185 de la C-12, al terme mu-
nicipal de les Avellanes i Santa 
Linya, a les 6.25 hores. Per altra 
banda, a les 18.06 hores es va 
produir una altra sortida de via, 
concretament a la C-14, a Prei-
xens, on també va resultar ferit 
lleu el conductor.

Els Agents Rurals van efectu-
ar quatre denúncies de pesca 
furtiva a Talarn per pesca amb 
mort en una zona de pesca sen-
se mort, segons van infomar. A 
més, els membres del cos van 
explicar, que els denunciats 
tampoc disposaven del corres-
ponent permís diari de la zona 
de pesca controlada. Es van de-
comissar quatre canyes de pes-
car i una truita autòctona.
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