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Tall a la línia
de LleidaPobla per
manteniment
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) interromprà la
circulació de trens entre el dilluns 18 de març i el divendres
5 d’abril en el tram comprès entre les estacions de Balaguer i
La Pobla de Segur. Aquesta interrupció del servei és deguda
a tasques de manteniment programades de la unitat 331.02.
Com a alternativa FGC facilitarà un servei d’autobusos substitutoris entre les estacions de
Balaguer i La Pobla de Segur.
L’autobús s’aturarà a totes les
estacions del recorregut a la
parada d’autobús més propera.

Reunió a la
Diputació de
Lleida sobre
la línia de
Manresa
La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, presidirà avui
la reunió convocada, amb
els representants de la Plataforma per a la millora
de la línia Barcelona-Manresa-Lleida. A l’acte hi seran presents: Ramon Farré, delegat del govern,
membres dels Consells
Comarcals, els alcaldes
dels municipis afectats, els
representants de les Cambres de Comerç de Lleida i
Tàrrega i els representants
dels sindicats.

La Noguera
va al Fòrum
de Gestió de
Residus
L’Àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal de la Noguera va assistir al #wasteinprogress, Fòrum Internacional de
Gestió de Residus que es va fer
a Girona del 6 al 8 de març de
2019, on va poder conèixer les
experiències més innovadores
en la gestió de residus, tant a
escala internacional com local.
El Fòrum està organitzat per
l’Ajuntament de Girona, i amb
la col·laboració de l’Agencia de
Residus de Catalunya, la Diputació de Girona i Ecoembes.

FOTO: Tony Alcántara / Els tractors van paralitzar la circulació a Lleida durant la protesta d’Unió de Pagesos

Mig centenar de tractors surten
a Lleida per reclamar millores

Unió de Pagesos va mobilitzar-se per tota Catalunya
Reclama una aplicació “justa” de la PAC i un repartiment
“equitatiu” del valor afegit a la cadena alimentària, entre
altres peticions
Lleida
REDACCIÓ
Unió de Pagesos es va mobilitzar
ahir dijous amb tractorades a Lleida, Girona, Tarragona, Manresa i
Tortosa, que va finalitzar davant
de diferents delegacions estatals
d’aquestes ciutats, per exigir al
govern espanyol mesures “urgents” per a la pagesia professional, que suposen uns 300 milions
d’euros anuals per a Catalunya,
segons calcula el sindicat. Unió de
Pagesos va reclamar, entre altres
peticions, una aplicació “justa” de
la Política Agrària Comuna (PAC)
a l’Estat i un repartiment “just i
equitatiu” del valor afegit a la cadena alimentària per tal d’equiparar les rendes dels pagesos amb
les de la resta de ciutadans.
Unió de Pagesos exigeix al govern espanyol que surti elegit el
28-A, així com als diferents grups
polítics, la modificació “urgent”
de les normes i la legislació per
aconseguir l’establiment, com a
agricultor actiu, en l’aplicació de
la PAC actual a l’estat espanyol, a
aquell que obté almenys, el 25%
dels ingressos totals de les activitats agràries, i una franquícia
de 1.250 euros anuals per tal de
no excloure els sectors socials del

món rural. L’organització també
reclama que s’estableixin pràctiques equivalents a pràctiques
agrícoles beneficioses per al clima
i el medi ambient perquè no sigui
obligatori abandonar la capacitat
productiva. Pel que fa a la comercialització, el sindicat exigeix una
regulació “específica” de venda a
pèrdues a la cadena alimentària
que incorpori, a més del preu de
compra dels productes i serveis,
els costos directes i indirectes de
cada graó de la mateixa cadena.
A Lleida, una cinquantena de
tractors van sortir des dels Camps
Elisis i es van dirigir fins a la subdelegació del govern a la capital
del Segrià, on representants del
sindicat van ser rebuts pel subdelegat José Crespín, que es va
comprometre a traslladar les seves reivindicacions al Ministeri
d’Agricultura. Una vuitantena de
pagesos van concentrar-se davant
de l’edifici estatal per fer sentir les
seves peticions. En el cas de la capital del Segrià, van posar especial
èmfasi en la necessitat d’articular
en altres zones productores plans
d’ajuts per a l’arrencada de plantacions de fruita de pinyol, com el
que va posar en marxa a Catalunya el Departament d’Agricultura.

FOTO: Tony Alcántara / Els més petits també van poder gaudir de l’acte

FOTO: Tony Alcántara / José Crespín dialogant amb alguns pagesos
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Detenen un veí de Sidamon en
una operació contra una banda
que robava i desballestava cotxes
La Guàrdia Civil arresta un total de 22 persones i el
material intervingut ascendia a dos milions d’euros
Lleida
EFE / ÓSCAR BUETAS
La Guàrdia Civil va detenir a mitjans de febrer un veí de Sidamon
acusat de pertànyer a una de les
bandes més especialitzades en el
robatori i desballestament de vehicles, segons van informar ahir
a LA MAÑANA fonts del cos. En
aquest sentit, aquesta setmana
la Guàrdia Civil la va donar per
desmantellada a Madrid, amb
les detencions d’un total de 22
persones (inclosa la de la província de Lleida) que es van fer
de forma gradual, i va posar la
informació a disposició judicial.
En aquest sentit, segons el cos,
la banda distribuïa peces a més
de 200 punts autoritzats de tota
España i es van intervenir més
de 21 cotxes preparats per ser
desmuntats. Així mateix, es van
confiscar en nou naus ubicades
a Madrid, Toledo, Àvila, Saragossa, Sidamon (Lleida), Barcelona i
València un total de 150 vehicles
desballestats i milions de peces
pertanyents a més de 650 cotxes,

FOTO: Guàrdia Civil / Peces de cotxes que van ser decomissades

tot això valorat en més de dos milions d’euros. Pel que fa al veí de
Sidamon, aquesta persona rebia
peces, principalment de Madrid i
Castella la Manxa, i les distribuïa
a Lleida, van indicar les fonts.
El tinent coronel Benito Monzón, cap de l’Agrupació de Trànsit
de Madrid, va informar ahir sobre

la denominada Operació Olivum
junt al general José Berrocal, cap
de la Primera Zona de la Guàrdia
Civil, i el coronel Diego Pérez de
los Cobos, màxim responsable de
la comandància madrilenya.
Entre els 22 detinguts hi ha experts en la sostracció de cotxes,
en desballestament, en trans-

port i en distribució de peces,
en falsificar documents -diversos
detinguts són responsables de
dues gestories- i també en receptar o rebre el robat. Alguns eren
grans especialistes en la apertura
de cotxe amb avançats sistemes
que compraven en el mercat rus
i búlgar. D’aquesta manera, la organització funcionava “quasi com
una empresa” i era “del millor o
el millor d’aquell mercat il·legal”,
segons van precisar els investigadors, que van subratllar que
robaven per les nits i a la tarda
següent ja tenien desmantellats
els cotxes. A més, anaven a robar peces per encàrrec dels seus
“clients”, als que servien en pocs
dies, o bé aprofitaven accidents
per oferir a les seves víctimes
més diners que el que els hi donaven les assegurances.
La investigació va començar al
maig de 2018, quan l’agrupació
de Trànsit madrilenya va detectar
un augment en el nombre de vehicles robats i en el comerç de les
seves peces.

Treballadors jubilats d’Endesa
es manifesten a l’Aran en
defensa dels seus drets socials

FOTO: C. G. A. / Moment de la manifestació que es va realitzar

Un centenar de treballadors jubilats i prejubilats de la companyia
elèctrica Endesa es van manifestar dimecres a la Val d’Aran per
reclamar a la companyia italiana ENEL, actual propietària de la
companyia, els seus drets socials.
A més dels treballadors de la Val
d’Aran, a la convocatòria també
es van personar treballadors del

Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i de
la Ribagorça. Cal recordar que els
exempleats d’Endesa reclamen el
manteniment dels drets socials y
de la tarifa elèctrica reconeguts
en el seu dia per la companyia
als treballadors jubilats, prejubilats i les vídues d’aquests, que en
molts casos es troben en una situació d’absoluta indefensió.

La prohibició
de fer foc al
bosc comença
avui fins al
15 d’octubre
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
va informar ahir que a partir
d’avui fins al 15 d’octubre ja no
es pot encendre foc en terreny
forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té
com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els
incendis forestals. La normativa
regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot
encendre foc, sigui quina sigui
la seva finalitat. A més, van informar que també queda prohibit llençar objectes encesos.

Un incendi
crema palets i
palla al nucli de
Montmagastre
Un incendi va cremar ahir palets i palla a Montmagastre,
nucli pertanyent a Artesa de
Segre. En aquest sentit, els serveis d’emergències van ser informats del foc a les 18.00 hores i fins al lloc es van desplaçar
els Bombers. Els efectius del
cos també van extingir petits
incendis de matolls a l’AP-2, al
seu pas per Castelldans, i a Castellnou de Seana.

Crema el motor
d’un turisme
al seu pas pel
Pont de Suert
El motor d’un turisme es va cremar ahir quan el cotxe circulava pel Pont de Suert. En aquest
sentit, els serveis d’emergències van ser alertats de la incidència a les 11.00 hores i, segons van informar, la causa de
l’incendi seria una averia mecànica.
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La investigació per suposat frau
contractual a Almacelles afecta a
més persones a part de l’alcalde
El cas segueix de moment sota secret de sumari

FOTO: Ajuntament Borges / Imatge de l’edició de l’any passat

L’Ajuntament obre les
inscripcions per a participar
a la 3a Fira Borges Motor
Avui divendres, 15 de març,
l’Ajuntament de les Borges obre
les inscripcions per a participar
en la tercera edició de la Fira
Borges Motor, el certamen dels
vehicles d’ocasió i de maquinària
agrícola de les Garrigues que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig
als Jardins del Terrall de la capital garriguenca. Les empreses
interessades tenen temps per

presentar les inscripcions fins al
dia 15 d’abril a l’Ajuntament de
les Borges
Segons va explicar el regidor
de Promoció Econòmica Fires i
Mercats, Jordi Ribalta, es tracta
d’una fira ja consolidada que ha
tingut molt bona rebuda en les
dues anteriors edicions i complementa l’oferta firal de les Borges Blanques

ERC vol que es reconsideri
la presència de Reñé a la
comissió sobre el cas Boreas
El grup d’Esquerra Republicana
a la Diputació va proposar al ple
del mes de gener la constitució
d’una Comissió Especial amb caràcter temporal per a fer el seguiment del ‘cas Boreas’ sobre
l’existència o no de suposades irregularitats en els procediments
que tenen lloc a la corporació.
Per al portaveu del grup d’Esquerra, Jaume Gilabert, ‘la pre-

sència del senyor Reñé com a
membre de la comissió atempta
contra la imparcialitat, la independència i la neutralitat que
aquest òrgan ha de tenir”. En
aquest sentit, el grup republicà
va sol·licitar a la presidència de
la Diputació de Lleida que ‘es
reconsideri la participació del
diputat Joan Reñé a la comissió
sobre el cas Boreas’.

Almacelles
REDACCIÓ
Fiscalia de Lleida investiga a més
persones, a part de l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, des de fa
mig any per un presumpte delicte
de frau contractual contra l’administració pública, segons van informar ahir fonts judicials.
Les mateixes fonts asseguren
que no només s’està investigant
l’alcalde d’Almacelles si no que la
investigació per aquestes suposades irregularitats en les contractacions inclouria més persones,
tot i que, de moment, no s’han
concretat ni la xifra ni els noms ni
els càrrecs, ja que el cas està sota secret de sumari per ordre del
jutjat d’instrucció número 3 de
Lleida, que és qui dirigeix l’operació. En aquest sentit, s’ha de
dir que, a partir d’ara i a mesura
que la investigació vagi avançant
s’aniran concretant els delictes
pels quals se’ls acusa, si és que finalment es poden confirmar o no

FOTO: S. Garcia / La Guardia Civil va escorcollar l’Ajuntament dimarts

les acusacions.
Cal recordar que agents de la
Guàrdia Civil van realitzar el passat dimarts un escorcoll de més
d’onze hores a l’Ajuntament d’Al-

macelles en busca de documentació. Durant el registre és van endur una trentena de caixes amb
expedients i copies dels servidors
de l’Ajuntament.

Arriba la segona
edició de la
Gran Costellada
del Pallars
La setmana del 25 al 30 de març,
ramaders i carnissers del Pallars, per tal de celebrar la segona edició de la Gran Costellada
de corder, oferiran importants
descomptes, fins a un trenta per
cent, en la carn de corder amb
l’objectiu d’incentivar el consum
d’aquest producte i reivindicar el
consum de proximitat.

FOTO: Aj. Tremp / Imatge del producte estrella d’aquesta celebració
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Mafia, ambició i poder,
protagonitzen la nova
novel·la de l’escriptor
balaguerí Carles Mentuy
Demà presentarà ‘La memòria de la
Vall Fosca’ a la llibreria l’Argonauta
Lleida
A. SÁNCHEZ
Dos clans familiars enfrontats i un
únic objectiu: convertir-se en el
capo de la Vall. Aquest és el punt
de partida de La memòria de la
Vall Fosca (Llibres del Delicte),
la nova novel·la de l’escriptor de
Balaguer Carles Mentuy i la continuació de la seva primera incursió
en el gènere negre: La venjança
de la Vall Fosca (Xandri). Coneixedor de la quantitativa i, sobretot,
qualitativa collita literària que
hom pot trobar a Lleida sobre el
gènere, l’autor comenta que “no
em vull comparar amb ningú; escriure és el meu hobbie i l’únic
que pretenc és entretenir al lector, atrapar-lo”.
Això l’ha portat a plantejar
una novel·la dinàmica –cada capítol es basa en un personatge
diferent–, amb una trama d’alta
intensitat i un llenguatge directe
que, dit sigui, inclou paraules i vo-

FOTO: Llibres del Delicte

L’autor Carles Mentuy

cabulari pallarès.
A les idíl·liques muntanyes del
Pallars, dues famílies porten dècades enfrontades pel control del
tràfic de drogues a la zona. L’odi
entre les dues cases: els Mairà i

els Xurrac no ve d’ara i es remunta a generacions anteriors. En una
lluita espectacular i desenfrenada
per veure qui serà el rei de la zona i qui passarà a controlar tot el
territori de la Vall, Mentuy posa
sobre la taula temes que “podem traslladar a les nostres vides
diàries” com l’ambició i el poder.
Segons l’autor, a la novel·la,
el públic podrà identificar i reconèixer paisatges i escenaris
que li seran familiars, i que fins i
tot haurà visitat, com la Vall Fosca, la Pobla de Segur, la Balaguer
natal de l’autor, o Barcelona, on
resideix des de fa més de 15 anys.
Demà al matí, Mentuy es desplaçarà a les Borges Blanques
coincidint amb la celebració de
Les Borges Negres, un dels festivals de referència del gènere negre i criminal a Lleida. A la tarda,
a les 19.30 hores, presentarà la
novel·la a la llibreria l’Argonauta
de Balaguer.

PROGRAMA PER IMPULSAR PROJECTES CULTURALS | Fundació Catalunya Caixa
La Fundació Catalunya Caixa va presentar ahir ‘Impulsa Cultura’, un nou programa gratuït de
formació transversal i d’acompanyament dirigit a projectes culturals d’arreu del territori. El
programa proporciona eines i capacita als seus participants amb continguts de valor a través
d’un heterogeni professorat per ajudar a consolidar i impulsar nous projectes culturals.

FOTO: Núria García / Imatge del llibre ‘Miró i els poetes catalans’

Recullen la relació de Miró
amb els poetes catalans
La Fundació Vallpalou, situada al
carrer Roger de Llúria, va acollir
ahir la presentació del llibre Miró i els poetes catalans. L’estudi
de Vicenç Altaió s’emmarca en
la sèrie de llibres que Enciclopèdia Catalana ha dedicat anteriorment a grans noms de l’art
català del segle XX, com Picasso
i Dalí i que ara té com a protagonista un dels noms més universals, valorats i cotitzats com
és el del poeta Joan Miró (18931983). Miró i els poetes catalans, tal com expressa el títol, és

un recull de totes les obres que
Miró va fer amb els poetes catalans: J.V. Foix, Salvador Espriu,
Joan Brossa, Salvat-Papasseit.
En paral·lel, la fundació lleidatana va acollir ahir, en el marc
dels actes de commemoració
de l’Any Joan Brossa, que entre
els seus objectius pretén generar noves mirades a la seva obra
i aconseguir l’edició i reedició
d’algunes de les seves poesies
més conegudes i cabdals, la conferència Joan Miró i Joan Brossa,
qui és el poeta i qui l’artista?

María Ruido porta la seva
representació de la violència
al Centre d’Art la Panera
El Centre d’Art la Panera inaugurarà demà dissabte l’exposició
La representació de la violència /
la violència de la representació,
de María Ruido, artista guanyadora de la 4a edició del Premi
Videocreació promogut per la
Xarxa de Centres d’Arts Visuals
de Catalunya, de la qual forma
part el centre lleidatà. En la mos-

tra es podran visualitzar els seus
quatre darrers assajos visuals,
que segons informa la Panera
“esdevenen una experiència de
complexitat conceptual i formal”. Amb els principis de llibertat tècnica i d’expressió propis
de la Nouvelle vague, Ruido subverteix la continuïtat espacial i
temporal de la composició.
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El Makot Fest cierra el
cartel con cinco bandas
en directo en Alguaire
Steinbock, Ars Moris y Liberum se
suman a Kop y A Kontra Korrent

Preixens celebra la anual
‘Calçotada Interplanetària’
con siete grupos de punk

ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

La asociación cultural Makot Rock
ha cerrado el cartel definitivo del
Makot Fest con la selección de
los tres grupos ganadores procedentes del concurso convocado
de forma paralela. Steinbock, Ars
Moris y Liberum se suman así a
los ya anunciados como cabezas
de cartel Kop y la banda de versiones A Kontra Korrent.
Steinbock, flamantes ganadores del XI Pepe Marín Rock, llegarán al festival en plena promoción de su primer larga duración
‘Till the limits’, un brillante trabajo de hard-rock con guiños al metal. Ars Moris, con miembros de
las comarcas del Segrià, l’Urgell
y les Garrigues, presentarán en
esa velada su nueva formación,
mientras que Liberum, banda de
les Garrigues finalista del XIV Pepe Marín Rock, estrenará nuevo

FOTO: Oriol Cárceles / Los leridanos Memento Mori HC en acción

FOTO: Oriol Cárceles / Liberum, en la gran final del XIV Pepe Marín Rock

material en concierto y repasará
sus temas más míticos como ‘Mis
maneras’ o ‘Encerrado’.
Además de que las actuaciones serán remuneradas, la organización también premiará a estas
tres formaciones con uno de los
premios consistentes en la grabación de una maqueta en un estudio profesional, el rodaje de un
videoclip y un ‘book’ fotográfico.

El Makot Fest se desarrollará
en el Esbart Bell-Camp de Alguaire el próximo día 6 de abril, a partir de las 21.30 horas, con entrada
gratuita, dado que la intención de
sus artífices es que sea “una fiesta
del rock para todas y todos”. Durante la jornada sabatina también
se organizarán una serie de actividades que se desvelarán en las
próximas semanas.

La XI ‘Calçotada Anual Interplanetària’ se desarrollará mañana
sábado en Preixens con diferentes actividades familiares antes
de desembocar en
un minifestival de
punk con siete grupos en acción.
El abanico de
actos se abrirá por
la mañana con un
espacio de juegos
infantiles, animación con Harry Alpicat y talleres para
todas las edades.
Tras la comida de hermandad
a base de ‘calçots’ se pasará enla sobremesa a la sesión de ‘pim
pam punk! con siete bandas en

acción descargando lo más granado de sus respectivos repertorios.
Las formaciones convocadas
para esta novedosa
edición ‘interplanetària’ son: La Catxibanda (folk & tradicionari’s sound), Adult Tarat
(Igualada punk-rock),
Esguinze de Frenillo
(punk León), Gargamboig (rural punkcore), Memento Mori
HC -ganadores del XIII
Pepe Marín Rock- (Ponent xancleta), Los Rekortes (jacore-punk’s Pirineus) y Batikano
Rojo, una banda tributo a La Polla de ‘Hueskalherria’.

Joan Colomo
viaja a la Pobla
con ‘L’oferta i
la demanda’
El ciclo musical ‘Els concerts de
la Ctretze’ de la Pobla de Segur
cuenta mañana sábado (20.00
horas. 8 y 10 euros) con la presencia del pop de Joan Colomo,
músico y compositor de Sant Celoni que ha militado como cantante, bajista y guitarrista de proyectos como Zeidun, Moksha y
Unfinished Sympathy.
En el año 2004 fundó La Célula Durmiente, un trío de música
ecléctica que tuvo una actividad
intermitente llegando a publicar
tres discos. En el 2009 debutó
en solitario con el álbum ‘Contra
todo pronóstico’ y ahora se encuentra presentando su última
entrega discográfica, ‘L’oferta i la
demanda’, en el que sigue plas-

FOTO: Teenage Head / La banda viaja con su álbum ‘Turning Wheels’
FOTO: Latencia / El músico siempre se rodea de buenos instrumentistas

mando su personalidad como
cantautor que juga con la electrónica a fin de lograr atmósferas subyugadoras, como en la
inesperada ‘Guerra freda’ o en la
épica ‘Esclat etern’. Las melodías
frágiles también despuntan con
retornos sumamente coreables
en ‘Consum intern’ o ‘Fantasma’.

La cartelera de los 10 conciertos de invierno y primavera de la
Ctretze se abrió el 16 de febrero
con Pirat’s Sound Sistema en su
quinto aniversario. Colectivo Panamera, Xavier Calvet, Eduard
Gener, Möndo Loco, The Wooden
Wolf, Joan Rovira, El Jose y Olympic Flame son las siguientes citas.

The Electric Alley descarga
su ‘rock sureño’ en Monzón
La Escuela de Calor de Monzón recibe esta noche (00.00
horas. 10 euros) en concierto
a The Electric Alley, una banda
que nació en Cádiz a finales del
2012 bebiendo de la esencia de
la música de los setenta. La re-

volución en el rock’n’roll sureño
europeo ha llegado con su último álbum, ‘Turning Wheels’. El
cuarteto evoca la energía y la
pasión que todo amante del género busca, con influencias desde Black Crowes a Mr. Big.

