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Investigan al alcalde de la Seu
por un desvío de
subvenciones
► La Guardia
Civil registra el
Ayuntamiento y el
Consell Comarcal

► Albert Batalla
dice sentirse “muy
tranquilo” y haber
hecho lo “correcto”
FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / El alcalde hablando con una trabajadora

LA PÀGINA TRES

Muñecos para
concienciar de
la defensa de las
cigüeñas de la
Catedral de Lleida

FOTO: Albert Sater (Ipcena) / Un censo contabiliza hasta seis nidos de cigüeñas en la Catedral
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EL CLOT SE
SUMA A LA
DEFENSA DEL
‘BOSQUET’ DE
PALAUET | PÁG. 6

FOTO: L.S. / Gilabert defendió a la
presidenta en el pleno de ayer

LA MITAD DE
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Els alcaldes del Pallars amenacen
de deixar de pagar el cànon de
l’aigua pel veto al Doctor Music
La plataforma veïnal manté la protesta per demà
Esterri d’Àneu
ACN/REDACCIÓ
Els alcaldes del Pallars Sobirà estudiaran practicar la insubmissió
amb l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i deixar de pagar el cànon
de l’aigua. Es tracta d’una mesura
per mostrar el descontentament
amb l’informe negatiu que ha
redactat aquesta agència per la
celebració del Doctor Music Festival i per l’excés de normatives
restrictives. Aquesta mesura es
ratificarà en un Consell d’Alcaldes convocat per al dilluns dia 1
d’abril. A la reunió per abordar la
marxa del Doctor Music d’Escalarre també es va aprovar convocar un Consell d’Alcaldes del Pirineu per tractar problemàtiques
conjuntes. Tots els alcaldes van
coincidir en denunciar que les
normatives són molt genèriques i

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Un moment de la reunió celebrada ahir

que no preveuen les diferents realitats del país. Els alcaldes també
van acordar anar fins a Waterloo
per exposar a Carles Puigdemont
que “no té sentit tenir un país divers i unes lleis que coarten les

llibertats”.
Per una altra banda, la Diputació
de Lleida va acordar ahir en el
ple celebrar dilluns una reunió
per mirar de trobar solucions a
la possible marxa del festival. Al

Penelles tindrà 24 murals nous
a les parets amb motiu del quart
festival ‘Gargar’ d’art rural
El certamen se celebrarà del tres al cinc de maig
Penelles tindrà fins a 24
nous murals a les parets
del poble amb motiu del
festival Gargar de Murals i
Art Rural, que se celebrarà
a la localitat lleidatana del 3
al 5 de maig.
Barcelona
ACN
Amb l’objectiu d’apropar l’art de
carrer al món rural, la cita arriba
a la quarta edició després d’haver rebut 242 sol·licituds i haver
escollit 24 artistes procedents de
tot el món, però també de Lleida.
Aquest serà el primer any en què
es farà un “pla renove” d’algun
dels 84 murals que conviuen al
poble. “És la gràcia, que l’street
art és efímer i alguns desapareixen”, va apuntar la creadora del
festival, Mar López-Pinto, d’unes
obres que es deterioren per la

mateix ple, el vicepresident tercer, Gerard Sabarich, va assegurar
que estan “cremats” i va criticar
amb força l’entitat Ipcena, assegurant que “projecte que es fa al
Pallars, projecte que denuncia”.
També ahir es van reunir el consell d’alcaldes de l’Alt Urgell.
Pel que fa a la reivindicació de
demà orgnitzada per la Plataforma Àneu Activa’t per demanar
que el Doctor Music es quedi al
territori sortirà a les quatre de la
tarda del Parc del Pinell de Tremp.
Els vehicles aniran a Escalarre i al
passar per cada poble (Pobla de
Segur, Gerri de la Sal, Sort, Rialp,
Llavorsí, la Guingueta d’Àneu i
Esterri d’Àneu) la gent s’anirà sumant a la caravana. En arribar a
Escalarre hi haurà la lectura del
manifest i recollida de signatures
i posteriorment un concert.

Apadrinen quinze
ovelles xisquetes
a l’Alt Pirineu en
només un mes
Després d’un mes del llançament del projecte Apadrina
una ovella Xisqueta, 15 ovelles
de l’Alt Pirineu ja tenen padrins
i padrines. El projecte continua
creixent, i gràcies a la col·laboració de moltes persones, s’ha
ampliat el ramat i ja hi ha ovelles noves que esperen ser apadrinades. Aquest és un projecte
col·laboratiu entre els pastors i
pastores de la Vall d’Àssua.

Més de 600 infants
assisteixen al parc
infantil de trànsit
de Guissona
Més de 600 nens i nenes dels
centres educatius de primària
de Guissona passen aquests
dies pel Parc Infantil de Trànsit que s’ha instal·lat al pavelló
municipal en una activitat organitzada des del Pla Educatiu
d’Entorn amb l’objectiu de garantir que nens i nenes adquireixin els elements bàsics de
mobilitat segura a peu i en bicicleta.

Les Borges Blanques també
rebutja la construcció de
l’abocador de Riba-roja
El Ple ordinari de les Borges
Blanques d’ahir preveu adherir-se a la moció de rebuig
al projecte de macro abocador
que es vol construir a Riba-roja
d’Ebre, aprovada per unanimitat
pel Consell Comarcal de les Garrigues, i el qual també ha despertat un rebuig pràcticament
unànime en altres municipis i

institucions. L’Ajuntament borgenc s’alinea d’aquesta manera
amb el territori en considerar
que el projecte de l’abocador
de residus industrials que es
planteja a Riba-Roja xoca frontalment amb la línia de desenvolupament econòmic consensuada pel gruix dels agents públics
i privats.

La consellera de Cultura
inaugurarà dilluns el Saló
del Llibre de Mollerussa
FOTO: ACN / Els organitzadors de l’acte presentant la nova edició

boira i el sol lleidatans.
El festival es va presentar
aquest dijous al bar Craft Barcelona, on un dels exponents de l’art
de carrer, Zeso WF, va pintar un
mural en honor del festival. Artis-

tes experts en grafitis plasmaran
l’art a les parets públiques de Penelles, en un total de 900 metres
quadrats que “porten vida al poble”, ja que per Penelles hi passen
ara més de 40.000 persones.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, inaugurarà
dilluns vinent a dos quarts de 12
del migdia el 35è Saló del Llibre
Infantil i Juvenil de Catalunya,
que se celebrarà a l’Amistat de
Mollerussa fins el 14 d’abril i
que tindrà l’aigua com a fil conductor. L’acte inaugural, al qual
assistiran professionals del món
editorial com escriptors, il·lus-

tradors, editors i bibliotecaris,
comptarà també amb la presència de l’alcalde de Mollerussa,
Marc Solsona, la presidenta del
Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil, Anna Maria Macià, així
com l’extitular del departament,
Laura Borràs. El certamen concentrarà una trentena d’activitats complementàries com presentacions de llibres.

