
Endesa detecta 7,3 milions de 
quilowatts defraudats a Lleida en 
enganxaments il·legals a la llum
La companyia alerta del creixement dels cultius 
de cànnabis i de connexions fraudulentes
Lleida
REDACCIÓ
Endesa va detectar durant el 
2018 prop de 26.400 casos de 
frau elèctric a Catalunya. Així, van 
aconseguir recuperar-se més de 
289 milions de kWh defraudats 
-altrament dits quilowatts “fan-
tasma”-, mitjançant mètodes an-
ti-reglamentaris, com empalma-
ments il·legals a la xarxa per part 
d’usuaris sense contracte, dobles 
escomeses o manipulació dels 
equips de mesura. 

Segons va informar ahir Ende-
sa, a la demarcació de Lleida du-
rant l’any passat es van detectar 
un total de 680 casos, que supo-
saven 7.345.257 kilowatts de-
fraudats. A la demarcació es van 
obrir 19.739 expedients, a la de 
Girona, 3.225 i a la de Tarragona, 
2.795.

GREU RISC PER LA SEGURETAT

A banda de les xifres, cal des-
tacar i subratllar que la defrau-
dació de fluid elèctric pot supo-
sar un greu risc per la seguretat 

FOTO: Endesa / Un operari d’Endesa tallant una escomesa

i la salut de les persones, tant 
pel propi defraudador com pels 
que el rodegen, i alhora posen en 
risc també la seguretat de les ins-
tal·lacions i dels bens immobles. 
En aquest sentit, durant els últims 
anys s’han registrat nombrosos 
casos d’incendis en instal·lacions 

i habitatges com a conseqüència 
d’aquestes manipulacions. 

Igualment, instal·lacions elèc-
triques manipulades poden pro-
vocar sobrecàrregues a la xarxa 
no previstes, amb la conseqüent 
desconnexió de fusibles de cen-
tres de transformació, fet que es 
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Aigüestortes 
celebra el Dia 
Mundial de les 
Zones Humides

El Consell del 
Pallars Jussà 
contracta      
22 persones

El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici orga-
nitzarà diversos tallers als esco-
lars de la zona amb motiu del 
Dia Mundial de les Zones Humi-
des. Concretament, durant el 
mes de febrer, oferirà activitats 
als escolars de cicle mitjà i su-
perior de primària de l’Alta Ri-
bagorça i el Pallars Sobirà, amb 
l’objectiu de conèixer aquest 
espai, difondre els beneficis de 
les zones humides per a la bio-
diversitat, i implicar els escolars 
en la seva conservació. També 
celebraran actes el Parc Natural 
del Delta de l’Ebre i el dels Ai-
guamolls d’Empordà.

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà contracta 22 persones, 
més que l’any passat,  dins el 
programa Treball i Formació 
2018  posant especial atenció 
en  la  contractació  de perso-
nes dins la línia dona, que ha 
anat en augment, segons infor-
mà l’ens comarcal. Aquest és el 
sisè any consecutiu que el Con-
sell es presta per aquest tipus 
de programes i enguany col·la-
borarà amb una entitat munici-
pal descentralitzada i  una en-
titat social, donant cobertura a 
les necessitats de la comarca. 
Les persones contractades do-
naran suport als municipis.

LAjuntament de Benavent de Se-
grià davant de la necessitat de re-
cuperar l’espai patrimonial dels 
Trullets, ha encomanat la redac-
ció dels informes corresponents 

per a la declaració de Bé Cultural 
d’Interès Local. Aquesta decla-
ració és necessària per a poder 
marca la pauta. En una primera 
actuació s’invertirà 35.000 euros.

Benavent vol declarar Bé 
Cultural l’espai dels Trullets

FOTO: Aj.Benavent / L’Ajuntament desitja recuperar aquest patrimoni

La DO Costers del 
Segre, convidada 
a la Fira de       
Molins de Rei
La Fira de la Candelera de Mo-
lins de Rei és una de les fires de 
referència al nostre país, amb 
més història i de gran mag-
nitud, doncs aplega prop de 
300.000 persones. Enguany, 
DO Costers del Segre serà la 
DO Convidada, amb una àm-
plia presència que inclourà un 
ventall d’actes institucionals, i 
d’altres més comercials i infor-
matius. Aquest dissabte a les 
13.00 hores s’ha programat 
un tast DO Costers del Segre, 
al que assistiran representants 
dels diferents cellers.

tradueix en talls de llum i un de-
teriorament de la qualitat del ser-
vei.

PRODUCCIÓ DE CÀNNABIS

Un altre factor que agreuja el 
problema del frau és el creixe-
ment dels cultius de cànnabis que 
s’ha produït en els últims anys. 

Aquests cultius van freqüent-
ment acompanyats d’enganxa-
ments il·legals a la xarxa elèctri-
ca, que poden arribar a generar 
importants interrupcions de sub-
ministrament als nuclis de po-
blació on es duen a terme. Una 
habitatge utilitzat com a planta-
ció indoor de marihuana consu-
meix l’equivalent a 20 habitatges 
i la concentració d’aquests cultius 
en determinades zones arriba a 
saturar la xarxa. Cal recordar, a 
més, en contra del que pot creu-
re’s, que el gruix del frau elèctric 
a Espanya el cometen grans con-
sumidors, tant empreses de sec-
tors industrials i de serveis com 
negocis i/o domicilis particulars 
amb consums elevats.

L’Ajuntament d’Almacelles amb 
motiu de les obres de millora 
i arranjament dels accessos al 
centre educatiu Antònia Simó i 
Arnó, que es troben en la part al-

ta del tossal de les Santes Creus 
de la vila, ha procedit a habilitar 
un mirador en un dels vèrtex de 
ponent del turó al qual s’hi pot 
accedir fàcil i còmodament.

FOTO: Aj.Almacelles / Vistes des del nou mirador de la població

Almacelles enllesteix el       
seu Mirador de les Bruixes
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La CUP, les organitzacions d’Es-
querra Independentista i altres 
organitzacions vinculades ce-
lebraran un concert, que serà 
l’acte central de la campanya 
Alcem-nos al Pirineu, demà dis-
sabte 2 de febrer a les 19 ho-
res al teatre La Lira de Tremp. 
Aquest concert a més pretén ser 
un acte de solidaritat cap a Mi-
reia Boya, exdiputada, davant el 
judici que afrontarà per deso-
bediència pels fets de l’1-O. Al 
concert i participaran diversos 
cantautors de les terres de Llei-
da com Merixell Gené.

El Teatre la Lira 
de Tremp acull 
demà un concert 
solidari amb 
l’exdiputada 
Mireia Boya
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FESTA MAJOR
CASTELLNOU DE SEANA

La Festa Major em permet 
adreçar-me una vegada més 
a tots vosaltres, veïns i veïnes 
de Castellnou de Seana. 
El compromís de la responsa-
bilitat com a alcalde es trans-
forma en il·lusió per tot el 
que envolta cadascuna de les 
activitats i actes que s’han or-
ganitzat per aquests dies, jun-
tament amb la Comissió de 
Festes i les entitats, clubs i as-
sociacions que s’hi han afegit. 
Entre tots i totes hem inten-
tat assumir el repte d’una 
festa sostenible econòmica-
ment, conservant els nostres 
costums i tradicions i alhora 
intentant que el nostre poble 
quedi impregnat de l’essència 
de la festa. 
Felicito i dono les gràcies a to-
tes les persones que s’hi han 
implicat, i una bona forma 
d’agrair-ho col·lectivament és 

salutació
JORDI LLANES 
VALLS 
Alcalde de 
Castellnou de 
Seana

actes
divendres, 1 de febrer
21.30 Al Local Social, sopar de 
germanor.

dissabte, 2 de febrer
10.00 Al darrere del Sindicat 
dels pagesos, el Club de 
Bitlles de Castellnou de Seana 
realitzarà la 12a tirada de 
bitlles d’invitació.

17.30 Al Sindicat dels pagesos, 
espectacle infantil ‘Xaxi 
Piruli’. Seguidament, es farà 
entrega dels premis de dibuix 
de la portada del programa 
de la Festa Major i de la Fira 
d’Artesania. 

19.00 Al Local Social, concert i 
ball llarg amb la gran orquestra 
Venus.

00.30 Nit jove amb 
Contraband i discomòbil 
amb Band Disc. L’obertura de 
portes serà a les 00.00 hores.

diumenge, 3 de febrer
10.00 A la carpa instal·lada 
al Poliesportiu, 16a Fira 
d’Artesania de Castellnou de 
Seana. Romandrà oberta fins a 
les 14.30 hores i a la tarda de 
16.30 a 18.30 hores.

11.30 A la carpa instal·lada 

al Poliesportiu, diversió per a 
la mainada amb el Parc Infantil 
Festa Park amb inflables. 
Romandrà obert fins a les 14.00 
hores i a la tarda de 16.00 a 
18.30 hores.

12.00 Missa solemne de Festa 
Major, acompanyada per la Coral 
Cors Rossinyol de Cervià de 
les Garrigues. A continuació hi 
haurà el tradicional repartiment 
d’orelletes beneïdes.

12.45 Plantada i Cercavila amb la 
Colla Gegantera de Castellnou de 
Seana. La sortida serà de la plaça 
de l’Església.

12.45 Al Local Social, presentació 
del llibre ‘Segle XIV, història i 
secret d’un manuscrit’, primer 
llibre de la nova col·lecció dels 
estudis castellnouencs. Hi haurà 
un refrigeri per als assistents.

18.30 Al Local Social, concert 
i sessió llarga de ball, amb la 
internacional cobla orquestra 
Selvatana.

participant i gaudint de tot allò 
que dóna sentit a la nostra festa. 
És per això que en totes les cir-
cumstàncies, també en les ac-
tuals, que són difícils, quan la 
Festa Major truca a la porta ens 
envaeix una sensació especial 
d’alegria i alhora d’orgull. 
Us desitjo una molt bona Festa 
Major. FOTO: Colla Gegantera Castellnou de Seana

La família de la Maria Orrit Mas, 
una nena de 6 anys amb un alt 
grau de dependència, un 75%, 
provocada per una malaltia poc 
comuna denominada síndrome 
9p, recaptarà diners aquest cap 
de setmana en la popular carre-
ra de motos Bassella Race a tra-
vés de la venda d’embotits per 
poder pagar el monitor de men-
jador que necessita la nena i que 
el departament d’Educació no li 
cobreix.

Aquest fet, segons va informar 
la família, dificulta que la Maria 
pugui assistir a escola a la tarda, 
ja que no poder assistir al men-
jador ho fa inviable pel fet que el 
centre escolar es troba situat a 
Solsona, a uns trenta quilòmetres 

de la residència familiar. Aques-
ta distància provoca que la ma-
re, Maria Mas, la vagi a buscar al 
migdia però no la pugui retornar 
a temps després de dinar. Es per 
això que la família reclama que 
la nena disposi d’un monitor que 
l’ajudi durant les hores de men-
jador. El cost d’aquest, segons va 
informar la mare, seria d’uns 450 

Una família de Peramola 
recapta fons perquè la seva 
filla pugui anar a escola

euros mensuals, quantitat que la 
família ara mateix no pot assumir 
pel fet que només treballa un dels 
pares.

Per dur a terme aquest recapte 
la família de Peramola comptarà 
amb la col·laboració d’Embotits 

Espunyes, una empresa d’Orga-
nyà, qui cedirà els seus productes 
per tal d’intentar recaptar fons 
per la causa. Aquests productes 
seran venuts en una carpa que 
estarà ubicada en el recinte del 
circuit de Bassella.

FOTO: Maria Mas / La petita a l’interior del centre escolar 

Necessita un 
monitor per la 
malaltia rara 

que pateix
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Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
ha confirmat la presó pels dos 
dels tres detinguts pels Mossos 
d’Esquadra en relació a la mort 
violenta a Artesa de Segre de Jo-
sep Maria S. F., d’uns 60 anys i 
molt conegut al municipi perquè 
va ser director de la ràdio d’Ar-
tesa, en el seu domicili, situat al 
número 9 del carrer Amadeu. Es 
tracta d’un noi i una noia, i la Sa-
la ha tingut el compte la gravetat 
dels fets i el risc de fuga. Cal re-
cordar que el tercer detingut va 
quedar en llibertat provisional 
després de pagar una finança de 
500 euros, tot i que s’ha de pre-
sentar periòdicament al jutjat.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir els tres joves, d’entre 19 i 21 
anys, de nacionalitat ucraïnesa i 
espanyola, i veïns de Lleida, el di-
marts 18 de desembre de 2018. 
Per altra banda, el cos sense vida 

va ser trobat el dimarts dia 4 de 
desembre, cap a les 18.30 hores, 
en el seu domicili, amb signes de 
criminalitat per una unitat polici-
al en adreçar-se al pis amb motiu 
d’una denuncia. A l’interior de 
l’habitatge van trobar el cadàver, 

que estava en estat inicial de des-
composició. Segons va saber LA 
MAÑANA, l’home podria haver 
mort feia una setmana i va ser 
trobat en estranyes circumstànci-
es, ja que estava nu, amb un drap 
a la boca i estava sota un matalàs.

FOTO: L. Cortés (ACN) / L’home va ser trobat mort en el seu domicili

Confirmen presó provisional 
per dos dels detinguts pel 
crim d’Artesa de Segre

ELS AGENTS RURALS VAN SORPRENDRE tres 
persones caçant ocells fringíl·lids a Balaguer. De fet, van 
comissar una cadernera i un telèfon mòbil, que usaven 
com a reclam, i una xarxa abatible de 6x9 metres. Van fer 
diligències per un presumpte delicte contra la fauna.

Els Agents Rurals van comissar 
un total de 14 ceps i 1 ballesta a 
l’Alt Urgell. De fet, els membres 
del cos van recordar a través de 
les xarxes socials que el seu ús i 
tinença està prohibit. Per altra 
banda, al Pallars Jussà van de-

nunciar un home i li van comis-
sar una caixa trampa. Utilitzava 
com esquer un mamífer petit i 
les captures podien ser diversos 
tipus de depredadors de la zo-
na entre els quals hi ha espècies 
protegides.

Els Rurals comissen 14 ceps 
i una ballesta a l’Alt Urgell

FOTO: Agents Rurals / Imatge dels 14 ceps que van ser comissats

Crema un tractor 
en una nau del 
Polígon Campllong 
de Balaguer

Un tractor que es trobava en 
l’interior d’una nau situada al 
Polígon Campllong de Balaguer 
es va cremar ahir. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es va ser alertats del foc a les 
19.11 hores i ràpidament es va 
activar el corresponent proto-
col. Així, fins al lloc dels fets es 
van desplaçar un total de tres 
dotacions dels Bombers.

Fiscalia demana dos anys i mig 
de presó i una multa de 720 eu-
ros per un home acusat d’un de-
licte d’agressió sexual en grau de 
temptativa i d’un delicte lleu de 
lesions, i també sol·licita que se li 
aplica l’atenuant d’intoxicació etí-
lica i alteració de la percepció. El 
judici se celebrarà el dimecres dia 
6 a l’Audiència de Lleida.  Segons 
el ministeri públic, el 12 de juliol 
de 2017 l’home, M. T. P., va anar 

a casa de la víctima, una prostitu-
ta de la Seu d’Urgell, per contrac-
tar els seus serveis sexuals. En 
aquest sentit, afegeix que “no va 

poder consumar la relació sexual 
pel seu estat d’embriaguesa” i la 
dona li va dir que havia de pagar-li 
i anar-se’n del domicili. L’acusat, 
indica el ministeri fiscal, es va ne-
gar i va agafar per les mans la víc-
tima “amb la voluntat de mante-
nir relacions sexuals”, però ella va 
oferir resistència. Posteriorment, 
la dona va aconseguir sortir de 
l’habitació on els dos es troba-
ven, però l’home la va començar 

Demanen 2 anys i mig de presó per 
intentar abusar d’una prostituta

Els fets van 
tenir lloc a la 
Seu d’Urgell

a perseguir per tot l’habitatge i 
per les escales de l’edifici, per on 
van continuar forcejant, ja que 
l’acusat volia mantenir relacions 
sexuals. Finalment, ja que ella es 
va resistir no ho va aconseguir. De 
fet, segons Fiscalia, la víctima va 
poder alertar un amic i aquest va 
informar del que estava succeint 
en l’immoble de la Seu d’Urgell 
a la policia. L’acusat va ser tro-
bat en una cafeteria. L’home està 
diagnosticat com a dependent a 
l’alcoholisme, la nicótica i abús de 
cànnabis i cocaïna, amb un trans-
torn adaptatiu mixt i pateix un 
lleuger retràs mental. 
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El projecte ‘Biblioteques 
amb DO’ oferirà a Lleida 
prop de 60 activitats
Maridaran lletres i cultura amb els 
vins de la DO Costers del Segre

A Catalunya, l’edició 
d’enguany ha incrementat 
un 12% la participació 
de les biblioteques, amb 
74. A Lleida les xifres es 
mantenen, amb nou, i des 
de l’organització preveuen 
la participació d’unes 3.000 
persones.

Lleida
A. SÁNCHEZ
Un total de 9 biblioteques lleida-
tanes –Alguaire, Artesa de Segre, 
Belianes, Balaguer, Cervera, June-
da, Linyola, Mollerussa i Tremp– 

participaran en la setena edició 
del projecte Biblioteques amb 
DO, una iniciativa itinerant que 
es desenvolupa de gener a no-
vembre i que dedica cada mes a 
una denominació d’origen i a un 
grup de biblioteques que la re-
presenten. 

A Lleida, tindrà lloc durant el 
mes de febrer i estarà dedicada 
als vins de la DO Costers del Se-
gre. En total s’oferiran prop d’una 
seixantena d’activitats –recitals 
de poesia i música, rutes literàries 
entre vinyes, exposicions o con-
cursos fotogràfics–, que seran 

gratuïtes i per a tots els públics.
Des de l’organització preveu-

en una participació d’unes 3.000 
persones, una xifra que demos-
tra la consolidació d’un projec-
te “trencador i diferent”, que 
segons els responsables de les 
biblioteques permet “arribar a 
un públic desconegut, difondre 
la cultura del vi i crear sinergies 
amb la gent del territori”.

El projecte Biblioteques amb 
DO va néixer el 2013. A Catalun-
ya, enguany participaran 74 bi-
blioteques i es programaran més 
de 400 activitats.

FOTO: D.C. / Representants de les biblioteques lleidatanes, ahir en la presentació de l’edició d’enguany

El CaixaForum Lleida acull demà, 
a partir de les 18.00 hores, l’es-
pectacle de titelles En un racó 
del Mediterrani, a càrrec de la 
companyia Galiot Teatre i en el 

qual, amb l’ajuda d’alguns dels 
animals que viuen en aquest 
mar, el protagonista descobrirà 
quins són els perills que l’ame-
nacen.

Titelles al CaixaForum amb 
la companyia Galiot Teatre

FOTO: CaixaForum / Ofereixen un espectacle per a nens i nenes

Després del seu pas per Cervera, 
la mostra Sota censura. Manuel 
de Pedrolo, retrat d’un segle de 
lluita ha arribat a Lleida. Ahir, 
l’Arxiu Històric de la capital del 

Segrià va acollir la inauguració 
d’aquesta exposició que resse-
gueix aspectes fonamentals de 
la nostra història al segle XX, a 
través de textos de Pedrolo.

La mostra ‘Sota censura’, 
de Pedrolo, arriba a Lleida  

FOTO: Lídia Sabaté / L’exposició es pot veure a l’Arxiu Històric
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