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Futbol. El Barça sentencia la
Lliga al guanyar 2-0 l’Atlètic
amb gols de Suárez i Messi

Natació. El lleidatà Ferran
Julià, medalla de bronze en
els 400 lliure Estatal absolut

Diumenge 7
d’abril del 2019

Suplement

Número 13.365 · Any XXXVIII

2,40 €

Gerard Quintana, de la
música a les lletres amb
la seua primera novel·la

www.segre.com

La Congregació dels Dolors
porta la Paeria al jutge
per les obres de l’oratori

Cost || L’ajuntament va sufragar de forma subsidiària els 192.000 € de
la reforma de la coberta del temple, que es va tancar, i l’entitat ho veu car
lleida ❘ 9
magdalena altisent

Un dels 23
‘food trucks’ que
hi havia ahir als
Camps Elisis.

El Govern anuncia
més inversions al
Sobirà després del
veto al festival
d’Escalarre
Ampliació de Port Ainé i
millores a les carreteres
Ampliar la superfície esquiable
de l’estació de Port Ainé i millores a les carreteres C-13 i C-28.
Aquestes són algunes de les actuacions per als Pallars que va
avançar ahir a l’Albi el conseller de Territori, Damià Calvet.
Aquestes actuacions arribaran
després de descartar la celebració del festival del Doctor Music
per motius mediambientals.
comarques ❘ 13

Lleida comptabilitza
en quatre anys més
de 200 denúncies per
maltractament animal
Les denúncies per maltractament animal han experimentat
un increment a l’augmentar la
conscienciació de la societat per
una tinença responsable.
és notícia ❘ 3-5

Les plantacions de
farratges creixen un
18% en 4 anys fins a
arribar a les 50.000 ha

un rumm festival a mig gas després de ‘tancar’ la urbana 14 furgonetes
lleida ❘ 12
port ainé

La nevada d’ahir a la zona de la cafeteria de Port Ainé.

Tuixent reobre
pistes avui per la
nova nevada que
va deixar fins a
40 cm al Pirineu
Les precipitacions d’ahir, que
van baixar fins als 800 metres,
garanteixen arribar fins a finals
de Setmana Santa i posar fi a la
campanya d’esquí amb totes les
garanties a Baqueira-Beret, Port
Ainé i Boí Taüll.
comarques ❘ 15

El mercat exterior compensa
l’atonia del consum intern per
la crisi que arrossega el sector
lacti, un dels grans consumidors
d’aquestes plantes.
economia ❘ 23
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Presó per amenaçar de mort la seua
exparella davant dels fills a Tremp.
p.

www.segre.com/comarques
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Obres a Sant Esteve de la Sarga
als trams de via amb més risc.
p.
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medi ambient residus

El Govern ja estudia ampliar Port Ainé
i promet més inversió al Pallars Sobirà

Després de descartar la celebració del festival Doctor Music per les dimensions i localització || Territori
anul·larà la llicència municipal d’obres de l’abocador de Riba-roja si no s’adapta al pla urbanístic
e. farnell

E. Farnell

❘ lleida ❘ El conseller de Territori,
Damià Calvet, va assegurar ahir
que el Govern estudia ampliar
la superfície esquiable de Port
Ainé segons el compromís adquirit amb l’alcalde de Rialp,
Gerard Sabarich, que va demanar de prolongar la superfície al
considerar que s’havia quedat
petita. Port Ainé, amb 25 pistes
que sumen 26,7 quilòmetres,
ha registrat un creixent nombre
d’esquiadors. Les dos estacions
del Sobirà (Espot i Port Ainé),
de FGC, reben 200.000 esquiadors a l’any. “Treballem perquè
aquests actius territorials continuïn sent estables i aportin
més economia i ocupació a la
comarca”, va dir. Aquestes declaracions arriben després que
l’ACA vetés el Doctor Music a
Escalarre. Calvet va assegurar
que el Govern va treballar “per
adequar la mida, la ubicació i la
durada” del festival “a les possibilitats del territori”, però que el
model comercial de la promotora no era possible legalment. Va
avançar que el president Torra
ha convocat el president del Sobirà, Carlos Isús, els alcaldes i la
presidenta de la Diputació, Rosa
Maria Perelló, dijous a Barcelo-

El conseller, en els actes de celebració del centenari de la cooperativa de l’oli de l’Albi.

na per exposar les gestions que
s’han dut a terme. Va assenyalar que es donaran a conèixer
les accions de futur al Pallars
com millores en la carretera C13 i de la C-28. D’altra banda,
el conseller va assegurar que
el Govern farà “tot el possi-

ble” per evitar la construcció
de l’abocador de residus industrials de Riba-roja d’Ebre.
Va assegurar que a la llicència
d’obres que va atorgar l’alcalde,
Antoni Suárez, dijous passat,
“ja s’intueix que no s’adequarà
al pla especial urbanístic, i de

junts x Cat Lleida

política

n El con sel ler Da m ià
Calvet va assistir ahir als
actes de celebració del
centenari de la cooperativa d’oli de l’Albi, que
forma part de la DO les
Garrigues. La jornada va
comptar amb una visita a
les instal·lacions i un reconeixement a les presidències d’aquests 100 anys.
El president de la cooperativa, Josep Cunillera,
va demanar al conseller
poder regar a través del
Segarra-Garrigues per poder assegurar el futur de
la comarca de molts dels
joves que opten per viure
al territori.
carar el projecte de l’abocador
des d’una visió municipal que
“és incompatible amb el càrrec
de delegat de Territori”. D’altra
banda, va assenyalar que la conselleria té llest el protocol d’extracció de l’ós Goiat del Pirineu
per si es donés el cas.

municipis política

Mas presenta les candidatures de
Junts per Torrefarrera i Almenar

La CUP presenta els
candidats de Tàrrega
Balaguer i Cervera
❘ tàrrega ❘ La CUP de Tàrrega va
presentar ahir Dani Esqué com
a cap de llista per a les pròximes
eleccions municipals seguit de
Teresa Sala i de Miquel Orobitg
(regidor en l’actualitat). A Balaguer, el cap de llista serà Josep Maria Colea (actual regidor
de la formació), mentre que a
Cervera liderarà el partit Mireia
Brandon.

ser així “s’aplicaran els criteris de suspensió de la llicència
municipal”.
Va justificar el cessament de
l’alcalde de Riba-roja com a director dels serveis de la conselleria de Territori a les Terres de
l’Ebre perquè havia decidit en-

Centenari de
la cooperativa
d’oli de l’Albi

Artur Mas amb Jordi Latorre divendres a Torrefarrera.

❘ Lleida ❘ L’expresident de la Generalitat Artur Mas va acompanyar ahir Dolors Ganau a la
seua presentació com a candidata a l’alcaldia per Junts per
Almenar. Ganau va exposar
el seu projecte amb una llista
formada “per gent diversa i
procedent de sectors diversos
per aportar punts de vistes
múltiples i fer un camí comú
cap al futur del poble”, va dir.

Artur Mas també va presentar
divendres el cap de llista de
Junts per Torrefarrera, Jordi Latorre. Mas va elogiar el
treball dels últims mandats de
l’equip de Jordi Latorre al considerar que han treballat per
aconseguir canviar Torrefarrera: “Sou un exemple d’èxit i de
transformació perquè us heu
arriscat i heu treballat dur”,
va dir.
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tribunals sentència

Presó per amenaçar de mort la seua
exparella davant dels fills a Tremp

Condemnat a sis mesos de presó i una ordre d’allunyament d’un any i mig || Va ser
l’any passat i la dona ja l’havia denunciat en altres ocasions
segre

a. guerrero

❘ tremp ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat a sis mesos de
presó un home que va amenaçar de mort la seua exparella
a Tremp. A més de la pena de
presó, el tribunal li imposa una
ordre d’allunyament de 100
metres respecte a la víctima
durant un any i mig i la prohibició de comunicar-se amb
ella per qualsevol mitjà durant
aquest període. Tampoc podrà
disposar d’armes durant dos
anys. L’Audiència ha ratificat
la sentència en primera instància del jutjat penal número 1
de Lleida, que va condemnar
l’home com a autor d’un delicte
d’amenaces en l’àmbit familiar.
Els fets van tenir lloc, segons
la sentència, a mitjans de l’any
passat quan “l’acusat es va dirigir a la seua dona quan ella
es trobava en un parc infantil
en companyia dels fills, i es va
iniciar una discussió entre els
dos, arran de la qual l’home es
va dirigir a la dona dient-li que
si perdia els papers per culpa
del divorci que pensés que al
seu país el cap d’ella ja estaria
en un vidre”. La jutge penal va
donar “total credibilitat per la
coherència i persistència a la
declaració de la denunciant”.
El condemnat va recórrer
la sentència a l’Audiència de
Lleida al considerar que s’havia vulnerat el principi de pre-

Proves
d’accés a
l’advocacia
❘ madrid ❘ Més de 6.000 aspirants van fer ahir la primera
prova d’avaluació d’aptitud
professional per a l’exercici
de l’advocacia de l’any 2019,
dels quals el 57,2 per cent són
dones, segons va informar el
ministeri de Justícia. A Catalunya, les proves van tenir
lloc a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) de Barcelona,
on la van realitzar 936 aspirants, desenes dels quals
procedents de Lleida. La
qualificació final dels candidats serà el resultat de la
mitjana ponderada entre el
70% de la nota obtinguda en
aquesta prova i el 30% de la
nota del curs de formació
especialitzada.

Assemblea
de bombers
a Lleida
Els fets van tenir lloc en un parc de Tremp a mitjans de l’any passat.

sumpció d’innocència i que
la denunciant va incórrer en
contradiccions com la de no
concretar la data exacta de les
amenaces.

Tràmits de divorci
El tribunal determina que
les amenaces de mort es van
produir “quan la parella va
iniciar els tràmits de divorci,

és a dir entre el maig i el juliol
del 2018 però que, en cap cas,
no es remunten a un any abans
a la interposició de la denúncia com sosté el recurrent”. A
més a més, l’Audiència de Lleida recorda que la dona ja va
denunciar l’acusat l’any 2016
“al Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
de Tremp així com davant del

Servei d’Intervenció Especialitzada de violència de gènere
de l’Alt Pirineu i Aran, la qual
cosa vindria a corroborar, encara que sigui de manera perifèrica, el relat dels fets i la
situació familiar exposada per
la víctima”. El tribunal considera que hi ha prou proves per
a la condemna. La sentència ja
és ferma.

segre

Un bomber ferit en una
càrrega a l’A-2 declararà
com a investigat
Mossos d’Esquadra va decidir
afegir-se a la causa judicial, per
la qual cosa es requeria la presència d’un advocat de la Generalitat durant l’interrogatori.
Es tracta d’un cas amb denúncies creuades. El bomber
es va querellar contra diversos
mossos arran dels fets, ja que va
denunciar que el van asfixiar
com a conseqüència de l’acció
policial. L’home ja va declarar

denúncies creuades

L’home va denunciar tres
agents, ja que va resultar
ferit quan van desallotjar
la protesta a l’autovia

❘ lleida ❘ Bombers faran dilluns
una assemblea a Lleida per
exposar l’estat actual de la
negociació dels sindicats amb
la direcció general del cos.
També es preveu que entre
els dies 11 i 14 tinguin lloc
les votacions internes entre
el personal per decidir si segueixen amb les mesures de
protesta o accepten la proposta d’Interior. Els bombers
fa més de quatre mesos que
protesten per reclamar més
personal i mitjans. Una de
les mesures ha estat la de
no fer hores extraordinàries
voluntàries, la qual cosa ha
obligat a reduir els efectius
per tanda.

prevenció

Els Mossos
alerten de
l’estafa del radar

Va ser denunciat per un mosso d’esquadra
a.g.b.

justícia

protesta

successos investigació

❘ lleida ❘ El jutjat d’instrucció
número 2 de Lleida ha citat a
declarar dimecres com a investigat pels delictes de resistència
i de danys un bomber que va
resultar ferit el 27 de març del
2018 durant el desallotjament
de l’autovia A-2 a Soses, que
va ser tallada a protesta per la
detenció de Carles Puigdemont.
La imputació respon a la denúncia per lesions que un dels
agents dels Mossos d’Esquadra
que era al lloc va presentar contra el ferit (que és bomber de
professió i va estar vuit mesos
de baixa per les ferides).
La declaració estava prevista
per a finals de gener però es va
suspendre perquè el cos dels
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Moment de l’aldarull entre els Mossos i l’investigat.

el mes de juliol passat després
d’interposar una querella contra els tres agents que el van
immobilitzar.
L a pol icia c at a la na va
desallotjar l’autovia el 27 de
març de l’any passat després
que els concentrats, convocats
pels Comitès de Defensa de la
República (CDR), tallessin l’A-2
durant 8 hores per protestar
contra la detenció de Puigde-

mont a Alemanya i per reclamar la llibertat dels polítics
presos.

Concentració de suport
Diferents organitzacions
han convocat per dimecres a
les 10.00 hores una concentració de suport al bomber sota el
lema “El Joan passa de víctima a acusat. Anem a donar-li
suport!”.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra han alertat aquesta setmana a través de les xarxes
socials de la coneguda com a
estafa del radar. Alerten que
s’han rebut correus electrònics fraudulents que es fan
passar per la Direcció General de Trànsit (DGT) amb
multes. “No facis clic per
veure la imatge de radar.
És una estafa! Les multes
sempre arriben per correu
certificat, mai per correu
electrònic.” Es tracta d’una
cas de phishing, que els ciberdelinqüents utilitzen per
aconseguir dades de targetes
de crèdit i números de comptes bancaris.
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Pallars/Alta Ribagorça

comarques

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis projectes

Obres a Sant Esteve als
trams de via amb més risc

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

fauna conservació
m.b.

A la carretera local que uneix els diferents nuclis del municipi
ajuntament de Sant Esteve de la Sarga

e. farnell

❘ sant Esteve de la Sarga ❘ L’ajuntament de Sant Esteve de la
Sarga ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de
la carretera local que uneix els
diferents nuclis del municipi i
el congost de Mont-rebei. Els
treballs preveuen una inversió
de més de 50.000 euros finançats amb ajuts del departament
de Governació i la Diputació

Agents forestals analitzant el vedell després de l’atac.

Denuncien la mort
d’un vedell per voltors

Inversió

Inversió de més de
50.000 euros a les obres
de millora de la carretera
local de Sant Esteve
de Lleida, segons va explicar
l’alcalde, Jordi Navarra. L’actuació contempla el sanejament dels pendents, instal·lar
tanques de seguretat de doble onda en algun dels punts
i millores a la calçada amb la
pavimentació de la via amb
aglomerat asfàltic.
Navarra va insistir en la
necessitat d’actuar en aquests
trams de carretera, atès que alguns són molt perillosos i amb

Els treballs s’han iniciat aquesta setmana i acabaran la vinent.

risc de despreniments, quan es
complirà un any de la situació
dramàtica que es va viure quan
una allau va prendre la vida
dels seus pares en un dels punts
conflictius. Navarra també va
recordar que aquest hivern ja
s’ha actuat a les zones de més
risc geològic del municipi. En
concret es tracta de quatre zones en el tram de la carretera
entre el nucli de Moror i el congost, de 15 quilòmetres, i que

han comptat amb una inversió
total de 161.000 euros, a través
d’ajuts del Govern.
Segons el primer edil les
dos últimes setmanes el flux
de visitants a Mont-rebei ja ha
augmentat i també el nombre
de vehicles que aparquen a la
carretera local de Sant Esteve
de la Sarga. Va apuntar que les
obres estaran acabades abans
dels dies festius de Setmana
Santa.

municipis equipaments

van explicar. El vedell tenia
tres dies. Els propietaris del
bestiar van expressar el seu
temor davant de nous atacs,
ja que “no és la primera ni
serà l’última vegada que es
produeixen, sobretot en temporada de cria,” per la qual
cosa reclamen més vigilància
per a aquestes aus.

bandada de voltors

Els ramaders van indicar
que van veure una
bandada de voltors
abans de l’atac als prats

política junta electoral de zona

El Pont aborda
la millora
de la teulada
del pavelló

ajuntament del Pont de Suert

Tremp retira el llaç groc
del balcó de l’ajuntament
❘ tremp ❘ L’aju nt a ment de
Tremp ha retirat del balcó
de la seu consistorial el llaç
groc i la pancarta en denfensa
dels presos. Ho va fer dijous
a instàncies de la Junta Electoral de zona, que dimarts va
requerir al consistori retirar
tota la simbologia indepen-

Inversió de més
de 17.000 euros
redacció

❘ el Pont de Suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert està executant la millora de la teulada
del pavelló municipal. Els treballs se centren a millorar la
impermeabilitat de l’estructura
i acabar amb els problemes de
filtracions d’aigua i goteres.
L’alcalde, Josep Antoni Troguet, va explicar que ja s’han
canviat dos bigues i s’han forrat amb material impermeable.
L’actuació també contempla la
utilització de tacs de goma per
evitar el pas de l’aigua, segons
va explicar el primer edil. En
aquest sentit, les obres preveuen una inversió de poc més
de 17.000 euros.
Troguet va destacar que es

❘ rialp ❘ Veïns de nucli de Rodés, al municipi de Rialp,
van denunciar ahir la mort
d’un vedell per un atac de
voltors. Segons la propietària del ramat, els fets es van
produir cap a les 16.30 hores, moment en el qual van
veure volar a una bandada
de voltors sobre la zona on
tenen pastant el bestiar. “Ens
vam dirigir al paratge i vam
veure que el vedell estava
mort, per la qual cosa vam
procedir a trucar els agents
forestals que es van personar
poc temps després a la zona i
davant dels quals vam posar
la corresponent denúncia”,

dentista dels edificis públics
en un termini de 48 hores,
de s pré s d’u n a denú nc i a
presentada per Cs. A l’acta
que es va entregar a l’ajuntament de Tremp s’advertia
que de no retirar els símbols
s’incorreria en un delicte de
desobediència.

polèmica
Imatge del pavelló municipal del Pont de Suert

finançaran amb una ajuda de
la Diputació del 60 per cent
de l’import i la resta es pagarà
amb fons propis de l’ajunta-

evitar filtracions

Les obres s’estan
executant per acabar
amb les filtracions d’aigua
a la teulada del centre

ment. L’alcalde va apuntar
que la millora de la teulada
del pavelló ha estat durant
molt de temps una reivindicació de les entitats lúdiques i
esportives que utilitzen aquest
equipament públic. El consistori també ha tret a concurs
les obres de la plaça Mercadal
amb un pressupost de 86.000
euros. Una obra que s’inclou
al Pla de Barris del centre de
la població.

Apareixen adhesius
a favor de la unitat
d’Espanya a Tremp
❘ tremp ❘ El consell del Jussà i
la seu d’ERC a Tremp es van
despertar divendres amb
adhesius a favor de la unitat
d’Espanya. El grup d’ERC demanarà a la Junta Electoral si
els adhesius s’han de retirar
durant el període electoral
al representar partits que es
presenten a les eleccions.

Un dels adhesius.

