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COMARQUES ❘ 10-11 Imatge de l’espectacular tempesta de granís al Pont de Suert.

El pantà de Sant  
Antoni (Talarn) 
desembassant, ahir.

Els pantans de Lleida desem-
bassen fins a 150 m3/segon per 
la sobtada pujada de les tempe-
ratures que està accelerant el 
desglaç al Pirineu. A més, ahir 
una espectacular tempesta de 
granís i aigua va deixar 61 litres 
per metre quadrat al Pont, i va 
inundar baixos i pàrquings.

PANORAMA ❘ 19

Arxiven el cas del 
professor de Tremp  
acusat d’incitar a l’odi

PROCÉS

L’Arnau rectifica  
i agilitza la 
fecundació ‘in 
vitro’ d’una 
lleidatana

L’Arnau va assegurar ahir que 
agilitzarà els tràmits de la dona 
de 37 anys que va denunciar que 
no podia fer-se la fecundació in 
vitro per quedar-se embarassa-
da perquè hi havia llista d’espe-
ra de 4 anys (als 40 ja no ho as-
sumeix la sanitat pública). Així, 
la derivarà de forma immediata 
al Vall d’Hebron, hospital que 
atén els casos de Lleida.

LLEIDA ❘ 6

La deriva ja a la llista 
d’espera del Vall d’Hebron

admet que va 
abusar d’una nena 
de 7 anys a Tàrrega 
i li rebaixen la pena

L’home acusat d’abusar d’una 
nena de 7 anys a Tàrrega va 
acceptar ahir que li va fer toca-
ments, tot i que va negar la vi-
olació. El fiscal rebaixa la pena 
de 10 a 8 anys per la confessió.

COMARQUES ❘ 13

Accepta els tocaments 
però rebutja que la  
violés en un parc

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

PSC, Cs i PP || La Paeria 
aprova el POUM amb els seus 
vots i el de l’edil Salmerón

No de l’oposició || Rebuig de 
PDeCAT, ERC, Crida i Comú 
per “falta de consens”

Nous pisos || Preveu entre 
650 i un miler a l’any per 
superar els 165.000 veïns

Aprovat el pla urbanístic 
que ha de definir la Lleida 
dels pròxims quinze anys

Pantans plens i més tempestes
Un temporal de pedra 
i pluja va deixar ahir 
70 litres/m2 al Pont, 
on la temperatura va 
baixar 20 graus en  
tot just una hora
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Capturats 250 conills al costat de 
l’aeroport per seguretat

p. 14
Juneda permuta finques per fer una 
estació de busos a l’N-240

p. 15

Un veí del Pont prova de netejar el carrer de la pedra.

El pantà de Sant Antoni, a Talarn, va alliberar fins a 155 metres cúbics per segon i estava al 99,6%.
RAMON SALINES

ENDESA

H.C. / E.F. / X.R.
❘ LLEIDA ❘ Tots els embassaments 
de Lleida van alliberar ahir alts 
volums d’aigua per deixar espai 
per al desglaç i per la seua part 
una espectacular tempesta de 
granís va col·lapsar el Pont de 
Suert i va deixar 61 litres d’ai-
gua i pedra per metre quadrat 
en mitja hora. A més, en aquest 
lapse els termòmetres van caure 
dels 26 als 6 graus. 

La Noguera Ribagorçana 
també es va veure afectada 
per aquest episodi i el cabal 
va augmentar dels 47 metres 
cúbics per segon als 64 entre 
les 16.00 i les 19.00 hores. La 
tempesta va començar aproxi-
madament a les 18.00 hores i la 
pedra va ser acompanyada per 
fortes pluges, que van col·lapsar 
el clavegueram i totes les cano-
nades de desaigüe i van provo-
car inundacions en soterranis 
i pàrquings, sobretot a la zona 
més baixa de la capital de l’Al-
ta Ribagorça. Els Bombers van 
rebre set avisos per la tempesta 
i van actuar en tres. Concreta-

Els pantans desembassen aigua pel desglaç  
i una tempesta de pedra col·lapsa el Pont
Els embassaments del Segre i la Pallaresa, plens i alliberant fins a 155 metres cúbics/segon || La capital 
de la Ribagorça va registrar 61 litres/m2 en mitja hora i les temperatures van caure 20 graus

➜TEMPORAL AFECTACIÓ ALS PIRINEUS

ment, a la biblioteca pública, en 
un pàrquing privat en què es va 
arribar a acumular fins a un me-
tre de granís i van enviar una 
dotació al carrer Aigüestortes, 
on van detectar un clot a la via, 
lloc al qual va haver d’assistir la 
brigada municipal per restrin-
gir el pas als vehicles i avui els 
tècnics analitzaran el carrer per 
avaluar-ne els danys.

L’alcalde del Pont, Josep An-
toni Troguet, va explicar que la 
tempesta no va provocar a pri-
mera vista “danys greus” amb 
l’excepció de petites inundaci-
ons en habitatges, que hauran 
de bombar l’aigua.

D’altra banda, les altes tem-
peratures dels últims dies (al pla 
van assolir els 29,9 graus a Seròs 
i Alcarràs i al Pirineu, els 29,7 
a Isona) han activat el desglaç i 
en l’última setmana les reserves 
de neu al Pirineu han passat de 
1.574 a 1.288 hectòmetres cú-
bics d’aigua, 286 hectòmetres 

menys dels quals bona part han 
anat cap als rius. Els embassa-
ments s’han omplert a conse-
qüència d’aquest desglaç i ahir 
deixaven anar aigua sense ex-
cepció, de l’ordre de 100 a 155 
metres cúbics per segon en el cas 
dels de Lleida. A les conques del 
Segre i de la Noguera Pallaresa 
tots els embassaments estaven 
per sobre del 90% de la capaci-
tat i la punta la va assolir el de 
Sant Antoni (99,6%, amb 226 
hectòmetres cúbics d’aigua). Ai-
xí mateix, els rius van registrar 
augments del cabal pels allibe-
raments d’aigua de les preses. A 
Lleida ciutat, les comportes de 

la Mitjana van deixar anar fins 
a 231 metres cúbics d’aigua per 
segon a primera hora del matí. 
Les pluges d’ahir, que segui-
ran al llarg del cap de setmana, 
podrien reforçar l’impacte del 
desglaç si les temperatures ho 
permeten.

Registres
Ahir es van registrar fins a se-

tanta litres per metre quadrat al 
Pont de Suert al llarg de la tarda 
i 8,8 litres al Solsonès. El Pa-
llars va registrar també pluges, 
però només de 0,3 a 0,7 litres, 
segons va assenyalar el Servei 
de Meteorologia.

“La calamarsada, 
de pel·lícula, ha 
afectat la zona 
baixa del municipi”
n L’alcalde del Pont de Su-
ert, Josep Antoni Troguet, 
va explicar ahir que “la 
calamarsada ha estat de 
pel·lícula” i “ha afectat la 
part més baixa del poble”. 
Alguns dels equipaments 
públics que s’ubiquen en 
aquesta zona són la bibli-
oteca o el poliesportiu. En 
aquest últim, “semblava 
que plogués a l’interior 
tant com a l’exterior”, va 
assegurar Troguet. A la 
biblioteca, els Bombers 
també van haver d’actu-
ar a l’inundar-se els baixos 
de l’immoble. El primer 
edil va apuntar que aquest 
no és un dels episodis en 
els quals més ha plogut en 
aquesta localitat, encara 
que sí que és un dels més 
importants pel que fa a la 
pedra, ja que en alguns 
punts de la població es 
van arribar a acumular 
més de setanta centíme-
tres de granís, especial-
ment a les entrades dels 
garatges.

LES CLAUS

Pluges
z Els registres més elevats es 
van donar al Pont de Suert, amb 
70 litres per metre quadrat de 
pluja i calamarsa.

Desembassaments
z Oliana i Rialb van alliberar 115 
metres cúbics/segon. Sant An-
toni, 155; Camarasa, 30 i Sant 
Llorenç, 150. Els embassaments 
del Segre i la Pallaresa estaven 
per a sobre del 90% i a la Riba-
gorçana, entre el 63 i el 75%.

Regulació
z Els embassaments han con-
tribuït a laminar els increments 
de cabal dels rius i evitar inun-
dacions. En l’últim episodi de 
pluges, el sistema Mequinen-
sa-Riba-roja-Flix va proporcio-
nar un cabal màxim estable de 
1.800 metres cúbics d’aigua per 
segon. Sense embassaments, 
hauria estat de 2.850.

AJUNTAMENT EL PONT DE SUERT

Un garatge afectat per l’espectacular tempesta de granís.

PÀRQUINGS INUNDATS
Aparcaments soterrats  
al Pont van acumular de  
70 centímetres a un  
metre d’aigua i granís
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Balaguer rebaixa la taxa 
de l’escola de música
❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer 
debatrà avui la rebaixa de 
24 euros a la matrícula de 
l’escola de música (quedarà 
en 50 euros) i la congelació 
de les taxes de guarderies i 
escola de dansa municipal. 
A més, el centre de música 
també bonificarà en un 30 
per cent la taxa d’iniciació a 
tres instruments.

Premi a la mel d’un 
apicultor de Fraga
❘ OSCA ❘ Un apicultor de l’ADS 
Apícola d’Osca va obtenir 
diumenge passat el màxim 
guardó al XXXIII concurs 
de la Mel, que se celebra a 
la població tarragonina del 
Perelló. La mel de romer 
d’Antonio Achón va rebre 
el trofeu Abella d’Or al ser 
qualificada amb la puntuació 
més elevada d’entre gairebé 
un centenar de mels que s’hi 
van presentar.

Taller sobre aplicació  
de purins a Montgai
❘  MONTGAI ❘  Tallers Gili 98 
de Montgai i l’organització 
agrària JARC faran avui 
una demostració de camp 
dels sistemes d’aplicació de 
purins amb Dosicontrol i del 
nou software que permetrà 
controlar la fertilització en 
temps real gràcies a l’ús de 
GPS. Està prevista l’assistèn-
cia de més de quatre-cents 
ramaders de tot l’Estat.

Alcarràs estrena oficina 
del consumidor
❘ ALCARRÀS ❘ Alcarràs va estre-
nar ahir una oficina d’infor-
mació al consumidor, una 
iniciativa de l’ajuntament i 
del consell comarcal del Se-
grià, que permet oferir als 
diferents pobles de la comar-
ca aquest servei. L’oficina va 
funcionar ahir i els pròxims 
dies 25 d’abril, 23 de maig 
i 27 de juny. L’horari serà 
de 09.00 a 14.00 hores, a les 
instal·lacions de l’ajuntament 
d’Alcarràs.

Operaris treballaven ahir a la tarda a les obres del nou edifici de la Diputació al número 19 de la rambla Ferran de Lleida.

 LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Les obres per a la cons-
trucció del nou edifici de la Di-
putació en un solar annex al Pa-
lau Principal, al número 19 de la 
rambla Ferran de Lleida, ja han 
començat després de rebre els 
permisos d’obres de la Paeria. 
Els treballs es van adjudicar al 
febrer a la Unió Temporal d’Em-
preses (UTE) d’Acsa i Romero 
Polo per 2,8 milions d’euros. Les 
obres compten amb un termini 
d’execució de deu mesos, amb la 
qual cosa haurien d’estar enlles-
tides a començaments de l’any 
que ve, aproximadament.

Aquest nou edifici tindrà set 
plantes i comptarà amb una su-
perfície aproximada de 1.650 
metres quadrats. L’immoble se 

sumarà als altres dos edificis 
d’aquesta zona de la capital del 
Segrià, el Palau Provincial i 
l’edifici President (que es tro-
ba a l’altre costat de la rambla 
Ferran). El ple de la corporació 
del 23 de juny de l’any passat va 
aprovar canvis als pressupostos 
per aprovisionar amb tres mi-
lions d’euros les obres de cons-
trucció d’aquest nou immoble, 
que servirà per consolidar els 
serveis de la corporació i donar 
amplitud de treball a unes àrees 
que ja requereixen més espai.

La corporació va aprovar la 
compra de la finca per tres mi-
lions d’euros el 2004 i preveia 
la convocatòria d’un concurs 
d’idees el 2007 mentre s’execu-

taven treballs arqueològics, que 
van quedar paralitzats aquell 
mateix any per la Paeria al·le-
gant que no disposaven del per-
mís pertinent. 

Els treballs per documen-
tar i estudiar les restes que es 
van trobar es van reprendre el 
2015 (vegeu el desglossament). 
El president de la Diputació, 
Joan Reñé, va apuntar que el 
conjunt arqueològic que es tro-
ba a la finca impedeix que es 
construeixi una planta subter-
rània en aquest nou immoble. 
L’última ampliació d’aquestes 
característiques de la Diputació 
a la capital del Segrià es remun-
ta al 1996, quan es va adquirir 
l’edifici President.

Arranca la construcció del nou 
edifici de la Diputació a Lleida
Ubicat a la rambla Ferran, els treballs es van adjudicar a Acsa i Romero Polo per 
2,8 milions || L’immoble tindrà set plantes i una superfície de 1.650 metres

DIPUTACIÓ PROJECTES

Restes de muralla 
medieval i sínia 
andalusina
n El solar ha estat objecte 
durant anys d’excavacions 
arqueològiques que han 
posat al descobert, per 
exemple, restes de cerà-
mica de l’època romana, 
una part de la muralla me-
dieval de Lleida i una sínia 
(una màquina per elevar 
aigua per regar) andalusi-
na. En aquest sentit, Joan 
Reñé va apuntar que part 
de les restes es mantin-
dran a la vista.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’alberg municipal de 
Balaguer, que s’ubicarà al Molí 
de l’Esquerrà, és el projecte que 
ha rebut la quantia més elevada, 
295.093 euros, del pla extra-
ordinari d’inversions locals de 
la Diputació, anualitats 2017-
2018, per als municipis i EMD 
de Lleida. En total, els ajuts as-
cendeixen a 19,7 milions d’eu-
ros, dels quals 507.066 € corres-
ponen a projectes presentats per 
diverses EMD de Lleida. 

Els ajuntaments esperaven 
l’adjudicació d’aquest reforç 
municipal per executar dife-
rents projectes després que 
la Generalitat suspengués el 
Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC), per falta de liquidi-
tat pressupostària.

Entre els projectes que se sub-
vencionaran per aquest pla de 
la corporació destaca la cons-
trucció d’un nou pavelló de Cer-
vera i l’adequació de l’entorn 
de la zona amb una subvenció 

de 206.348 euros; la reforma 
del parc Alcalde Boixareu de 
la Pobla de Segur amb 100.806 
euros; la millora de la central 
hidroelèctrica municipal de 

Sort amb 134.949 euros o un 
nou paviment per al pavelló fi-
ral de Mollerussa, que preveu 
una inversió total que ascendeix 
a 145.371 euros.

Altres ajuts
Així mateix, altres ajunta-

ments i EMD de Lleida també 
rebran els ajuts sol·licitats per 
executar obres diverses com la 
urbanització parcial de l’avingu-
da Francesc Macià de les Borges 
Blanques amb 162.497 euros; la 
cobertura d’una pista poliespor-
tiva a Rialp amb 39.677 euros; 
el projecte de millora de l’en-
torn del carrer Prat de la Riba 
de Mollerussa amb 121.243 eu-
ros; l’ampliació de l’Ateneu de 
Guissona amb 206.348 euros; 
la pavimentació del camí entre 
Alzina i Moror, amb una inver-
sió de 49.975 euros.

El pla d’inversió local assigna 19,7 
milions d’euros per a 397 projectes
Balaguer i Cervera, les més beneficiades amb 501.000 €

ALBERG MUNICIPAL
Balaguer preveu habilitar 
part del Molí de l’Esquerrà 
com a alberg municipal 
amb un total de 80 places
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El diputat de JxCat, Marc Solsona, ahir durant la intervenció al Parlament.

ACN

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Ciutadans i el Partit 
Popular van anunciar ahir que 
presentaran sengles recursos 
davant del Tribunal Constitu-
cional per deixar sense efecte 
l’autorització de la Mesa del Par-
lament que ha permès al líder de 
JxCat, Carles Puigdemont, i al 
conseller cessat de Salut i dipu-
tat d’ERC, Toni Comín, delegar 
els vots als plens. En aquest sen-
tit, la líder de la formació taron-
ja a Catalunya, Inés Arrimadas, 
va justificar el recurs per l’“ab-
solut desacord” de la seua for-
mació amb el fet que “aquesta 
Cambra doni privilegis als que 
se salten les lleis”. Igualment, 
el número 1 dels populars ca-

talans, Xavier García Albiol, va 
explicar que la delegació del vot 
de Puigdemont i de Comín su-
posa “una violació dels nostres 
drets com a diputats i un tracte 
de favor injustificable”. 

“Actuació il·legítima”
Tot plegat el dia que el Parla-

ment va validar el decret apro-
vat pel Govern central a l’em-
para del 155 per tornar la paga 
extra del 2012 als funcionaris 
(més informació a la pàgina 22). 
Durant el debat, el diputat de 
JxCat i alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona, va retreure als 
partits “que han perdut a les 
urnes” la seua “actuació il·le-
gítima” per dificultar la investi-
dura. Així mateix, va avisar que 

Cs i PP recorreran al Constitucional 
els vots de Comín i Puigdemont
Després que la Mesa hagi rebutjat les reconsideracions presentades amb el PSC || 
JxCat critica l’oposició per l’“actuació il·legítima” per dificultar la investidura

Puigdemont “no claudicarà, no 
renunciarà, no es rendirà”. En 
aquest sentit, la coordinadora 
general del PDeCAT, Marta Pas-
cal, va apuntar que hi ha “prou 
elements” per investir el núme-
ro 1 de JxCat com a president de 
la Generalitat. En aquest sentit, 
la formació espera poder portar 
a debat la reforma de la llei de 
presidència per legalitzar les 
investidures telemàtiques a la 
sessió del pròxim 3 de maig, 
malgrat que la tramitació en-
cara està pendent del dictamen 
del Consell de Garanties. No 
obstant, fonts d’ERC van mani-
festar els seus dubtes sobre que 
aquesta modificació legislativa 
es pugui portar al ple la setmana 
que ve.

A DEBAT
La coalició de Puigdemont 
espera portar a debat la 
setmana que ve la reforma 
de la llei de presidència

n El president del Govern 
central, Mariano Rajoy, va 
assegurar ahir que “l’urgent i 
raonable” en aquest moment 
és conformar un nou Execu-
tiu a Catalunya que posi fi a 
l’aplicació de l’article 155. En 
aquest sentit, va demanar a 
“tothom” que ajudi a obrir 
una “etapa de diàleg”, pri-
mer entre catalans i després 
entre institucions. Rajoy va 
afirmar que els ciutadans es-
tan desitjant “ferventment” 
un govern que “compleixi la 
llei” i possibiliti “una etapa 

de recuperació institucional, 
econòmica i social”. El seu 
predecessor al càrrec, José 
Luis Rodríguez Zapatero, va 
asseverar que “no hi ha solu-
ció a cap conflicte polític fo-
ra del diàleg”, encara que va 
alertar els independentistes 
que “senzillament, tenen un 
projecte que ni és possible ni 
és desitjable” i que, per tant, 
les forces polítiques han de 
fer “el que sigui necessari” 
per “atreure” els dos mili-
ons de persones que els do-
nen suport.

Rajoy diu que “l’urgent” és 
formar un govern a Catalunya

BREUMENT

DESTITUCIÓ

Zoido cessa el cap dels 
Mossos als Pallars
n El ministre de l’Interior, Juan 
Ignacio Zoido, va decretar ahir 
el cessament del cap de l’àrea 
policial al Jussà i al Sobirà a 
l ’empara del 155. També va 
destituir sis alts caps més dels 
Mossos de l’àrea de Barcelona.

POLÈMICA

Millo veu “odi” a la 
placa de la plaça 1-O
n El delegat del Govern a Ca-
talunya, Enric Millo, ha dema-
nat a l’Advocacia de l’Estat un 
informe per saber si la placa de 
la plaça 1-O de Girona incita a 
l’“odi” per donar un relat “ma-
nipulador” dels fets.

VIOLÈNCIA

Encaputxats ataquen 
tòtems dels presos
n Uns encaputxats van atacar 
dimarts a la nit els tòtems de-
dicats als líders independentis-
tes empresonats i als consellers 
exiliats que l’ANC havia posat a 
Girona.

AMENACES

Detingut per insultar 
Albiol en xarxes socials
n Un veí de Torroella de Mont-
grí va ser arrestat ahir per la Po-
licia Nacional per insultar a les 
xarxes socials amb missatges 
“injuriadors” el líder del PP ca-
talà, Xavier García Albiol.

REACCIONS

Ribó demana investigar 
els comissos a la Copa
n El síndic de greuges de Cata-
lunya, Rafael Ribó, va demanar 
ahir al defensor del poble que 
investigui el comís de roba gro-
ga als aficionats del Barça a la 
final de Copa.

➜EL CONFLICTE CATALÀ INVESTIDURA
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■EL CONFLICTE CATALÀ JUSTÍCIA

A.S.M./AGÈNCIES
❘ TREMP ❘ La jutge de Tremp ha 
arxivat de manera provisional 
la causa contra el professor de 
l’IES Tremp acusat per la Guàr-
dia Civil d’incitació a l’odi i re-
velació de secrets per un cen-
tenar de tuits. El mateix Manel 
Riu ho va donar a conèixer ahir 
a les xarxes socials, on també va 
matisar que després que així ho 
sol·licités fiscalia, la jutge havia 
accedit a la petició d’enviar el 
cas a l’Audiència Nacional per 
si troba un possible delicte d’in-
júries al rei a Felip VI. Això sí, 
Riu creu que els agents li deuen 
explicacions ja que a l’atestat 
“deien que jo era conegut per 
fets similars anteriors”. Aquest 
professor de llengua i literatura 
espanyoles també va lamentar 
“les frases incorrectes” i les 
“faltes d’ortografia” que hi ha-
via a l’atestat.

Riu va anar a declarar el 18 
de gener acompanyat per un 

centenar de persones que li van 
donar suport fins a les portes 
dels jutjats. Va reconèixer tots 
els comentaris publicats a Twit-
ter i Facebook, crítics amb la 
Guàrdia Civil i el govern espa-
nyol, però els va contextualitzar 
en el temps i els fets.

La Guàrdia Civil el va detenir 

el 16 de novembre del 2017. Tres 
agents el van anar a buscar al 
matí a institut, però en aquell 
moment no tenia classe. Després 
van anar a casa seua i li van dir 
que es dirigís a la caserna de 
Tremp. Hi va anar amb el seu 
propi cotxe, però acompanyat 

d’un dels agents. Una vegada 
allà li van dir que estava de-
tingut per un delicte d’odi a les 
xarxes socials. 

Riu es va acollir al dret a no 
declarar i el van posar en lliber-
tat. “Jo no crec ni en Déu, ni en 
l’ànima, ni en la vida eterna, ni 

en el cel, ni en l’infern... Bé, en 
l’infern sí que hi crec: l’infern 
és Espanya”; aquest és un dels 
tuits que va fer el professor de 
Tremp, el passat dia 10 de no-
vembre i pel qual va ser citat a 
declarar al jutjat. 

Els fets pels quals va ser acu-
sat es remunten al 7 d’octubre 
passat, quan Manel Riu Fillat va 
tenir una topada amb la Guàrdia 
Civil. “Vaig coincidir amb uns 
agents en una estació de servei 
i els vaig dir que el que van fer 
l’1 d’octubre era una vergonya.” 
Li van demanar el DNI i “jo vaig 
prendre nota del número de les 
seues plaques i de la matrícula 
del cotxe”. Posteriorment, va 
explicar a Facebook el que ha-
via passat. 

Riu anima les persones que 
es trobin en una situació sem-
blant a “fer públic el seu cas, 
donar la cara i buscar suports” 
i va agrair les mostres d’afecte 
que havia rebut.

Arxiven el cas del professor de 
Tremp acusat d’incitació a l’odi
La jutge, no obstant, trasllada la causa a l’Audiència Nacional per un possible delicte 
d’injúries al rei || Manel Riu creu que la Guàrdia Civil li deu explicacions

“Un granet de sorra perquè surtin més aviat”
L’escriptora Rosa Fabregat i el Sr. Postu darrere les reixes de la presó simbòlica de l’ANC, Òmnium i el CDR, ahir, a Lleida.
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I. CHIVA
❘ LLEIDA ❘ Una cinquantena de 
persones es van reunir ahir a 
la plaça 8 de Març de Lleida per 
estrenar la presó simbòlica ins-
tal·lada a la capital del Segrià en 
la qual un grup de voluntaris 

porta a terme tancades de dos 
hores des d’ahir i fins demà a les 
6 de la tarda per solidaritzar-se 
amb els independentistes presos 
i els polítics exiliats. La iniciati-
va, impulsada per l’ANC, Òm-
nium i el CDR, va acompanya-

da d’activitats paral·leles com 
ara conferències o concerts que 
amenitzaran l’estada a la presó 
dels voluntaris. Els primers pre-
sos van ser el Sr. Postu i l’escrip-
tora cerverina Rosa Fabregat, 
que va expressar el seu desig 

que aquest empresonament si-
gui “un granet de sorra perquè 
surtin més aviat”. 

Fabregat, visiblement emo-
cionada, va entrar a la cel·la 
entre els aplaudiments dels 
congregats.

Manel Riu.

L’ATESTAT
Manel Riu va agrair el 
suport rebut i va dir que 
l’atestat estava ple  
de faltes d’ortografia

La Fiscalia veu 
legal la vaga del 
8 de novembre
❘ BARCELONA ❘ La Fiscalia del TSJ 
de Catalunya va manifestar 
ahir, al judici entre Intersin-
dical-CSC i Foment del Tre-
ball per la vaga del 8-N, que 
la convocatòria va ser legal 
i que “en absolut” ha quedat 
acreditat que la mobilitza-
ció tingués caràcter polític. 
Així, va recolzar la tesi del 
sindicat, que va afirmar que 
va convocar la vaga “correc-
tament”, alhora que va de-
fensar que aquesta classe de 
mobilitzacions sempre tenen 
caires polítics. D’altra banda, 
ahir va sortir a la llum que 
els Mossos d’Esquadra van 
enviar informes a l’Audiència 
Nacional en què acusaven els 
CDR de rebel·lió per les acci-
ons que van portar a terme 
aquella jornada.

Montoro torna  
a negar la 
despesa en l’1-O
❘ MADRID ❘ El ministre d’Hi-
senda, Cristóbal Montoro, 
va insistir ahir que el referèn-
dum de l’1-O no es va finan-
çar amb diners públics. En 
aquest sentit, va assegurar 
que “de manera imminent” 
enviarà al magistrat del Su-
prem Pablo Llarena la infor-
mació que li ha requerit sobre 
els comptes de la Generalitat. 
Tanmateix, segons un infor-
me de l’Advocacia de l’Estat 
entregat al jutjat d’instrucció 
número 13 de Barcelona i pu-
blicat ahir per El Mundo, la 
despesa pública de l’1-O està 
“acreditada” ja que és “obvi” 
que el Govern va utilitzar els 
diners públics per organitzar 
la consulta.

Amenaces a 
Cambrils per 
penjar llaços
❘ CAMBRILS ❘ Diversos habitatges 
de la localitat de Cambrils 
amb llaços grocs pels presos 
i els exiliats o banderes in-
dependentistes penjats a la 
façana van aparèixer ahir 
pintats amb missatges ame-
naçadors i a favor de l’article 
155 i de la unitat d’Espanya. 
D’altra banda, atacs com els 
protagonitzats per grups con-
traris a la independència als 
estudis de Catalunya Ràdio 
durant el 27 d’octubre han 
fet caure l’Estat espanyol 
en el rànquing de llibertat 
de premsa que va fer públic 
ahir Reporters Sense Fron-
teres. Espanya ocupa la po-
sició número 31, al darrere 
de Sud-àfrica, Cap Verd o 
Liechtenstein.
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