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L’embassament emmagatzema actualment 0,9 hm3 d’aigua procedents sobretot de la pluja.

ÒSCAR MIRÓN

H.CULLERÉ/X.RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ L’empresa pública Acu-
aes, promotora de la part del 
Segarra-Garrigues que cons-
trueix l’Estat, va finalitzar la 
construcció de la presa de l’Al-
bagés fa aproximadament un 
any, però l’embassament no pot 
omplir-se encara a l’espera que 
s’aprovin i s’implantin les me-
sures del pla d’emergència que 
requereix un pantà d’aquestes 
característiques per preservar 
la seguretat dels municipis prò-
xims a la instal·lació. 

Aquesta és la mateixa situa-
ció en què es va trobar el pantà 
de Rialb cap a l’any 2002, quan 
l’ompliment es va haver de pa-
ralitzar al no haver-se implantat 
el pla d’emergència. La previsió 
inicial d’Acuaes era finalitzar 
les obres de l’Albagés el 2017 
i aquesta primavera abordar 
l’ompliment de l’embassament. 
Fonts de l’empresa estatal van 
indicar que està pendent apro-
var el projecte d’obres com-
plementàries i acabats, que in-
clouen el pla d’emergència, la 
qual cosa podria tenir lloc en 
un termini d’un a dos mesos i 
després licitar l’obra per adju-
dicar-la abans d’acabar l’any, 
van afegir les mateixes fonts. 
Aquestes obres estan incloses 
al projecte de pressupostos del 
Govern central, amb una parti-
da de 3,67 milions d’euros per al 
conjunt del canal, que ahir van 
superar el primer tràmit parla-
mentari (vegeu la pàgina 23).

Segons va informar Acuaes, 
a partir de l’inici de les obres 
d’implantació del pla d’emer-

L’ompliment del pantà de l’Albagés, ajornat 
al 2019 a l’espera del pla d’emergència
L’empresa estatal encara ha d’aprovar les obres complementàries si bé la presa està acabada des de fa 
un any || Tècnicament pot entrar en funcionament però la falta d’aquest projecte ho impedeix

AIGÜES PLANIFICACIÓ

gència de la presa, l’ompliment 
començarà d’aquí a un any (la 
primavera del 2019) en una 
primera fase, i la segona seria 
l’any següent. El procés depen-
drà també de la disponibilitat 

d’aigua als pantans del riu Segre 
(l’aigua arriba a l’Albagés pel 
canal principal, que té la presa 
d’aigua a Rialb) i del ritme dels 
treballs complementaris.

Fonts pròximes al canal van 
assenyalar que el pantà i la 
presa estan tècnicament a punt 
per entrar en funcionament (de 
fet, des de fa mesos), però legal-
ment no poden fer-ho sense el 
pla d’emergència (que inclou, 
entre altres mesures, la col·lo-
cació de sirenes d’avís en cas 
de ruptura als municipis aigües 

avall). També falta instal·lar una 
canonada d’aproximadament 
150 metres de longitud per con-
nectar la presa d’aigua amb l’es-
tació de bombers, una obra que 
ha d’assumir la Generalitat de 
Catalunya.

L’embassament emmagat-
zema actualment uns 900.000 
metres cúbics d’aigua proce-
dents de les pluges i de la que 
va arribar l’any passat a través 
del Segarra-Garrigues. La presa 
deixa anar també cabal ecològic 
cap al riu Set.

PRESSUPOSTOS
Les obres estan previstes 
als pressupostos estatals 
per aquest 2018, encara  
en tràmit parlamentari

Augmenten els 
desembassaments 
pel desglaç i amb 
la previsió de pluja
n Els pantans van refor-
çar ahir els desembassa-
ments d’aigua a causa del 
desglaç per l’augment de 
les temperatures i davant 
de la previsió de més plu-
ges aquest cap de setma-
na. Els embassaments del 
Segre i la Noguera Palla-
resa estan gairebé plens 
(amb més del 90% de la 
seua capacitat). El de Ri-
alb alliberava ahir uns 
160 metres cúbics d’aigua 
per segon, davant dels 115 
de dimecres. Riu avall del 
Segre, les comportes de 
la Mitjana deixaven anar 
cap al tram urbà del riu 
fins a 185 metres cúbics 
per segon. A la Pallaresa, 
Talarn alliberava 150 me-
tres i Camarasa 122, i per 
la seua part a la Noguera 
Ribagorçana, on la capa-
citat de reserva és enca-
ra alta, Escales deixava 
anar 39 metres i Canelles 
només 12. La previsió de 
pluges el cap de setmana 
podria accelerar el des-
glaç, tot i que la predicció 
apunta també a un des-
cens de temperatures, que 
podran frenar-lo i evitar 
un increment encara su-
perior del cabal dels rius.

Adjudiquen noves obres  
a la C-28 per 6,9 milions

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

❘ LLEIDA ❘ El departament de Terri-
tori ha adjudicat noves obres de 
millora a la carretera C-28 entre 
Baqueira i el Pallars Sobirà. Els 
treballs, amb un pressupost de 
6,9 milions d’euros, consistiran 
a eixamplar la calçada fins als 
set metres al tram de quatre qui-
lòmetres on es troba el revolt 
de Tonyon, poc abans del port 
de la Bonaigua. El projecte in-
clou disset murs d’escullera i el 
termini per executar les obres 
és de quinze mesos, encara 

que es repartiran en períodes 
de cinc mesos durant tres anys 
per adaptar-se a la meteorologia 
de la zona.

La Granja d’Escarp
D’altra banda, Territori ha ad-

judicat la redacció del projecte 
constructiu de la nova carre-
tera entre la Granja d’Escarp i 
Riba-roja d’Ebre. La via, molt 
reclamada pel territori, perme-
trà connectar més directament 
aquests dos municipis.

Tàrrega bateja l’actual carrer de la 
Guàrdia Civil com a ‘1 d’Octubre de 2017’

MUNICIPIS PLENS

SEGRE TÀRREGA / E. FARNELL
❘ TÀRREGA ❘ El ple de Tàrrega va 
donar llum verda ahir a can-
viar el nom del carrer de la 
Guàrdia Civil pel d’1 d’Oc-
tubre de 2017. Ho va fer amb 
els onze vots de l’equip de go-
vern (PDeCAT i ERC), dos de 
la CUP i un del Comú, men-
tre que els dos edils del PSC 
van votar-hi en contra. L’al-
caldessa, Rosa Maria Perelló, 
va dir que “hem rebut moltes 
peticions en aquest sentit”. A 

la sessió es va anunciar tam-
bé la liquidació del pressupost 
del 2017, que va tancar amb 
un resultat positiu de 416.229 
euros. D’altra banda, el ple de 
Balaguer va aprovar rebaixar 
la matrícula de l’escola de mú-
sica dels 74 euros actuals als 
50 euros i la congelació de les 
taxes de guarderies i escola de 
dansa. El ple també va donar a 
conèixer la liquidació pressu-
postària del 2017 que va tancar 
amb un deute de 8,7 milions, 

que suposa un 55,17%. En un 
altre ordre, el ple de Vielha va 
acordar una modificació pres-
supostària d’1,7 milions, dels 
quals 985.000 es destinaran 
a inversions. La major part 
d’aquesta suma (que inclou més 
de 300.000 euros del superàvit 
del 2017) es destinarà al man-
teniment de carrers, així com a 
millorar la xarxa de clavegue-
ram i aigua al carrer Bergàs i 
a reformar la sala polivalent, 
entre altres actuacions.
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Narbona critica 
la reducció 
d’ajuts als 
regadius
El PSOE, contrari al 
pla d’aigües del PP

POLÍTICA MEDI AMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La presidenta del PSOE 
i exministra de Medi Ambient, 
Cristina Narbona, va denun-
ciar ahir que “aquest any els 
Pressupostos Generals de l’Es-
tat donen menys diners per a la 
modernització de regadius que 
l’any passat” i va apuntar que 
“el Govern no està compro-
mès amb una política seriosa 
en matèria d’aigües en un pa-
ís extremament vulnerable al 
canvi climàtic”. 

Amb relació al pla hidrolò-
gic nacional, va assegurar que 
“el Govern continua instal·lat 
en els plans ancorats en la idea 
que el més important és portar 
l’aigua d’on en sobra a on en 
falta”. Així mateix, va afirmar 

PSC

Ordeig, Narbona i Larrosa a la reunió d’ahir amb regants.

que “no té sentit que a Espanya 
comptemb amb el doble d’ho-
res de sol que a Alemanya i tin-
guem deu vegades menys ener-
gia solar instal·lada”. D’altra 
banda, la presidenta del partit 
va assegurar que el nou POUM 
de Lleida “és un exemple del 
que els socialistes creiem que 
han de ser les ciutats del futur”. 

Narbona va visitar durant la 
jornada d’ahir la capital del Se-
grià i va aprofitar per reunir-se 
amb les comunitats de regants, 
debatre sobre canvi climàtic i 
energia en un dinar del Fòrum 
Progressista Jaume Magre, va 
presentar un llibre i va parti-
cipar en una trobada amb les 
joventuts socialistes.

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Els bungalous de la 
Noguera estan al complet per 
a aquest pont de l’1 de Maig, 
segons va explicar ahir la 
presidenta de l’Associació de 
Càmpings de Lleida, Marta 
Cortina. No obstant, la res-
ta de bungalous i els hotels i 
cases rurals de la demarcació 
es troben al 60% d’ocupació 
per als pròxims festius. Des de 
les federacions d’hostaleria, 
càmpings i turisme rural van 
assegurar que aquestes dades 
són a causa de la previsió de 
mal temps i al fet que Setmana 
Santa es va celebrar fa només 
un mes i són unes festes que 
encara queden molt properes. 
Cortina va apuntar que “els 
clients esperen a última hora 
per reservar, sobretot quan les 
previsions donen mal temps”. 
Per la seua part, el director del 
Patronat de Turisme de la Di-
putació, Juli Alegre, va apun-
tar que aquestes són “bones 
dades” després d’una Setmana 
Santa de rècord (amb 85.000 
turistes). Així mateix, els es-
ports d’aventura i especialment 
el ràfting, estan pendents cada 
dia del cabal dels rius per veure 
si poden dur a terme la seua 
activitat amb total seguretat. El 
responsable del sector al Sobi-
rà, Flòrido Dolcet, va explicar 
que compten amb reserves per 
aquestes dates, encara que es-
tan “pendents dels clients d’úl-

tima hora”. D’altra banda, un 
centenar d’empreses i entitats 
del Pirineu han participat en 
les jornades Inter-Pirineus, on 
s’han portat a terme dos-cen-
tes trobades comercials per 
dinamitzar turísticament les 
comarques de muntanya. En 
aquestes jornades es va pre-
sentar un estudi que determi-
na que, per al turista, l’entorn 
natural és el principal atractiu 
del Pirineu i que la Val d’Aran 
és la destinació preferida per 
als visitants espanyols. Així 
mateix, l’època amb més visi-
tants, que arriben majoritàri-
ament en família o en parella, 
són els mesos d’estiu.

Els bungalous de la Noguera, 
al complet per aquest pont
Els establiments turístics de Lleida, al 60 per cent d’ocupació || 
El Patronat de Turisme assegura que són “bones dades”

TURISME BALANÇ

Imatge de barques al baixar per la Noguera Pallaresa.

RUBBER RIVER

Promoció per  
al turisme en 
família a Lleida
■ La Diputació acull avui 
la presentació de Catalu-
nya, hola família, una 
acció promocional del 
turisme en família que 
tindrà lloc entre els dies 
18 i 20 de maig en sis des-
tinacions, entre les quals 
es troben la Vall de Boí 
i les Valls d’Àneu i que 
comptarà amb la parti-
cipació d’empreses i en-
titats del territori.

El bisbe, a l’església d’Algerri, ara tancada
❘ ALGERRI ❘ El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va visitar 
ahir l’església d’Algerri, que es troba tancada des de diven-
dres de la setmana passada al detectar despreniments a la 
façana. Tècnics i arquitectes del bisbat i de l’ajuntament es 
van reunir per analitzar les esquerdes que han aparegut al 
temple i elaboraran un estudi més exhaustiu de la situació i 
les actuacions que s’hauran d’executar.

Endesa valoritza el 87% dels residus que genera
❘ LLEIDA ❘ Endesa va valoritzar el 87% dels residus a Lleida 
el 2017. Aquest procés es porta a terme per aprofitar els 
residus derivats de les obres de manteniment i millora de 
la xarxa elèctrica. L’elèctrica va recalcar que treballa per 
“atansar-se al concepte d’economia circular que promou un 
model productiu més sostenible”.

Escriptors pugen al tren literari de la Pobla
❘ LLEIDA ❘ Vint escriptors pujaran al tren de la Pobla demà, 
coincidint amb el festival de la Vila del Llibre d’aquesta lo-
calitat del Jussà. Aquesta proposta, en la qual els escriptors 
s’inspiraran amb el recorregut del tren, espera ser la primera 
iniciativa d’una col·laboració estable entre Ferrocarrils de 
la Generalitat i el projecte de dinamització impulsat per 
l’ajuntament de la Pobla per al seu nucli antic.

ACN

El clot es va originar dimecres com un forat menor.

TEMPORAL AFECTACIÓ

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’endemà de 
la tempesta d’aigua i pedra 
que va fuetejar dimecres a 
la tarda el Pont de Suert, un 
tram del carrer Aigüestor-
tes es va enfonsar com a con-
seqüència de les filtracions 
d’aigua. Segons va explicar 
l’alcalde, Josep Antoni Tro-
guet, s’haurà de fer una ac-
tuació d’urgència per repa-
rar la via perquè s’ha produït 
un clot de tres metres i mig 
d’ample per més d’un metre 
de profunditat. 

A més, Troguet va apuntar 
que després d’analitzar els 
tècnics la via amb una càme-
ra subterrània s’ha constatat 
que el desaigüe està trencat 
i “existeix el perill que s’en-
fonsi tot el carrer per les 
filtracions”. Per això, avui 
s’iniciaran els treballs per 
aixecar tot el ferm i valorar 
com actuar a tota la via. El 
consistori ha habilitat una 
zona d’aparcament per als 
veïns d’aquest carrer que no 
poden accedir als habitatges.

Un carrer de Pont, 
enfonsat per la tempesta

AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

rcolomina
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La pugna per l’abocador  
del Segrià arriba al jutge
Contenciós de FCC i Benito Arnó contra la resolució del Tribunal 
de Contractes Públics || El recurs no frena el contracte

RESIDUS POLÈMIC CONCURS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La pugna per aconse-
guir les obres d’ampliació i ges-
tió de l’abocador de Montoliu 
ha arribat fins al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). L’UTE formada per 
Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC) i Benito Arnó 
ha presentat un contenciós ad-
ministratiu contra la resolució 
del Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic, que 
va desestimar el recurs presen-
tat per l’UTE contra el consorci 
de Residus del Segrià per ad-
judicar el contracte de gestió 
i ampliació de l’abocador. El 
tribunal de contractes públics 
va desestimar al febrer els re-
cursos que mantenien suspesa 
l’adjudicació a la unió d’empre-
ses de Romero Polo i Valoriza 
des de l’estiu passat.

El concurs es va resoldre 
a favor d’aquestes dos firmes 
el maig passat per un import 
superior als quaranta milions 
d’euros, resultat de la suma 

de 25,6 milions per la gestió 
de l’abocador (en deu anys, 
prorrogable deu més) i apro-
ximadament catorze milions 
per les obres d’ampliació de 
les instal·lacions. Tanmateix, 
aquest contenciós adminis-
tratiu no paralitza ni suspèn 
el procés de l’ampliació i la ges-
tió de l’abocador de Montoliu 
ja que no hi ha, de moment, 

cap mesura cautelar del jutge 
que paralitzi l’adjudicació del 
nou concurs. La presidenta 
del consell del Segrià, María 
José Invernon, va assegurar 
ahir que de moment el TSJC no 
prohibeix firmar el contracte 
“de manera que nosaltres se-
guim els terminis marcats i en 
breu farem efectiu el contracte 
amb Romero Polo i Valoriza”, 
va explicar. Va assenyalar que 
paral·lelament el consorci de 
residus, format pel consell del 
Segrià, Paeria i Generalitat, 
està liquidant amb Fomento 
de Construcciones y Contra-
tas l’antic contracte per poder 
signar com més aviat millor el 
nou. Segons la presidenta de 
l’ens comarcal del Segrià, la 
previsió és que les obres podri-
en iniciar-se aquest mateix any 
i la gestió l’assumirà quan entri 
en vigor l’adjudicació. Aquest 
procés va paral·lel al de la re-
collida porta a porta, que està 
en suspens fins a la resolució 
d’un altre recurs.

L’abocador de Montoliu.

SEGRE

La Diputació  
publica els ajuts  
al Museu Morera

DIPUTACIÓ AJUTS

❘ LLEIDA ❘ El pla de reforç mu-
nicipal de la Diputació per 
als municipis i EMD de Llei-
da amb 19,7 milions d’eu-
ros d’ajuts finançarà amb 
500.000 euros la nova seu 
del Museu Morera. En con-
cret, es destinaran 200.000 
euros a l’adquisició de mobi-
liari expositiu i 300.000 més 
per als sistemes de separació 
i acabats interiors de la nova 
seu. La majoria de municipis 
beneficiaris han optat per fi-
nançar projectes d’adequació 
de camins, urbanització de 
carrers, rehabilitació d’equi-
paments públics o millorar 
les xarxes públiques d’aigua 
o enllumenat. 

Entre les capitals, Tàrrega 
finançarà part de la repara-
ció del sistema amb l’objectiu 
d’evitar humitat a la piscina 
municipal amb 160.528 eu-
ros i pagar part de la compra 
d’una màquina destinada al 
servei municipal de neteja 
viària amb 143.990 euros. 
Així mateix, Tremp desti-

narà 215.888 euros per a la 
instal·lació de la gespa artifi-
cial del camp de futbol; Sort, 
per la seua banda, 134.949 
euros per a la millora de la 
central hidroelèctrica mu-
nicipal, i al seu torn Vielha 
invertirà 182.563 euros a 
millorar la sala polivalent.

CAPITALS

Lleida 500.000 €

Tàrrega 304.518 €

Balaguer 295.093 €

Mollerussa 266.614 €

La Seu d’Urgell 244.542 €

Tremp 215.888 €

Cervera 206.348 €

Solsona 195.855 €

Vielha 182.563 €

Les Borges 162.497 €

El Pont de Suert 148.569 €

Sort 134.949 €
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LA BORSA

Pujada de l’Ibex 
de la mà de 
Mario Draghi
n L’Ibex-35 va tancar ahir 
amb una alça del 0,45 per 
cent, la qual cosa va per-
metre al selectiu situar-se 
als 9.902,3 punts, en una 
jornada en què el president 
del Banc Central Europeu 
(BCE), Mario Draghi, va ad-
vertir de la moderació “ge-
neralitzada” de l’economia 
de la zona euro. Després de 
la reunió del Consell de Go-
vern del BCE, que va man-
tenir sense canvis la seua 
política monetària, Draghi 
va assegurar que encara fa 
falta un ampli grau de rela-
xació monetària en suport de 
la inflació. D’altra banda, als 
mercats secundaris de deute, 
la prima de risc es va situar 
en els 68 punts bàsics. 

MÉS INFORMACIÓ A
www.segre.com/economia

ELS QUE MÉS PUGEN
 Títol Preu (€) % Var.

BORGES BAIN 5,5000 4,76

NICOLÁS CORREA 4,0200 4,69

BARON DE LEY 117,000 3,54

MÁSMÓVIL 120,000 3,27

INDRA A 11,450 3,25

ELS QUE MÉS BAIXEN
 Títol Preu (€) % Var.

SERVICE P. SOLUTIONS 0,7460 -5,57

INMOBILIARIA DEL SUR 11,8500 -3,66

APERAM 40,5000 -3,25

DURO FELGUERA 0,2585 -2,27

TELEPIZZA 5,2900 -2,22

MÉS ACTIUS
Títol Volum

BANC SANTANDER 219.600,89

IBERDROLA 126.392,66

MEDIASET 115.772,90

TELEFÓNICA 115.294,09

BANC SABADELL 106.806,28

Ibex-35 
9.902,30 0,45%

❘ LLEIDA ❘ El Segrià és la comar-
ca lleidatana amb més renda 
per càpita, amb un total de  
15.500 euros, però malgrat 
tot es troba clarament per 
sota dels 16.800 euros de la 
mitjana catalana. Així cons-
ta a l’informe que va fer pú-
blic ahir amb dades del 2015 
l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya, que analitza també 
la situació de les poblacions 
més grans, on Alpicat és la 
líder a la província i l’única 
que supera la mitjana cata-
lana, a l’assolir els 18.000 
euros. 

Guissona destaca, així ma-
teix, al ser la ciutat de més de 
5.000 habitants de tot Cata-
lunya en la qual les remune-
racions salarials tenen més 
pes en la renda per càpita, 
en concret amb un 74,6 per 
cent. En nou de les comar-
ques lleidatanes s’aprecia 
un descens de renda el 2015 
respecte al 2014: Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Val d’Aran, 
Garrigues, Noguera, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, Solso-
nès i Urgell. Al contrari, re-
gistren millores Pla d’Urgell, 
Segarra i Segrià.

El Segrià i Alpicat, líders 
en renda i Guissona, en 
ingressos per salaris

MACROECONOMIA ANÀLISI

Les empreses volen govern  
i més política econòmica
La Trobada al Pirineu advoca per nous estímuls i inversions 
públiques || La cita, a la Seu els dies 14 i 15 de juny

JORNADES EMPRESARIALS

Maria Rosa Armengol, Vicenç Voltes i Núria Saurí van presentar ahir la 29 Trobada al Pirineu.

ACN

❘ LLEIDA ❘ La junta de la Troba-
da al Pirineu va advocar ahir 
per la formació d’un nou go-
vern i també per noves mesu-
res econòmiques per apunta-
lar i incentivar el creixement 
econòmic. Així ho va dir ahir 
el president de la junta orga-
nitzadora, Vicenç Voltes, a la 
presentació de la trobada em-
presarial, que els dies 14 i 15 de 
juny celebrarà la vint-i-novena 
edició sota el lema Liderant 
un creixement sostenible a la 
Seu d’Urgell. Entre les mesu-
res econòmiques que considera 
necessàries, va destacar la in-
versió en investigació, desen-
volupament i innovació, així 
com polítiques formatives per 
lluitar contra l’atur, en especial 
el juvenil, i que s’adeqüin a les 
necessitats de les empreses. Ai-

xí mateix, Voltes va reclamar 
inversió en infraestructures, 
com les que han de permetre 
una connexió ràpida de Llei-
da amb el port de Tarragona i 
França per Vielha o el Corre-
dor Mediterrani.

La Trobada comptarà amb 
conferències sobre lideratge 
i noves tecnologies i intel·li-
gència artificial i debats sobre 
la posició de la Unió Europea 
en la guerra comercial amb els 
EUA i espera tornar a reunir 
a la capital de l’Alt Urgell uns 
sis-cents participants.

Entre els ponents hi ha la psi-
còloga clínica col·laboradora 
del FC Barcelona i responsa-
ble de la gestió d’equips del 
restaurant Celler Can Roca, 
Inma Puig; el CEO de Teresa 
Carles, Jordi Barri; el CEO de 

Sofos Energía, Joan Mayoral; 
i el fundador de Doctor Music, 
Neo Sala. La jornada inaugu-
ral comptarà també amb el 
considerat millor mentalista 
d’Europa, Javier Luxor. Diven-
dres serà el torn, entre d’altres, 
de Raymon Torres (Funcas), 
David Vegara (Esade), Miquel 
Jordà (Eurofirms), Amancio 
López Seijas (Hotusa) i Judit 
Viader (Frit Ravich), a més 
de l’exministre Josep Borrell 
i l’economista alemany Juer-
guen Donges.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

MERCATS
LONJA DE BINÈFAR

25 D’ABRIL DEL 2018

Classe Euros kg Canal Tendència
MASCLES MENYS DE 280 KG CANAL
E 3  (=) 4,28 =
U  3  (=) 4,12 =
R  3 (=) 3,93 =
O  3 (=) 3,53 =
MASCLES DE 281/320 KG CANAL
E 3 (=) 4,24 =
U  3 (=) 4,11 =
R  3 (=) 3,94 =
O  3 (=) 3,52 =
MASCLES DE 321/370 KG CANAL
E  3 (=) 4,20 =
U  3 (=) 4,06 =
R  3 (=) 3,91 =
O  3 (=) 3,47 =
MASCLES MÉS DE 371 KG CANAL
E  3  (=) 4,17 =
U 3 (=) 3,99 =
R  3  (=) 3,83 =
O  3 (=) 3,37 =
FEMELLES DE 180/220 KG CANAL
E 3 (=) 4,53 =
U 3 (=) 4,34 =
R 3 (=) 4,14 =
O 3 (=) 3,91 =

Classe Euros kg Canal Tendència

FEMELLES DE 221/260 KG CANAL
E 3 (=) 4,47 =
U  3 (=) 4,22 =
R 3 (=) 4,03 =
O 3 (=) 3,81 =
FEMELLES DE 261/300 KG CANAL
E 3 (=) 4,44 =
U 3 (=) 4,22 =
R 3 (=) 4,03 =
O 3 (=) 3,77 =
FEMELLES MÉS DE 301 KG CANAL
E 3 (=) 4,42 =
U 3 (=) 4,21 =
R 3 (=) 4,02 =
O 3 (=) 3,73 =
BESTIAR FRISÓ FINS A 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,69 =
O 3 (=) 3,67 =
O 3 (-) 3,63 =
BESTIAR FRISÓ DES DE 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,76 =
O 3 (=) 3,74 =
O 3 (-) 3,69 =

Classe Cotització Dif.
MASCLES VIUS PER A SACRIFICI
Selecte 2,45/– =/–
Creuat 1a 2,38/2,41 =
Creuat 2a 2,28/2,31 =
Montbeliard-Simment 2,04/2,18 =
Frisons 1,83/1,99 =
VAQUES MENYS 300 KG CANAL
E  3  3,15 =
U  3  3,10 =
R  3  2,15 =
O  3  1,98 =
P  3  1,50 =
VAQUES MÉS 300 KG CANAL
E  3  3,30 =
U  3  3,25 =
R  3  2,90 =
O  3  2,20 =
P  3  1,50 =

Classe Euros kg Dif.
CORDERS
De 19-23 kg 2,90 -0,10
De 23,1-25,4 kg 2,76 -0,10
De 25,5-28 kg 2,60 -0,10
De 28,1-34 kg 2,44 -0,10
De més de 34 kg 2,30 -0,10

Classe Euros kg Canal Tendència
OVELLES D’ESCORXADOR 
Primera 0,60 =
Segona 0,40 =
PORCÍ D’ENGREIX
Selecte 1,180 =
Normal 1,160 =
Gras 1,140 =
GARRINS
Garrí país 16 a 18 kg 50,00 -2,00
Importació 20 a 22 kg 56,00 -2,00

Producte Cotització Dif.
ALFALS
En rama 1a A 110-120 =
En rama 1a B 104-110 =
En rama 2a 70-80 =
En rama 3a 58-62 =
GRANULAT I BALES D’ALFALS
16/18% proteïna 185,00 =
15/16% proteïna 155,00 =
Bales deshidratades 1a 180,00 =
Bales deshidratades 2a 155,00 =
CEREALS
Panís 177,00 -1,00
Ordi (64k/hl) 177,00 -2,00
Blat pinso 188,00 -1,00
Blat panificable 193,00 -1,00
Veça sativa R2 0,00 =
Veça pinso 0,00 =

LLOTJA DE BARCELONA
24 D’ABRIL DEL 2018

A majoristes  €/kg  Amb taxa Var.

PORCÍ
Llonzes de Girona 2,80/2,83 2,83/2,86 =
Llom canya 3,47/3,50 3,50/3,53 =
Costella 3,70/3,73 3,73/3,76 =
Filet 4,85/4,88 4,88/4,91 =
Cap de llom 3,05/3,08 3,08/3,11 =

Producte a fabricants €/kg  Amb taxa Var. 

Pernil red. class. 2,34/2,37 2,37/2,40 =
Pernil red. magre (fi) 1,74/1,77 1,77/1,80 =
Pernil dolç 1,87/1,90 1,90/1,93 =
Pernil dolç 4D (86%) 2,17/2,20 2,20/2,23 =
Espatlla s/pell 1,60/1,63 1,63/1,66 -0,04
Espatlla p. dolç 4D (74%) 2,16/2,19 2,19/2,22 -0,06
Cansalada cub 2,52/2,55 2,55/2,58 =
Bacó sense os 2,95/2,98 2,98/3,01 =
Magra 85/15   -0,03
Magra 70/30   -0,03
Papada s/pell 1,55/1,58 1,58/1,61 -0,05
Cansalada s/pell 0,90/0,93 0,93/0,96 =

rcolomina
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Hble. Sr. Agustí Maria 
Bassols i Parés

Conseller de Justícia (1982-1986) i (1988-1992)
Conseller de Governació (1986-1988) 

Creu de Sant Jordi 
 

La Generalitat de Catalunya expressa el seu dol

El senyor

Francisco Molló Llas
Vidu de Paquita Llorens Fité 
Ha mort el dia 26 d’abril de 2018, als 91 anys.
(E.P.R.)

Els seus fills, Pepita, Rosa Maria i Heri; germanes, Pepita i Paulina; cunyades, 
nebots i família.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una 
oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc 
avui divendres, dia 27, a les 18.00 h, a la sala ecumènica del Tanatori Jardí La 
Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidadatana, camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 27 d’abril del 2018

Bill Cosby, culpable de tres 
delictes d’agressió sexual
Més de 60 dones han acusat l’actor d’abusar d’elles || Cada un 
dels càrrecs implica deu anys de presó com a màxim

TRIBUNALS SUCCESSOS

❘ WASHINGTON ❘ Bill Cosby, actor i 
icona de la cultura popular dels 
Estats Units, va ser declarat 
ahir culpable de tres delictes 
d’agressió sexual, en un judici 
carregat de simbolisme després 
del nul de l’any passat i per ser 
el primer per a un personat-
ge famós des de l’eclosió del 
moviment #Metoo. “S’ha fet 
justícia!”, va exclamar Gloria 
Allred, advocada de l’acusació 
i una de les figures més desta-
cades del moviment feminista, 
a les portes del tribunal minuts 
després de conèixer-se el vere-
dicte. “Estem molt contentes 
que finalment puguem dir que 
es cregui les dones. I no només 
en el moviment #Metoo, sinó 
en un tribunal de justícia on 
es troben sota jurament”, va 
afegir. Els delictes pels quals 
va ser declarat culpable l’actor 
són penetració sense consenti-
ment, penetració mentre s’està 
inconscient i penetració des-
prés del subministrament d’un 
estupefaent. Més de 60 dones 

han acusat Cosby d’abusar se-
xualment d’elles entre 1960 i 
2000, encara que aquests ca-
sos no van prosperar per haver 
prescrit i només s’ha portat a 
judici el d’ahir, per les acusa-
cions de la canadenca Andrea 
Costand. La Fiscalia va voler 
mostrar que hi ha un patró en 
el comportament de Cosby i 
va cridar a declarar cinc dones 

que van acusar l’actor d’abu-
sos. El jurat, compost per set 
homes i cinc dones i després 
de catorze hores de delibera-
ció, va declarar per unanimi-
tat Cosby culpable dels tres 
càrrecs d’agressió sexual, que 
cada un dels quals implica una 
pena màxima de deu anys de 
presó. De moment, Cosby ha 
quedat en llibertat sota fiança 
d’un milió de dòlars. El litigi es 
va centrar en el cas d’Andrea 
Constand, que va assegurar 
que una nit a començaments 
del 2004 Cosby la va convidar 
a la seua mansió i li va donar 
unes pastilles que la van ma-
rejar i van permetre a l’artista 
abusar d’ella.

L’escenari polític i social ha 
canviat en aquest segon judi-
ci amb l’auge del #Metoo, que 
busca visibilitzar l’assetjament 
i la desigualtat de la dona, i que 
va desencadenar després de 
les acusacions a Hollywood 
contra el productor Harvey 
Weinstein.

Imatge de Bill Cosby.

EFE

La Justícia manté la prohibició de 
traslladar a Itàlia el nadó Alfie Evans

POLÈMICA NACIONALITAT

❘ LONDRES ❘ La Cort d’Apel·laci-
ons del Regne Unit va donar 
suport dimecres a la prohibició 
dictada pel Tribunal Superior 
de Manchester per traslladar a  
Itàlia el nadó Alfie Evans, que 
té una malaltia degenerativa 
irreversible, per mantenir-lo 
amb vida en un hospital. El 
govern d’Itàlia va atorgar la 
nacionalitat al nadó confiant 
que pogués ser traslladat a un 

dels seus hospitals. La justícia 
britànica va ordenar al febrer 
retirar el suport vital al nadó 
de 23 mesos, el cervell del qual 
ha quedat “erosionat”, en con-
siderar que aquest pas va en el 
seu propi “interès”, decisió que 
han avalat totes les instàncies 
judicials britàniques. Dilluns, 
els metges van desconnectar 
Alfie de les màquines que el 
mantenien amb vida, i des-

prés va seguir respirant, una 
situació que segons els advo-
cats dels pares, Tom Evans, de 
21 anys, i Kate James, de 20, 
ha canviat les circumstàncies 
en les quals es va prendre la 
decisió. Així mateix, el pare 
d’Alfie va afirmar que col·labo-
rarà amb els metges britànics 
per oferir al seu fill “dignitat i 
confort” després d’haver estat 
desconnectat.

Ramaders del Jussà visiten les escoles de la comarca
❘ TREMP ❘ Ramaders del Jussà han visitat aquesta setmana les 
escoles de la comarca per explicar com s’entén la ramaderia 
d’oví i què suposa per al territori. Aquest diumenge se cele-
brarà a Tremp la festa Pallars, terra de corder.

A.T.

Acaba el programa educatiu ‘L’aventura de la vida’
❘ LLEIDA ❘ El programa educatiu L’aventura de la vida, desti-
nat als alumnes de quart a sisè de Primària, va acabar ahir 
amb la representació d’El secret dels Floppis al Teatre de 
l’Escorxador de Lleida.

La placa de l’Aplec, dedicada al Museu de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La placa del cava oficial del XXXIX Aplec del Caragol 
es dedicarà al Museu de Lleida, que el 2017 va celebrar el 
desè aniversari. Aquesta és l’onzena edició d’aquesta inici-
ativa que ret homenatge al patrimoni de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

FECOLL
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| Festival Vila del llibre
 1

La Pobla de Segur

DISSABTE 28
11.00 Art popular viu i decoratiu a 
Catalunya. A Casa Motes.
11.00 Projecte Galileu, de Joan Anton 
Català i observació del sol amb teles-
copi amb Celístia. A la plaça del Daldo.
12.00 Novel·la negra catalana amb 
Pep Coll i Fàtima Llambrich. A Casa 
Orteu.
12.00 La màgia de la nit, il·lustració 
amb aquarel·la amb Gemma Capde-
vila. A Casa Daldo.
12.00 Llegendes d’aigua dolça, de Xa-
vier Cortadellas i Judit Pujadó. A Casa 
Motes.
12.00 100 qüestions sobre lunivers, 
de Joan Anton Català. A la plaça del 
Daldo.
13.00 La nena que volia dibuixar, de 
Roser Capdevila.  A Casa Orteu.
13.00 Caminada literària amb rucs. A 
la plaça Llorenç i Torres. 
13.00 L’esport, la natura i els viatges 
com a font d’inspiració literària, amb 
Arcadi Alibés, Jaime Martínez i Jorge 
León. A Casa Motes.
13.00 El país de xauxa és diversió. A la 
plaça del Daldo.
16.00 S’ha perdut el bo, aventures dels 
minairons, de Toni del Falch. A Casa 
Motes.
17.00 La filla del Nord, de M. Dolors 
Millat i Els fills de Lacuna Park, de Ma-
ria Guasch. A Casa Motes.
17.00 Recital poètic: Arrels forjades. A 
la plaça Llorenç i Torres.
17.00 Contacontes: taller de xoco-
lata L’amic de la Marta. A la plaça del 
Daldo.
18.00 Dues propostes de novel·la his-
tòrica amb Mariona Masferrer i Carles 
Decors. A Casa Orteu.
18.00 Visita literària a la fàbrica de 
Licors Portet. Punt de trobada Els en-
cants del Llibre. 
18.00 Recital poètic Paraula de Nargó. 
A la plaça Llorenç i Torres.
18.00 El procés d’escriure amb la Plata-
forma de Adictos a la Escritura. A Casa 
Motes.
18.00 La gran patata, amb Roser Cap-
devila. A la plaça del Daldo.
19.00 La Pobla a través dels llibres, 
amb Jordi Farrús i Agustí Paüls. A Ca-
sa Motes.
19.00 Contacontes: Les cabretes del 
Serrat Gros, de Pepita Clop i Carolina 
Botella. A la plaça del Daldo.

20.45 Espectacle literari. A Casa 
Mauri.

DIUMENGE 29
11.00 La màgia d’escriure i encantar el 
lector, amb Joan Buades i Coia Valls. A 
Casa Orteu.
11.00 Novel·la històrica del Pallars, 
amb Llorenç Sànchez. A Casa Motes.
12.00 L’homenatge, de Xulio Ricardo 
Trigo i Allò que va passar a Cardós, de 
Ramon Solsona. A Casa Orteu.
12.00 Contacontes: La petita història 
dels Raiers, amb Jesús Sànchez, Pilarín 
Bayés. Plaça del Daldo.
12.00 Taller Land Art en família. Crea-
ció d’intervencions artístiques a la natu-
ra amb els elements naturals, amb els 
Cuscusian*s. A Casa Daldo.
12.00 Diccionari pallarès, d’Isaac Beà. 
A Casa Motes.
13.00 Dones, desafiaments personals, 
receptes de cuina i secrets guardats, 
amb Carme Martí i Carme Ripoll. A 
Casa Orteu.
13.00 L’experiència poètica, recital i 
micro obert. A la plaça Llorenç i Torres.
13.00 Novel·la negra amb Marta Alòs, 
Montse Sanjuan i Miguel Pajares. A 
Casa Motes.
 14.00 Tast literari. A la Moixgronera.
17.00 Mare de llet i mel, de Najat El 
Hachmi. A Casa Orteu.
17.00 Contacontes: Persèfone i la 
magrana, titelles de petit format. A la 
plaça del Daldo.
17.00 – La vida de Pilarín Bayés il·lus-
trada per ella mateixa. A Casa Motes.
17.00 – Dibuixar cançons, amb Marta 
Bellvehí. A Casa Daldo.
17.00 Llibres per descobrir el territori. 
A la plaça Llorenç i Torres.
18.00 Viatge universal pel Pirineu, de 
Joan Obiols. A Casa Motes.
18.00 Jo també cantava l’Estaca, amb 
Josep Maria Bunyol i Cesk Freixas. A la 
plaça del Daldo.
19.00 Homenatge a Manuel de Pe-
drolo amb Cesk Freixas i il·lustració en 
viu de Marta Bellvehí. A la plaça del 
Daldo.

Hi ha tallers, 
presentacions, 

mercat, espectacles 
o un tren literari

La Pobla de Segur trenca una 
llança a favor de la literatura 
com a arma de transformació 
social. Ho farà possible el primer 
festival Vila del Llibre, on es con-
vida a gaudir d’experiències li-
teràries en connexió amb l’en-
torn. Per això, editorials, autors 
i empreses locals fan pinya im-
pulsant activitats, bona part en 
vells locals del centre històric 

avui dia tancats, però que eren 
el centre neuràlgic de l’activitat 
comercial, com Casa Orteu, El 
Retall, Cal Guitarreta, Botiga del 
Daldo o Casa Motes.

En ells conviuran presentaci-
ons de llibres d’autors com Najat 
el Hachmi, Ramon Solsona o Pep 
Coll, espais de creació, activi-
tats infantils, un mercat amb una 
trentena d’editorials o un grafit 

literari en viu. També tastos lite-
raris, caminades per Boumort o 
Montsec d’Ares, inspirades en la 
literatura pallaresa, recitals poè-
tics, o un taller al Tren dels llacs, 
on es convida a ser passatger, 
escriptor i alhora protagonista. 
I, com a acte central, un espec-
tacle de llum i música dissabte, 
basat en Dos taüts negres i dos 
de blancs, de Pep Coll. 

Pep Coll, Najat El Hachmi, Roser Capdevila, Ramon Solsona o Maria Dolors Millat hi seran presents.

La literatura revifa 
el centre històric
EL PRIMER FESTIVAL CONVIDA A EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

ELS ENCANTS DEL LLIBRE, PRIMER FRUIT PERMANENT
● El festival és una més de les 
iniciatives de la xarxa Viles del 
Llibre de Catalunya, al qual 
pertany la Pobla, juntament amb 
Cervera, Montblanc i Bellprat. 

● La xarxa neix per desplegar 
iniciatives de turisme cultural que 
tenen com a eix la literatura i que 
són capaces de dinamitzar espais 

deprimits en el món rural o en la 
ciutat, de tal manera que es 
convida a redescobrir el territori. 
Durant tot l’any s’impulsen 
activitats de caire literari.

 ●A la Pobla, el primer fruit del 
projecte és l'espai Els Encants del 
Llibre, una llibreria de vell 
gestionada per entitats socials, 

situada en un local en desús a la 
plaça de la Pedrera. 

● Arranca amb un fons de més de 
5.000 llibres a preus populars, on 
sobresurt una col·lecció 
específica de literatura de 
muntanya. L’espai preveu obrir 
tots els dimecres, coincidint amb 
el mercat setmanal.

Amb el suport de:
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