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Les Borges 
acull del 4 al 
6 de maig la 
Fira Borges 
Motor
Els jardins del Terrall de les Bor-
ges Blanques acolliran la se-
gona  edició de la Fira Borges 
Motor durant els dies 4, 5 i 6 de 
maig, una fira que havia estat 
tradició a la capital garriguen-
ca i que va tornar l’any passat 
amb una gran acollida per part 
de públic i expositors. L’anun-
ci el va fer Mir en el transcurs 
d’una reunió al parc del Terra-
ll ahir, per acabar d’ultimar els 
preparatius d’aquesta nova edi-
ció que, ja han confirmat que 
augmentarà els gairebé 3.000 
metres quadrats d’exposició i 
haurà 150 vehicles d’ocasió.

L’Oficina del 
Consumidor 
arriba a la 
població 
d’Alcarràs
Alcarràs compta des d’ahir 
amb una Oficina d’Infor-
mació al Consumidor, una 
iniciativa de l’Ajuntament 
de la vila i del Consell Co-
marcal del Segrià, que 
permet oferir en els dife-
rents pobles de la comarca 
aquest servei. Concreta-
ment a Alcarràs, aquesta 
oficina funcionarà els dies 
25 d’abril, 23 de maig i 27 
de juny. L’horari serà de 
09.00 a 14.00 hores, en les 
instal·lacions de l’Ajunta-
ment d’Alcarràs.

FoTo: marta Lluvich (acN) / Aquesta és la imatge que oferia ahir el pantà de Talarn, desembassant aigua a grans quantitats

FoTo: endesa / el pantà de camarasa també evacuava ahir

Desembassaments al Pirineu 
espectaculars pel desglaç
el de Talarn evacua 155 metres cúbics per segon
També desembassen aigua 
els pantans de camarasa i 
sant Llorenç de montgai.

Talarn
c.q / acN
El desglaç de veritat ja ha donat 
inici. Ahir ja es podien veure des-
embassaments espectaculars a la 
conca del Segre. Segons va infor-
mar la companyia Endesa, el pan-
tà de Sant Antoni, als termes mu-
nicipals de Tremp i Talarn, deixava 
anar ahir 155 metres cúbics per 
segon, la qual cosa va donar lloc a 

un espectacular salt d’aigua.
Les mateixes fonts van indi-
car que el desembassament en 
aquest pantà del Pallars Jussà 
es perllongarà “durant unes set-
manes”, ja que es troba al 100% 
de la seva capacitat i continuen 
entrant importants aportacions 
fruit del desgel.

Ahir també desembassaven 
els pantans de Camarasa (30 me-
tres cúbics per segon), el de Sant 
Llorenç de Montgai (150) i la pre-
sa que hi ha a la Mitjana de la ciu-
tat de Lleida, 180.

La millora en accessibilitat i segu-
retat, en els accessos a l’Escola 
Antonia Simó i Arnó d’Almacelles 
porta a l’Ajuntament a iniciar les 
obres per la construcció d’una 
nova escalinata, que faciliti l’ac-
cés a l’esmentat centre educatiu, 
en un tram del carrer d’Orient, el 
qual ja portava mes de trenta an-
ys sense cap actuació al mateix.

La reforma consisteix en subs-
tituir els antics esglaons, que 

es trobaven en molt mal estat i 
eren perillosos pel pas dels nens 
i acompanyants, camí de l’escola, 
per uns altres mes amplis, però 
respectant les rampes laterals 
destinades per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

També s’aprofitarà la reforma 
per la instal·lació de tres fanals de 
peu, de tipus clàssic i per la col·lo-
cació de nous bancs. 

Aquesta escalinata, que serà 

Almacelles millora els 
accessos a l’Escola Antonia 
Simó amb una escalinata

construida per l’Ajuntament 
d’Almacelles, continuarà poste-
riorment, a través del pas elevat 
situat al carrer de la Bassa del 
Molí, fins una altra escalinata no-
va, que es farà en un nou tram, 
a construir en el primer talús de 
tossal, fins facilitar l’accés al camí 
de ronda i l’escalinata que puja 
fins al centre escolar.

Una actuació de millora que 
s’ha sumar a la que ja es va fer en 
l’escalinata del carrer d’Enric Prat 
de la Riba, i que permet facilitar 
a un gran nombre d’escolars que 
pugen i baixen diàriament des de 
la part baixa de la vila, fins encla-
vament de l’escola situada dalt 
del Tossal de les Creus. FoTo: Jordi Pascual / obres de la nova escalinata al carrer orient
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córrer, i el fet que el vot delegat 
de Comín obre la porta a una in-
vestidura d’un candidat de JxCAT 
i ERC en segona volta i sense la 
necessitat de rebre el suport de la 
CUP, que fins ara ha posat com a 
condició que la investidura sigui la 
de Carles Puigdemont.

Xavier García Albiol, en un 
contacte amb la premsa des dels 
passadissos del Parlament, asse-
gurava que avui anunciarà que 
acudiran al TC per denunciar la 
“violació” dels drets dels diputats. 

Des del Congrés, Rajoy deia 
que “formar un govern” a Catalu-

nya implica “obrir una nova eta-
pa” de “diàleg primer entre cata-
lans i després entre institucions” i 
“el final de l’article 155”. Aquestes 
paraules les va dir just abans que 
el PNB es donés per satisfet per 
aixecar el vet a donar suport els 
pressupostos a Madrid.

Cs portarà el vot delegat de 
Comín al TC mentre Rajoy   
ja no és partidari de fer-ho
El PP i La Moncloa donen missatges contradictoris
Ciutadans portarà la 
delegació del vot dels 
diputat d’ERC Toni Comín 
i JxCat Carles Puigdemont 
al Tribunal Constitucional 
(TC) davant la “inacció” del 
govern espanyol.

Barcelona
AGÈNCIES
El diputat d’ERC Toni Comín va 
exercir ahir per primera vegada 
el vot delegat en aquesta legisla-
tura. El responsable de votar en 
nom seu va ser el portaveu del 
seu grup parlamentari, Sergi Sa-
brià després que la Mesa ho ha-
gués acceptat just abans de l’inici 
del ple.

Davant d’això, la presidenta 
del grup de Cs, Inés Arrimadas, 
anunciava a Twitter que “esgota-
da ja la via parlamentària i davant 
la inacció del govern [espanyol] 
respecte la delegació de vot de 
Puigdemont i Comín, presenta-
rem un recurs d’empara al TC”. 
El president espanyol, Mariano 
Rajoy, que va dir dimarts que es-
tudiarien accions legals, ahir es-
quivava les preguntes sobre el 
tema assegurant que el que és 
“urgent” en aquest moment a Ca-
talunya és “formar govern”. 

Fonts de La Moncloa matisa-
ven ahir que de moment no ac-
tuarien i que deixarien la qüestió 
a mans del PP. De fons hi ha el 
precedent de la delegació de vot 
de Carles Puigdemont, contra la 
que l’executiu espanyol no va re-

FOTO: Núria Julià  (ACN) / L’acord es va votar per unanimitat dels grups parlamentaris
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Montoro torna 
a dir que l’1-O 
no es va pagar 
amb diner públic

El ministre d’Hisenda, Cristóbal 
Montoro, va insistir ahir des del 
Congrés que l’1-O no es va pagar 
amb diner públic. Ho va fer men-
tre responia al portaveu d’ERC, 
Joan Tardà, durant el debat de 
les esmenes a la totalitat dels 
pressupostos. Montoro va asse-
gurar que l’1-O va ser “tot el con-
trari de les lleis democràtiques” i 
va preguntar: “Què va ser l’1-O? 
Un referèndum es pot convocar 
sense pressupost públic?”.

El cas del professor 
de Tremp, a Madrid 
per possibles 
injúries al Rei

Cessen el cap dels 
Mossos del Pallars, 
al·legant motius 
administratius

La jutgessa de Tremp ha arxivat 
la causa contra el professor de 
l’IES Tremp acusat per la Guàr-
dia Civil d’incitació a l’odi i reve-
lació de secrets per un centenar 
de tuits. El mateix Riu ho feia 
públic a través de les xarxes so-
cials, matisant que a petició de 
fiscalia, la jutgessa envia el cas a 
l’Audiència Nacional per un pos-
sible delicte d’injúries al Rei.

El govern espanyol ha destituït 
quatre inspectors, dos subins-
pectors i un sergent dels Mossos 
d’Esquadra, –entre ells el cap 
de l’ABP del Pallars Jussà-Pallars 
Sobirà–, si bé fonts del Departa-
ment d’Interior han assegurat a 
l’ACN que no tenen res a veure 
amb motius polítics, sinó que 
són tràmits “purament adminis-
tratius” i que estaven previstos.

L’exconseller de Cultura, Santi Vila, 
va declarar ahir als jutjats d’Osca 
que sobre el cas Sixena “es va fer 
tot el que es podia fer”. En aquest 
sentit, va recordar que l’ordre ju-
dicial es va complir “parcialment” 
ja que es van traslladar a l’Ara-
gó les obres d’art que estaven al 
MNAC. Amb les obres del Museu 
de Lleida, però, va reconèixer que 
es va trobar davant un conflicte 
entre uns requeriments judicials i 
l’obligat compliment de la Llei de 

Patrimoni i de Museus de la Ge-
neralitat, que protegia la unitat de 
la col·lecció. L’exconseller espera 
que la jutgessa acabi arxivant el 
cas contra ell i el seu successor en 
el càrrec, Lluís Puig, perquè creu 
que van ajustar la seva conducta 
a dret. Lamentablement, però, va 
afegir, el conflicte s’ha polititzat i 
judicialitzat per interessos externs 
a l’àmbit cultural i de patrimoni: 
“És molt trist i lamentable que te-
mes tan sensibles acabin en mans 

dels jutges, quan caldria solucio-
nar més coses políticament”. 

L’advocat de Sixena demanarà 
avui una ordre de detenció inter-
nacional contra Lluís Puig, que és 
a Brussel·les i que ahir va dir que 
“m’agradaria que es parin tan-
tes bogeries i tants desgavells”, al 
temps que advertia que les peces 
que es van portar per la força a Si-
xena “s’estan degradant” per les 
altes temperatures de la il·lumina-
ció de la sala on s’exposen.

Vila lamenta davant el jutge que Sixena 
no s’hagi solucionat per la via política

FOTO: Laura Cortés (ACN) / L’exconseller de Cultura al jutat d’Osca

El Parlament va validar per unanimitat 
el decret llei que permetrà el retorn del 
20’77% de la paga extra del 2012 que va ser 
retallada als treballadors públics.

Validat el retorn de part de 
l’extra als funcionaris
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