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Artesa de Segre amplia el mercat 
amb uns vint artesans locals.
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Experts atribueixen a un taller d’Aran 
els Cristos romànics.
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h. c./c. SanS/Segre tàrrega
❘ llEiDA ❘ Només deu municipis de 
Lleida, al marge de la capital, 
tenen un cos de policia munici-
pal i actualment sumen un total 
de 114 agents. La resta comp-
ten amb vigilants contractats 
o bé amb comissaries o patru-
lles dels Mossos. Entre els ur-
bans, almenys 22 preveuen re-
tirar-se pròximament o ho han 
fet aquest mes, sobretot arran 
del decret estatal que permet 
que avancin la jubilació als 59 
anys sempre que hagin cotit-
zat un total de trenta-set, dels 
quals almenys quinze al cos. Els 
ajuntaments reorganitzaran la 
plantilla o convocaran places. 
Els que més notaran els canvis 
són Mollerussa i la Seu d’Urgell. 
En el primer cas, l’ajuntament ja 
ha anunciat una reestructuració 
perquè aquest mes es jubilen sis 
membres d’una plantilla de vint-
i-un i a l’abril ho fa un més. A 
la Seu, amb disset agents de la 
Urbana amb una mitjana d’edat 
de 50 anys, aquest any prepa-
ren la jubilació cinc agents i un 
sisè es jubilarà al llarg del 2020. 
L’ajuntament ja ha convocat tres 
places d’agent i durant les prò-
ximes setmanes convocarà una 
quarta plaça, en aquest cas de 
cap. Fonts consultades van asse-
nyalar que la situació és comple-
xa i està provocada per la falta 
de convocatòries, cosa que “ens 
porta a una situació difícil de 
gestionar”. S’hi suma que “entre 
un 20 i un 40 per cent, segons 
el municipi, són agents interins 
o que hi han entrat a través de 
borses de treball, cosa que vol 
dir que no poden portar arma”. 
Això porta a una “desprofessio-
nalització” de la guàrdia urba-
na, “se’ls posa un uniforme, sen-
se arma, i al carrer”. A Tremp 
hi ha cinc agents, amb previsió 
d’incorporar-ne un sisè aquest 
any, i hi ha dos jubilacions pre-
vistes fins al 2022. A Agramunt 
es jubilarà un dels set agents; i 
a Almacelles, dos dels cinc que 
hi ha.

A Balaguer, de disset pre-
veuen jubilar-se dos; un a les 
Borges Blanques (de vuit); un 
més de quinze a Tàrrega (que 
vol consolidar aquest any la 
plantilla de divuit) i cap a Al-
carràs (amb nou agents, encara 
que ja hi ha hagut una jubila-
ció) ni Cervera (deu). Tanma-
teix, a Alcarràs als nou agents 
s’hi afegeixen quatre vigilants, 
una figura que s’estén a catorze 
ajuntaments més de Lleida, amb 
un total de trenta vigilants.

Els 10 municipis amb policia sumen 
114 urbans i se’n jubilen almenys 22
Al marge de Lleida ciutat, on hi haurà dotze baixes més per jubilació anticipada || 
Trenta vigilants més reforcen la seguretat a les 231 localitats de Lleida

seguretat personal

leS clauS

l’alcalde, Salvador Bonjoch, i els 3 vigilants de Bellpuig amb uniforme policial aquesta setmana.

n Bellpuig és un dels muni-
cipis que compta amb vigi-
lants en lloc de Policia Local. 
L’alcalde d’aquesta localitat, 
Salvador Bonjoch, va asse-
nyalar que el principal motiu 
és “el pressupost municipal”, 
atès que un cos de la policia 
requereix un mínim d’agents 
i “l’ajuntament de Bellpuig 
no té capacitat econòmica”. 
Malgrat tot, va assegurar que 
fan les mateixes funcions. 
Bellpuig compta amb tres vi-
gilants i un quart durant els 
mesos d’estiu, però vol incre-
mentar la plantilla i cobrir 
més hores.

El més veterà és Antoni 
Santiveri, que s’hi va incorpo-
rar el 1988. Santiveri va ser la 
tercera promoció que va pas-
sar per l’acadèmia de Mollet 
del Vallès i és l’únic que va fer 
el curs de policia. Els altres 
dos són Ramon Roig (2002), i 
Xavi Pallàs (2016). Les seues 

funcions són, entre d’altres, 
vigilar els edificis municipals; 
garantir la seguretat viària i 
posar denúncies (l’ajuntament 
és el que multa), la majoria, 
per aparcar malament. Quant 
a armes de foc, l’ajuntament 
va optar des del principi per-
què no portin.

La resta de municipis que 
compten amb vigilants són Al-
farràs (2), Almenar (1), Alpi-
cat (4), Guissona (3), Juneda 
(2), Naut Aran (1), la Pobla de 
Segur (3), Ponts (1), Rosselló 
(2), Torrefarrera (1), Torre-
grossa (1), Torres de Segre 
(1) i Vielha (5).

Vigilants municipals, una qüestió de pressupost

funcionS
A Bellpuig, duen a terme 
moltes de les funcions de 
la policia local, però no 
porten armes de foc

SEgrE tàrrEgA

Rosselló impulsa 
Primàries 
Catalunya

eleccions 2019

❘ roSSElló ❘ Veïns de Rosselló 
impulsen Primàries Catalu-
nya (que promou l’ANC) per 
elaborar una candidatura a 
favor de la república catala-
na per a les eleccions muni-
cipals de maig. De moment 
compten amb dos candidats 
inscrits, tot i que quatre per-
sones més estan preparant 
la documentació, segons els 
impulsors de la iniciativa. 
Rosselló, que votarà el dia 
23 els membres de la llista 
electoral, s’afegeix d’aquesta 
manera a Lleida i Tàrrega, 
que també impulsen llistes 
de Primàries Catalunya.

Cs insisteix que 
la paraula ‘colon’ 
és “política”

polèmica

❘ llEiDA ❘ La diputada de Cs al 
Parlament Sonia Sierra va 
insistir ahir que al projecte 
educatiu de la ZER Ponent 
(Gimenells, Pla de la Font, 
Sucs i Raimat) “es fa un ús 
polític de la paraula colon” 
per referir-se als pobladors 
que van arribar després que 
l’Institut Nacional de Co-
lonització comprés milers 
d’hectàrees el 1944 per re-
poblar la zona (vegeu SE-
GRE d’ahir). Sierra va de-
fensar que “utilitzar un ter-
me franquista al segle XXI 
és inoportú” i va demanar 
explicacions a la Generalitat.

Les cigonyes  
de les Borges 
estrenen niu

fauna

❘ lES BorgES ❘ L’ajuntament de 
les Borges ha habilitat un nou 
emplaçament per al niu de 
cigonya que es va retirar del 
campanar de l’església, en 
una plataforma aèria al ce-
mentiri vell (a menys de cent 
metres de l’antiga ubicació). 

L’entitat ecologista Ipce-
na va denunciar la retirada 
del niu i el regidor d’Espais 
Verds, Daniel Not, va ex-
plicar que l’actuació es va 
portar a terme a petició de 
la parròquia i després de 
mesos d’estudi i peticions 
de permisos a la conselleria 
de Territori.

Lleida ciutat
z Actualment, la capital compta 
amb una plantilla de 214 policies 
municipals (33 menys que fa deu 
anys), dels quals 12 es jubilaran 
aquest any. la Paeria podria con-
vocar noves places.

Borsa de policia local
z interior crearà una borsa d’aspi-
rants a agents municipals.

Guàrdia Urbana
z Al marge de la capital, 10 muni-
cipis tenen policia local a lleida. 
Són tremp (5); Agramunt (7); Al-
macelles (5); la Seu (17); Balaguer 
(17); Mollerussa (21); Alcarràs (9); 
les Borges Blanques (8); tàrrega 
(15 ampliable a 18 aquest any) i 
Cervera, amb deu agents. De tots 
ells, se’n jubilaran pròximament 
almenys 22.

Vigilants
z Catorze municipis més comp-
ten amb trenta vigilants locals, 
una figura més assequible per als 
ajuntaments, encara que sense 
les mateixes competències.

Comissaries de Mossos
z A lleida hi ha uns 1.400 mossos 
d’esquadra en quinze comissaries 
i oficines policials.
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Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ Operaris de la brigada 
municipal de Tàrrega van des-
penjar ahir les barreres del pas 
a nivell del carrer Sant Pelegrí 
de la línia del tren després que 
estiguessin baixades per una 
avaria durant gairebé un pa-
rell d’hores. Fonts d’Adif (Ad-
ministrador d’Infraestructures 
Ferroviàries) van explicar que 
hi va haver una incidència a la 
senyalització, possiblement cau-
sada per un element extern com 
un cop a la barrera d’un vehi-
cle o un camió. Les barreres del 
tren dels dos passos a nivell de 
la ciutat (als carrers Sant Pelegrí 
i de la Pau) van estar abaixa-
des de les 11.15 hores fins a les 
12.55 hores quan, alertats per 
la Policia Local, van arribar dos 
operaris de la brigada municipal 
amb l’objectiu de descongestio-
nar el tram urbà de la C-14, que 
es trobava en aquells moments 
col·lapsat de camions. Quant a la 
resta de vehicles, dos agents de 
la Policia Local es van encarre-
gar d’indicar-los la direcció cap 
a altres carreteres secundàries. 

El pas a nivell del carrer de la 
Pau va seguir bloquejat fins que 
tècnics d’Adif van poder soluci-
onar la incidència. 

Incidències d’aquestes ca-
racterístiques són habituals a 
Tàrrega. De fet, l’última desta-

cada va tenir lloc el 28 de no-
vembre de l’any passat, quan les 
barreres van quedar bloqueja-
des durant mitja hora. 

Aquestes avaries se sumen 
a les contínues de Renfe a la lí-
nia R12 (Lleida-Manresa), que 

fan que els veïns de la capital 
de l’Urgell i de la resta de mu-
nicipis defineixin el servei com 
a “tercermundista”, i fa anys 
que els alcaldes reivindiquen 
més inversions en aquesta 
infraestructura.

Imatge del col·lapse que va provocar ahir a tàrrega l’avaria de les barreres del pas a nivell.

segre tàrrega

La brigada retira les barreres del tren a 
Tàrrega abaixades 2 hores per avaria

infraestructures ferrocarrils

El centre de la ciutat, col·lapsat pels camions i cotxes per aquesta incidència

Pobles del Pallars Jussà, 
dos dies i mig sense mòbil

serveis incidències

❘ lleiDa ❘ La ruptura d’un cable 
de fibra òptica dimecres passat 
a Tremp va deixar sense línies 
de telefonia mòbil durant dos 
dies i mig el municipi de Salàs de 
Pallars i part dels termes muni-
cipals de Conca de Dalt, Abella 
de la Conca i Senterada, amb 
centenars de veïns afectats. La 
reparació es va prolongar fins 
ahir i els telèfons van recupe-
rar la cobertura poc després del 

migdia. En nuclis de Conca de 
Dalt tampoc van funcionar els 
telèfons fixos ni la connexió a 
internet. 

La llarga durada de l’avaria 
va provocar queixes dels alcal-
des i els veïns. El primer edil 
de Salàs de Pallars, Francesc 
Borrell, va avançar que pre-
sentaran una reclamació for-
mal a la companyia Movistar 
per aquesta raó.

Uns 2.700 veïns d’agramunt, sense llum 
durant una hora per una incidència

subministraments electricitat

Segre tàrrega
❘ agramUnt ❘ Uns 2.700 abonats 
de la zona d’Agramunt es van 
quedar ahir al matí durant 
una hora, entre les 08.30 i les 
09.30, sense llum per una ava-
ria a la línia elèctrica, segons 
va confirmar Endesa. Fonts de 
la companyia van explicar que 
es va trencar un aïllant de la lí-
nia, si bé van assegurar que “a 
les 09.30 hores només queda-

ven un total de 108 clients dels 
municipis d’Artesa de Segre i 
Oliola sense subministrament 
elèctric, ja que els operaris van 
prioritzar la reconnexió dels 
diferents trams afectats per 
causar les mínimes molèsties 
possibles als clients”.

Cap a les 11.30 hores ja no 
quedava cap abonat afectat per 
l’avaria, encara que els opera-
ris van estar treballant en la 

incidència durant unes hores 
més.

Microtalls
Prèviament, entre les 6.15 i 

les 8.30, veïns d’Agramunt van 
detectar fins a set microtalls 
de llum, segons van denunciar 
a través de les xarxes socials. 
Endesa va explicar que aquests 
microtalls també estaven rela-
cionats amb la posterior avaria.

La Generalitat 
prolonga la caça  
de tords a Lleida

caça

❘  lleiDa ❘  El depar tament 
d’Agricultura ha prolongat 
fins al segon diumenge de 
febrer el període de caça del 
tord comú i el tord ala-roig, 
que havia de concloure al 
gener. La conselleria pren 
aquesta decisió després d’ob-
tenir informes sobre l’evolu-
ció d’aquesta espècie, i res-
pon així a una sol·licitud de la 
Federació de Caça de Lleida.

La diputació  
d’Osca, contrària a 
les taxes a la caça

medi ambient

❘ lleiDa ❘ El ple de la diputació 
d’Osca va acordar ahir una 
moció de suport “al sector 
de la caça i pesca”, al consi-
derar-ho un “factor determi-
nant per al desenvolupament 
del medi rural, la lluita con-
tra la despoblació i la con-
servació del medi ambient”. 
Aquesta moció arriba des-
prés de la proposta d’entitats 
ecologistes de gravar la caça 
amb impostos.
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Bombers temen ara  
pel parc de Mollerussa
CCOO assegura que podria tancar a partir del març per falta 
de personal || Interior ho nega i diu que hi ha prou mitjans

emergències infraestructures

a.g.b.
❘ Mollerussa ❘ L’Agrupació de 
Bombers CCOO va denunciar 
ahir que el parc de Bombers de 
Mollerussa “està a punt de tan·
car”. Asseguren que “el prò·
xim 1 de març marxaran tres 
bombers en comissió de serveis 
a Lleida i deixaran el parc sota 
mínims, en una situació crítica, 
a un pas del tancament”. El sin·
dicat també va assegurar que 
només hi quedaran tres bom·
bers de guàrdia per la qual cosa 
“no es pot garantir la resolució 
de cap servei”. Van posar com 
a exemple els focs d’habitatge, 
dels quals van afirmar que “hi 
estarem entre 20 i 25 minuts 
només tres bombers i sense 
l’autoescala”. Aquesta infor·
mació va ser desmentida amb 
rotunditat pel cap de la Regió 
Emergències de Lleida, Jordi 
Solà, que va afirmar que “el 
parc no tancarà. Hi ha hagut 
un reequilibri de personal i a 
Mollerussa quedaran quatre 
efectius per tanda”. 

El cap dels Bombers a la 
província de Lleida també va 
explicar que “en un foc d’ha·
bitatge, el parc de Mollerussa 
sempre rep el suport d’altres 
parcs perquè ells sols no poden 
atendre’l”. Solà va afegir que 
“sabem que no estem en la mi·
llor situació perquè hem perdut 
bombers per les jubilacions i, 
per aquest motiu, hi ha nous 
concursos”.

Imatge del parc de bombers de Mollerussa.

j. goMez

■ La direcció general de 
Prevenció, Extinció d’Incen·
dis i Salvaments va emetre 
ahir un comunicat per ma·
nifestar que segueix oberta 
“al diàleg amb el col·lectiu 
de bombers voluntaris” i 
que dijous de la setmana 
que ve tindrà lloc una reu·
nió extraordinària del Con·
sell de Bombers Voluntaris 
de Catalunya. L’anunci arri·
ba després que aquesta set·
mana hagin tancat portes 

parcs de voluntaris, entre 
els quals una quinzena de 
Lleida com a mesura de pro·
testa per la falta d’efectius 
i mitjans. 

Precisament, l’Associa·
ció de Bombers Voluntaris 
de Catalunya (Asbovoca) 
té previst entregar avui al 
cap de la Regió d’Emer·
gències de Lleida les cartes 
que han enviat als ajunta·
ments explicant el motiu del 
tancament.

Anuncien una reunió amb  
els voluntaris per dijous

redaccIó
❘ lleiDa ❘ Els particulars i em·
preses que generin energia 
per a l’autoconsum podran 
vendre els excedents que 
produeixin les seues instal·
lacions o bé beneficiar·se de 
rebaixes a les factures de la 
llum. Així ho preveu el pro·
jecte d’un nou decret estatal, 
en tramitació mesos després 
de la derogació de l’anome·
nat impost al sol. Arriba en 
un moment en què ressorgei·
xen a Lleida tant projectes 
d’autoconsum elèctric com 
també grans instal·lacions de 
plaques fotovoltaiques de·
dicades a la venda d’energia 
(vegeu el desglossament).

L’opció de vendre exce·
dents d’energia obligarà que 
els propietaris de panells so·
lars o altres instal·lacions es 
registrin com a generadors 
elèctrics i tributin pels in·
gressos que rebin. Pel que 
fa a rebaixar la factura, és 
una opció més simple ide·
ada per als titulars d’ins·
tal·lacions petites, de fins a 
cent quilowatts de potència 
com a màxim i l’energia del 
qual procedeixi de panells 
solars o aprofitin altres fonts 
renovables.

En aquests casos, els pro·
pietaris podran acollir·se a 
un sistema de compensació, 
segons el qual els excedents 
abocats a la xarxa elèctrica 
es valoraran al preu horari 

del moment. Aquesta moda·
litat permetrà reduir l’import 
de la factura, però no obte·
nir ingressos. L’esborrany 
del decret especifica que “en 
cap cas el valor econòmic de 
l’energia horària excedentà·
ria no podrà ser superior al 
de l’energia horària consumi·
da de la xarxa en el període 
de facturació” en períodes 
que mai podran superar un 
mes de durada.

rebaixes per la llum 
‘sobrant’ al consum 
propi d’energia

energia renovable

■ La derogació de l’im-
post al sol ha contribuït a 
impulsar projectes d’au·
toconsum elèctric, espe·
cialment amb panells so·
lars a les cobertes d’edi·
ficacions agràries i naus 
industrials. En els últims 
mesos, diverses instal·la·
cions d’aquest tipus s’han 
sotmès a l’aprovació de la 
comissió d’Urbanisme de 
Lleida. 

Així mateix, l’abarati·
ment dels panells solars, 
fins a un 90 per cent més 
barats que fa una dèca·
da, anima projectes per a 
grans horts solars com el 
que hi ha construït a Ta·
larn o el que tenen previst 
fer a Almacelles.

Nous projectes per 
a instal·lacions 
solars a Lleida

Reobren el port de la 
Bonaigua després de 
dotze allaus controlades
Per avui s’espera un altre episodi de nevades

temporal conseqüències

Imatge de la barrera que impedia el pas pel port de la bonaigua ahir al migdia.

M. MolIna / x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ El port de la Bonaigua va 
quedar reobert ahir a la tarda 
després d’estar sis dies tancat 
per risc d’allau. Els tècnics del 
Centre de Predicció d’Allaus del 
Conselh Generau van provocar 
una dotzena d’allaus controla·
des per reforçar la seguretat 
al port després que les baixes 
temperatures permetessin que 
s’estabilitzés la capa nival, se·
gons va explicar el responsable 
del centre, Jordi Gavaldà. A la 
zona del port, els gruixos de 
neu oscil·len entre els 90 i 100 
centímetres, encara que a les 
zones on el vent acumula la neu 
s’han arribat a registrar entre 
tres i quatre metres. No obstant, 
ahir a primera hora de la nit era 

necessari l’ús de cadenes per a 
circular pel port de la Bonaigua, 
el Pla de Beret i a la carretera 
N·230 a Vilaller. En aquest úl·
tim cas també estava restringit 
el pas dels camions. Per la seua 
part, el síndic d’Aran, Carlos 
Barrera, va explicar que ahir 
es van registrar fins a sis allaus 
naturals en diverses muntanyes 
al voltant de Vielha. En aquest 
sentit, per avui s’espera una al·

laura roDríguez

tra nevada intensa (que ja va 
començar ahir a la tarda) i per 
aquest motiu el Meteocat va pu·
blicar ahir un avís per neu a la 
Val d’Aran. 

Així mateix, Protecció Civil 
va activar l’alerta del pla Vent·
cat, perquè a partir d’aquest 

migdia es podrien registrar ra·
txes de vent de més cent quilò·
metres per hora a les comarques 
del Pirineu, però especialment 
a la Val d’Aran, els dos Pallars 
i l’Alta Ribagorça.

Durant la jornada d’ahir els 
termòmetres van pujar lleuge·

rament. A Vielha, per exemple, 
la temperatura mínima va ser 
d’1,4 graus davant els 4,2 so·
ta zero de dijous passat, men·
tre que al Pont de Suert va ser 
de 2,4 i dijous els termòmetres 
van arribar a marcar 2,5 graus 
negatius.

vent
Protecció Civil ha activat  
el pla Ventcat i avui es 
podrien registrar ratxes de 
vent de més de 100 km/h
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Els VTC faran fora 2.080 empleats, “el 
major ERO de la història catalana”.

p. 20
Washington descarta una operació
militar “imminent” a Veneçuela

p. 22

agèncieS
❘ baRCElOna ❘ L’operatiu que ahir 
va traslladar els nou líders in-
dependentistes empresonats 
des dels centres penitenciaris 
de Lledoners, Puig de les Bas-
ses i Mas d’Enric a les presons 
madrilenyes de Soto del Real 
i Alcalá-Meco va ser el pre-
ludi d’un judici d’alt voltatge 
emocional que, finalment, co-
mençarà el 12 de febrer, com 
ja va publicar ahir SEGRE i va 
confirmar el Tribunal Suprem. 
Nombroses mobilitzacions van 
tenir lloc durant tota la jornada 
arreu de la geografia catalana, 
mentre a Madrid es feia pública 
la interlocutòria d’admissió de 
prova en què els magistrats van 
rebutjar alguns dels testimonis 
proposats per les parts i en van 
acceptar altres. 

Així, ni Carles Puigdemont; 
ni la secretària general d’ERC, 
Marta Rovira; ni Felip VI; ni 
l’exdirector general de la Poli-
cia i ara portaveu del PP al Se-
nat, Ignacio Cosidó, ni els rela-
tors de l’ONU no testificaran 
davant dels set magistrats que 
decidiran el destí de la cúpula 
del procés. 

En canvi, sí que ho faran l’ex-
president del Govern central 
Mariano Rajoy i la seua exnú-
mero 2 a la Moncloa, Soraya 
Sáenz de Santamaría, igual que 
l’exministre d’Hisenda Cristó-
bal Montoro; l’expresident Ar-
tur Mas; el lehendakari, Íñigo 
Urkullu; l’exmajor dels Mossos 
Josep Lluís Trapero; el president 
del Parlament, Roger Torrent; 
els diputats d’ERC Joan Tardà i 
Gabriel Rufián, i l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau. Així ma-
teix, també testificaran alguns 
lleidatans com l’exdiputada de 
la CUP Mireia Boya; el senador 
Miquel Àngel Estradé; la diri-
gent de l’ANC, Glòria Segarra; 
o el director de CatSalut, Adrià 
Comella. 

D’altra banda, el tribunal va 
decidir no reservar espai dins de 
la Sala de Plens del Suprem, que 
acollirà les vistes, per als obser-
vadors internacionals. En aquest 
sentit, va argumentar que po-
dran seguir les sessions a través 
de la televisió. Tanmateix, sí que 
va acordar reservar dos seients 
per als familiars de cada acusat. 
Així mateix, sobre la petició de 
diversos acusats de declarar en 
català, els magistrats permetran 
la presència de dos traductors, 
encara que no van puntualitzar 
si la traducció serà simultània o 
consecutiva.

procés tribunals

El trasllat dels presos a Madrid, preludi  
del judici per a la història al Suprem
Confirmen que començarà el 12 de febrer i declararan com a testimonis Rajoy, Montoro i Mas, però no 
Puigdemont ni Rovira || També compareixeran lleidatans com Mireia Boya o Miquel Àngel Estradé

Manifestants mostren el seu suport als presos a la sortida de la presó de Brians.

EfE

en detall

Polèmica amb la Guàrdia Civil
z Un dels agents de la Guàrdia 
Civil que van conduir els presos 
cap a Madrid va enregistrar un 
vídeo del trasllat des de dins 
d’un dels vehicles del comboi 
burlant-se dels independentis-
tes que acomiadaven els pro-
cessats i esbroncaven els cotxes 
policials.

Un judici “amb garanties”
z la portaveu del Govern cen-
tral, Isabel Celaá, va afirmar ahir 
que els independentistes que 
jutjarà el Suprem tindran un 
procés “amb garanties”.

“No esteu sols”
z Òmnium i anC van assenya-
lar ahir que els presos se’n van 
a Madrid a “defensar els drets 
de tots” i que el procés serà un 
“bumerang” contra Espanya.

Ofensiva des de Madrid
z El Govern central ha llançat 
un vídeo per explicar l’“Espa-
nya real” en el qual participen 
ana botín, Isabel Coixet o Iñaki 
Gabilondo.

Calorós comiat als líders del procés
Centenars de persones es van concentrar al llarg del recorregut del comboi que va 
traslladar els líders independentistes a Madrid, amb moments de tensió

l’autobús amb els presos a l’arribar a Soto del real.

❘ baRCElOna ❘ El trasllat dels pre-
sos independentistes a Madrid 
va treure de nou l’independen-
tisme als carrers de Catalunya 
en les nombroses mobilitza-
cions que es van convocar al 
llarg de la jornada. Encara de 
matinada, centenars de perso-
nes ja es trobaven als voltants 
de les presons de Puig de les 
Basses, Mas d’Enric i Lledo-
ners per mostrar suport als 
líders del procés que, abans 
que despuntés el sol, ja havi-
en iniciat el seu periple cap a 
la presó de Brians 2, primera 
estació en el viatge a Madrid. 
La primera part del trajecte 
va transcórrer sense incidents 
destacables. No obstant, els 
Mossos d’Esquadra van car-
regar contra un grup d’inde-
pendentistes que van intentar 
tallar la carretera de la presó 
de Mas d’Enric. En aquest lloc, 
una persona va ser atesa pel 
SEM. Així mateix, també hi va 

aCn

haver algun moment de tensió 
a Lledoners entre Mossos i ma-
nifestants. Abans, no obstant, 
un grup de desconeguts havien 
ruixat la C-55, que comunica 
amb aquest centre penitencia-
ri, amb oli i material inflama-

ble a fi de dificultar la sortida 
dels empresonats. Una vegada 
a Brians 2, els nou presos, el 
president de la Generalitat, 
Quim Torra, acompanyat per 
membres del seu Govern els va 
acomiadar abans que agents 

de la Guàrdia Civil es fessin 
càrrec de la custòdia. 

Al llarg del seu recorregut 
per Catalunya, nombroses 
persones els van acomiadar 
a mesura que passaven per 
les carreteres. A mitja tarda 
van arribar a les presons en 
les quals estaran tancats, al-
menys mentre duri el judici. 

D’altra banda, al caure la 
tarda, milers de persones van 
tornar a manifestar-se a tot 
Catalunya per mostrar la seua 
solidaritat amb els empreso-
nats. Membres de l’ANC van 
ocupar la seu del Parlament 
Europeu i de la Comissió Eu-
ropea a Barcelona, i s’hi van 
quedar a passar la nit. Mani-
festants convocats per Arran 
van llançar pintura contra la 
Fiscalia Superior de Catalunya 
i la conselleria d’Interior, men-
tre que mitjans com la BBC, 
France Presse o Le Monde in-
formaven el món.
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procés reaccions

Defensa  
dels drets  
a la Seu
Més de vuitanta 
veïns de la  
Seu es van 
concentrar 
ahir davant de 
l’ajuntament  
de la capital 
de l’Alt Urgell 
com a mostra 
de rebuig al 
trasllat dels 
presos polítics 
i per “defensar 
els drets civils, 
polítics i socials”.

Acn

comarqueS

Mostres de 
solidaritat  
als principals 
municipis
Veïns segueixen la 
comitiva a l’aP-2

❘ lleiDA ❘ Les mostres de soli-
daritat als líders independen-
tistes presos es van estendre 
per totes les capitals de co-
marca de Lleida, on l’ANC, 
Òmnium Cultural i els CDR 
van convocar concentracions 
davant dels ajuntaments o a 
les places 1 d’Octure (com 
és el cas de les Borges). Els 
lleidatans que van anar a les 
protestes van mostrar el re-
buig al trasllat dels polítics 
empresonats a Madrid abans 
del judici. També en altres 
municipis com Fulleda es van 
celebrar concentracions da-
vant els consistoris. A més, 
molts ciutadans van anar fins 
i tot als ponts que creuen l’au-
topista AP-2 a les comarques 
del Segrià i les Garrigues 
per veure la comitiva que 
va portar els polítics cap a la 
capital espanyola abans del 
judici per la celebració del 
referèndum d’independència 
que va tenir lloc l’1 d’octubre 
del 2017.

“Res serà igual després del judici”
adverteix torra, que sol·licita la implicació internacional || Torrent preveu que el procés 
servirà per posar de manifest que els drets dels presos són vulnerats

centenars de manifestants al passeig de gràcia de Barcelona, ahir en protesta pel judici.

Acn

agèncieS
❘ bARcelonA ❘ El president del Go-
vern, Quim Torra, va assegu-
rar ahir que el judici del procés 
“canviarà per sempre el nostre 
país i la relació amb el Regne 
d’Espanya” a la compareixença 
al Palau de la Generalitat des-
prés del Consell Executiu ex-
traordinari celebrat ahir amb 
motiu del trasllat dels indepen-
dentistes presos a Madrid. Des-
prés d’una introducció en cata-
là, Torra va seguir el discurs en 
anglès, amb què es va dirigir a 
la comunitat internacional. Va 
sol·licitar-los que se sumin “al 
clam del poble de Catalunya en 
defensa dels drets i garanties per 
fer del món un lloc més just, més 
segur i més lliure”. Abans de la 
compareixença, els assistents 
van guardar silenci en suport 
als presos.

Des de la porta del Parlament 
de Catalunya, el president de 
la cambra, Roger Torrent, va 
afirmar que amb el trasllat dels 
presos “ha arribat l’hora de la 
veritat” i va preveure que el 
judici servirà per posar de ma-
nifest la vulneració de drets 
que han patit els presos durant 
aquest temps. Així mateix, el 
vicepresident del Govern, Pere 
Aragonès, va veure dignitat en 

els líders sobiranistes i els va 
donar suport assegurant que 
Catalunya estarà “sempre” 
amb ells. Aragonès es va unir 
a la concentració que els tre-
balladors de la conselleria van 
convocar al departament. El 
conseller de Territori, Damià 
Calvet, va explicar que el retro-

bament d’ahir entre els presos 
va ser “molt emocionant” i es va 
alegrar d’haver-hi estat present. 
Ell i Torra van anar a la presó 
Brians 2 per acomiadar i donar 
suport als líders sobiranistes.

D’altra banda, la portaveu 
d’ERC, Marta Vilalta, va asse-
gurar que els nou presos se’n 

van anar emmanillats, però 
que “tornaran plens de digni-
tat” de Madrid. El diputat de la 
CUP Carles Riera va afirmar 
que el judici només servirà per 
vulnerar els drets fonamentals 
dels presos, i va fer una crida a 
la unió independentista i a les 
mobilitzacions permanents.

Breument

Vaga el 7 de febrer
z la intersindical-cSc convoca 
una vaga general a catalunya 
per al 7 de febrer en protesta al 
judici del procés. Ahir, el Sindi-
cat d’estudiants amb el suport 
del sindicat de professors uni-
versitaris es va afegir a aquesta 
convocatòria. També hi va con-
firmar l’adhesió la cGT.

Protestes a Barcelona
z centenars de persones es van 
concentrar ahir a barcelona, i 
van tallar el passeig de Gràcia 
en els dos sentits de la marxa. 
Hores més tard, unes 500 per-
sones, la majoria membres dels 
cDR, van llançar ous i pintura a 
la seu d’interior i de la Fiscalia 
per protestar pel judici, al crit 
de “buch, dimissió” i “vergonya 
em faria ser policia”.

Reunió entre partits
z el president, Quim Torra, va 
convocar ahir la segona reunió 
de l’espai de Diàleg, prevista 
per ahir i cancel·lada per ell ma-
teix a causa del trasllat, per di-
marts que ve, 5 de febrer.

Calvo i Aragonès, en pausa
z  la portaveu de l ’executiu 
central, isabel celaá, va afirmar 
ahir que el vicepresident Pere 
Aragonès i la seua homòloga 
carmen calvo es van donar uns 
dies per seguir amb els seus 
diàlegs després d’arribar a un 
“punt cec”.

Acompanyament a Lleida a la comitiva que trasllada els presos a Madrid
❘ lleiDA ❘ La comitiva que va tras-
lladar els líders independentistes 
presos a Madrid per al judici del 
referèndum de l’1-O va circular 
per l’AP-2 i va passar pel Segrià 

i les Garrigues aproximadament 
a les 11.00 hores. La caravana 
estava formada per una trentena 
de vehicles de la Guàrdia Civil 
i els Mossos d’Esquadra, a més 

de dos helicòpters. Un grup de 
motoristes i vehicles, alguns amb 
estelades, van seguir la comitiva 
per traslladar el seu suport als 
presos (a la imatge).
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■

c.sans

joan gómez segRe TÀRRega

‘Els Segadors’ a 
la protesta de 
Mollerussa
Veïns del Pla 
d’Urgell es van 
concentrar ahir 
a la plaça de 
l’ajuntament 
de mollerussa. 
a la concen-
tració també 
van participar 
els músics x 
la Llibertat, 
que van can-
tar cançons 
com L’Estaca o 
l’himne català, 
Els Segadors.

Tàrrega 
demana un 
judici just per 
als presos
més de 150  
persones es  
van concentrar 
ahir a la nit a 
Tàrrega per 
demanar un 
judici just i 
l’absolució dels 
presos polítics. 
el lutier Ramon 
elias va tocar El 
cant dels ocells 
amb un violí 
amb la forma 
de catalunya.

a.b.

Les Borges ■ La plaça 1 d’Octubre de les Borges va acollir la 
concentració dels veïns de la localitat, que van anar-hi amb 
pancartes per protestar contra la justícia espanyola.

eRc TRemP

Tremp ■ Uns 400 veïns de la capital del Jussà es van con-
centrar a la plaça de l’ajuntament, encara que la pluja va 
obligar a traslladar la protesta al vestíbul del consistori.

comarqueS

un instant de la concentració en solidaritat amb els presos independentistes, ahir a ricard Viñes.

amaDo foRRoLLa

“La sentència ja 
està firmada  
des de fa temps”
centenars de persones es van concentrar 
ahir a Ricard Viñes || Els assistents van 
demanar “unitat” als partits polítics

S.c.d.
❘ LLeiDa ❘ “No som optimistes. La-
mentablement, la sentència ja 
està firmada des de fa temps i 
només ens podem escudar que 
Estrasburg ens doni la raó.” 
Així va valorar la coordina-
dora de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) a Lleida, Ro-
sa Burrell, el judici contra els 
polítics independentistes, que 
començarà el pròxim dia 12 de 
febrer a Madrid. Com a mostra 
de solidaritat amb els empre-
sonats, centenars de persones 
es van concentrar ahir a la pla-
ça Ricard Viñes per demanar 
“autèntica justícia”, la “llibertat 
dels presos polítics”, fer efectiva 
la independència i exigir “uni-
tat sense concessions” als par-
tits i entitats independentistes. 
“Potser sí que han fet alguna 
cosa malament, potser sí que 
han creuat alguna línia, però 
tot el que han fet ha estat per la 

via pacífica, amb la llei a la mà 
i demanant diàleg fins al final, 
mentre que a l’altre costat ningú 
no ha volgut escoltar”, va afir-
mar Burrell. L’acte, que va durar 
uns vint minuts, va consistir en 
la lectura d’un manifest conjunt 
que es va pronunciar en totes 
les mobilitzacions que qualifi-
cava de “revenja” el judici con-
tra els dirigents sobiranistes i 
titllava l’Estat de “demofòbic, 
ignominiós, corrupte, amb totes 
les institucions devaluades i en 
liquidació”. 

Malgrat tot, els lectors del 
manifest van assenyalar que el 
judici és una oportunitat “única 
per denunciar al món que es-
tem davant d’una justícia que 
ha convertit el Codi Penal en 
Odi Penal contra tot el que vagi 
contra ells”. Després de la lectu-
ra del manifest, es va procedir 
a cantar Els Segadors i es va 
donar per acabat l’acte.

l’anècdota

Pancarta ‘fugaç’  
a l’ajuntament
■ L’edifici de l’ajuntament 
va aparèixer ahir amb una 
pancarta amb el lema “Fake 
justice”, en suport als polítics 
independentistes empreso-
nats i per denunciar el judici 
sobre el procés. La pancarta 
va ser visible durant poc més 
d’una hora, ja que el govern 
municipal va ordenar que es 
retirés.

eRc-PaeRia

la pancarta penjada a la Paeria, ahir al matí.

cfarre
Resaltado
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Polònia exporta carn de 
vaques malaltes a Espanya
els lots es dirigien al País Basc, Madrid i les Balears, així com 
nou països més de la Ue || La distribuïdora ja els ha retirat

sanitat controls

agèncieS
❘ varsòvia ❘ Polònia ha expor-
tat carn en mal estat de va-
ques malaltes a una desena 
de països de la Unió Euro-
pea, entre els quals Espanya, 
segons va confirmar ahir la 
Comissió Europea, que està 
en contacte “proper” amb les 
autoritats poloneses que in-
vestiguen el cas. Varsòvia va 
activar dimarts passat el Siste-
ma d’Alerta Ràpida per a Ali-
ments i Pinsos per informar la 
resta de socis europeus sobre 
el cas. En aquest sistema in-
formàtic consta que la carn ha 
arribat a Estònia, Finlàndia, 
França, Alemanya, Hongria, 
Letònia, Lituània, Portugal, 
Romania, Eslovàquia, Suècia 
i a Espanya, a les illes Balears, 
el País Basc i Madrid. El pro-
blema que es descriu al ma-
teix sistema europeu d’alerta 
ràpida és que s’han portat a 
terme controls veterinari in-
adequats, per la qual cosa la 
carn és “presumiblement no 

apta per al consum humà”. 
L’Executiu comunitari ha as-
segurat que manté contactes 
“propers” amb les autoritats 
poloneses que investiguen el 
cas, mentre ha explicat que 
prossegueixen els treballs de 

traçabilitat per identificar la 
carn en mal estat exportada. 
La portaveu de Salut i Segure-
tat Alimentària, Anca Padura-
ru, va informar a més que un 
equip d’auditors de la Comis-
sió Europea es desplaçarà a 
Polònia la setmana que ve per 
“analitzar la situació sobre el 
terreny”. 

Per la seua part, la ministra 
de Sanitat, Consum i Benestar 
Social, María Luisa Carcedo, 
va informar que l’alerta sani-
tària sobre carn de Polònia és 
“preventiva” i l’empresa dis-
tribuïdora ja ha retirat les par-
tides. Segons Carcedo, consta 
que a les Balears no ha arri-
bat el lot, mentre que al País 
Basc, sí. Els llistats de distribu-
ció subministrats a través del 
RASFF inclouen les empreses 
destinatàries a Espanya, nom 
de producte enviat i dates de 
tramesa i, segons la informació 
rebuda, la quantitat total que 
es preveia distribuir en territo-
ri espanyol és de 367,58 quilos.

leS clauS

Sense afectació a Catalunya
z La carn en mal estat tenia 
previst distribuir-se en una de-
sena de països de la Unió Eu-
ropea, entre els quals Espanya, 
encara que no hi ha afectació 
a Catalunya.

Controls inadequats
z varsòvia va activar el sistema 
d’alerta ràpida per a aliments 
i Pinsos després de detectar 
que es van dur a terme con-
trols veterinaris inadequats, 
per la qual cosa la carn és “pre-
sumiblement no apta per al 
consum humà”.

COL·LEGi Maria iMMaCULaDa

Tremp 
celebra el Dia 
de la Pau
Els alumnes  
del Col·legi 
Maria 
immaculada 
de Tremp van 
celebrar el Dia 
Mundial de la 
No-violència 
amb un minut 
de silenci per la 
pau al món, una 
performance 
amb melodia 
de Macedònia 
i l’exhibició 
de pancartes 
reivindicatives.

Adéu al bisbe emèrit de Solsona ■ La catedral de Solsona va 
acomiadar ahir el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra, 
amb una missa funerària a la qual van acudir desenes de per-
sones. L’acte va estar presidit per l’actual bisbe, Xavier Novell.

bisbaT DE sOLsONa

The Chemical Brothers llança nou disc a l’abril ■ El popular 
duo britànic The Chemical Brothers, que posarà el colofó  del 
festival Doctor Music, llançarà el seu novè àlbum d’estudi, 
No Geography, el proper 12 d’abril.

❘ washiNGTON ❘ L’onada de fred 
polar que ha assolat aques-
ta setmana l’Oest Mitjà dels 
Estats Units ha deixat al-
menys vint-i-un morts i de-
senes d’hospitalitzats amb 
símptomes d’hipotèrmia i 
gangrena. La major part de 
les defuncions estan pen-
dents d’investigació per tal 
d’esbrinar les causes exac-

tes però els serveis mèdics 
estan convençuts que va ser 
el fred extrem, que ha assolit 
els -30º graus centígrads. Els 
últims rastres de l’onada de 
fred polar van arribar tam-
bé ahir a Galícia a través de 
la borrasca Helena, que va 
obligar a suspendre l’activi-
tat lectiva a moltes zones del 
territori per prevenció.

L’onada de fred dels EUa 
deixa almenys 21 morts

meteorologia balanç

cfarre
Resaltado
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No permeteu que l’entusiasme us im-
pedeixi veure els fets. Enfoqueu-vos 

més en el que es diu i no tant en la publicitat que 
s’ofereix. Vénen guanys personals.

TAURE 20-IV / 20-V.
Ajudeu un familiar que s’està fent gran. 
El que feu per als altres no s’oblidarà 

quan necessiteu alguna cosa a canvi. Un punt de 
vista inusual us obrirà els ulls.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Penseu en el que voleu aconseguir i 
analitzeu el que implica. Una oportuni-

tat generarà noves idees que us animaran a 
canviar la forma en què manegeu les relacions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Proveu alguna cosa nova. Descobrireu 
que teniu alternatives que poden aju-

dar-vos quan sigui necessari. Un tracte que algú 
us ofereixi no serà tan bo com us el descriu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Divertiu-vos. Planegeu una vetllada 
romàntica per a dos o una reunió amb 

amics. Un canvi d’ambient us despertarà la ima-
ginació i us farà pensar en una aventura.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tindreu opcions i el que decidiu deter-
minarà el vostre estat econòmic. Trieu 

tallar despeses generals en lloc d’endeutar-vos. 
Preneu-vos un respir i parleu amb un expert.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tindreu bones idees, però no espereu 
obtenir el suport de les persones pro-

peres. Un canvi està passat de temps, però ha de 
ser per la raó correcta.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No disminuïu la velocitat quan hauríeu 
d’accelerar. Una idea pot provocar el 

tipus de canvi que necessiteu. Un vell amic o 
col·lega us ajudarà a assolir el vostre objectiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sabeu el que voleu, així que no us des-
vieu del tema. Preneu decisions basades 

en el que us posicionarà per a les coses que voleu 
incorporar a la vostra vida.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us preocupeu pel que fan els altres. 
Si no us agrada alguna cosa, mantin-

gueu distància. Confieu en l’experiència per elegir 
de què voleu ser part. No us rendiu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mireu tots els angles abans de participar 
en alguna cosa que podria tenir impli-

cacions negatives si es gestiona malament. Cui-
deu les qüestions privades.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si algú s’enfada, qüestioneu els motius. 
No deixeu que ningú us desviï del rumb 

sense una causa justa. Parleu amb un expert i 
descobriu on esteu aturats. 

EfE

El músic Johnny flynn interpretarà  
David Bowie al biopic de l’artista
L’actor i músic britànic Johnny Flynn, mort el 2016, s’en-
carregarà de donar vida a David Bowie a la pel·lícula 
biogràfica Stardust. El film explicarà l’ascens del cantant 
als anys setanta i serà dirigit per Gabriel Range.

L’IEI acull l’entrega d’ajuts per promoure la investigació a Lleida
L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
va acollir ahir l’acte d’entrega 
dels ajuts per a la promoció de 
la investigació, impulsats per 
la Diputació de Lleida, l’ICS, 

Gestió de Serveis Sanitaris i 
l’IRBLleida. 

Les quatre institucions s’han 
unit amb l’objectiu que els pro-
fessionals que han acabat la 

formació o els que ja estiguin 
treballant puguin destinar part 
del temps a la investigació. La 
dotació total dels ajuts assoleix 
els 367.000 euros.

MAgDALENA ALTISENT

Ariana Grande ‘entrepussa’ dos cops amb 
un tatuatge en japonès al palmell de la mà
Ariana Grande es va fer un tatuatge en japonès a la mà 
en què posava “petita barbacoa japonesa” en comptes 
de “7 anells”, com era la seua intenció. A l’arreglar-lo 
s’ha equivocat de nou i ara posa “dit barbacoa japonesa”.

EfE

El celler Suvella, 
protagonista a Tremp de 
‘Biblioteques amb DO’
El celler Sauvella ha estat l’escollit 
per l’ajuntament de Tremp en el 
projecte del departament de Cul-
tura de la Generalitat Biblioteques 
amb DO. Una iniciativa que con-
sisteix en la combinació de la lec-
tura de llibres amb productes de 
proximitat com el vi. La Biblioteca 
Maria Barbal ha habilitat una sa-
la per poder disfrutar de les dos 
activitats.

AJUNTAMENT DE TrEMP

Una quinzena de pintures 
del lleidatà Joan Carles 
ferrer a la Fecoll
La sala polivalent de la Federació 
de Colles de l’Aplec del Caragol 
(Fecoll) exposa fins al 28 de fe-
brer una quinzena d’acrílics, olis i 
aquarel·les de l’artista lleidatà Joan 
Carles Ferrer (1976). Es va iniciar 
a la pintura, un art que li serveix 
de teràpia, a l’escola Marisol de 
Pardinyes i ara perfecciona la se-
ua tècnica en el marc dels tallers 
creatius Traç.
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