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partits jxcat

Turull protagonitza a la Seu el primer míting
a la presó i Torra crida a “desborbonitzar-se”

El cap de llista diu que la seua candidatura “no és simbòlica” i Cañadell exigeix millorar el tren de Manresa
acn

Bragulat, esposa de Turull, en el míting a la Seu durant la intervenció del cap de llista.
r. r. / x. r.

❘ lleida ❘ El míting que JxCat va
celebrar ahir a la Seu es va convertir en el primer en què un
candidat empresonat va pronunciar un discurs en directe. El cap
de llista per Lleida, Jordi Turull,
va intervenir a través de videoconferència des de Soto del Real, després de rebre el vistiplau
de la Junta Electoral, a penes
una hora abans. La seua aparició va ser rebuda amb sorpresa
entre el públic, que li va dedicar
aplaudiments i crits de “llibertat”. Va arribar després de les
rodes de premsa a la presó de
Jordi Sànchez (JxCat) i el líder

d’ERC, Oriol Junqueras. Turull
es va declarar “emocionat” a
l’adreçar-se al públic per primera vegada en més d’un any,
va rememorar estades a Josa de
Cadí i va subratllar que la seua
candidatura “no és simbòlica”.
Va assegurar que “treballarà
per fer més fàcil la vida de la
gent” i va cridar a votar el 28-A.
“Com més força tinguem més
podrem fer.”. Va reivindicar que
la seua formació “respon a l’esperit d’unitat i transversalitat”
i va demanar “omplir urnes”
amb vots a JxCat per “reforçar
la legitimitat del que vam iniciar l’1-O”. També va participar

La intervenció de Turull per videoconferència des de la presó.

en el míting l’esposa de Turull,
Blanca Bragulat, que va afirmar
que “un PSOE que pacta amb
Cs és igual que un tripartit de
dretes” i va cridar a votar JxCat
o “ens apartaran els junts contra
Catalunya”. En la mateixa línia
va parlar el president Torra, que
va afegir que Catalunya “vol
desborbonitzar-se” i va apuntar que la declaració de Turull
“sembla feta des de Turquia,
perquè aquest és el nivell de la
democràcia a Espanya”. La número dos per Lleida, Concepció
Cañadell, va reclamar el corredor mediterrani i millorar la
línia ferroviària de Manresa.

Insten a retirar llaços i estelades
a sis ajuntaments del Pallars
n La Junta Electoral ha instat
sis ajuntaments del Pallars
(Tremp, la Pobla, Sort, Tírvia, Alins i Baix Pallars) a
retirar llaços, pancartes i estelades de la via pública. Ho
va fer després d’una denúncia d’Aixeca’t-Levántate, una
entitat que “intenta aconseguir una tornada a la normalitat i el respecte a les institucions”, segons va explicar la
seua secretària, Berta Rome-

ra. L’alcalde de Tremp, Joan
Ubach, va dir que “és un atac
total a la llibertat d’expressió” i va afirmar que tornaran a col·locar tots els símbols
que han retirat després de les
eleccions municipals del 26M. Ubach va apuntar que en
el requeriment de la Junta
Electoral els alertaven que en
cas de no retirar els símbols
incorrerien en un delicte de
desobediència.

partits campanya
PP

Manifestants davant de la carpa del PP i la de Cs al fons.

jovent republicà (twitter)

Agents dels Mossos entre els candidats i els manifestants.

Protesta contra el PP, Cs i
Vox a Lleida i els Mossos
identifiquen participants
redacció

❘ Lleida ❘ Els candidats de PP i Cs
per Lleida van denunciar ahir
insults i amenaces durant els
seus actes de campanya al mercat de Pardinyes. Agents dels

Mossos van separar els manifestants de les carpes de les dos
formacions. El cap de llista del
PP, Dante Pérez, va expressar el
seu rebuig als “intolerants que
han volgut coartar les nostres

psc

llibertats civils i polítiques amb
amenaces i coaccions”. La seua
homòloga de Cs, Maria Burrel,
va dir que “hem estat increpats
i insultats pels que pretenen imposar la seua ideologia davant
la llibertat”. Els agents es van
interposar entre ells i els manifestants, i també els van separar de membres de Vox que
demanaven el vot al mercat. La
presència d’aquest últim partit
havia estat objecte de crides a
les xarxes socials a protestar
contra ells. Col·lectius que van
secundar la mobilització, com
els CDR i Jovent Republicà,
van lamentar que la policia
identifiqués una trentena de
manifestants.

EL PSC, sense incidents

Mínguez, de campanya amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

Per la seua part, el PSC va
fer campanya al mercat sense
denunciar incidents. La cap
de llista, Montse Mínguez, va
reivindicar el seu partit com a
“únic vot vàlid” per a un Govern d’esquerres i va afegir que
“ni ERC ni JxCat no són de confiança: diuen voler un govern
d’esquerra mentre veten pressupostos amb la dreta”.
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comarques

Dos pobles de la Mancomunitat de
Pinyana, sense aigua de Santa Anna.
p.

www.segre.com/comarques
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Vianalitzen el centre de Durro i
estudien fer-ho en altres pobles.
p.
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turisme balanç

Els turistes omplen el Pirineu i el Tren dels
Llacs i els esquiadors esgoten la temporada

Bungalous i cases rurals al complet i els hotels, al 85% d’ocupació || La previsió de mal temps frena
les reserves d’esports d’aventura, que han comptat amb el 70% dels serveis coberts
òscar mirón

X.R.

❘ lleida ❘ Els turistes han omplert aquesta Setmana Santa
el Pirineu i el Tren dels Llacs,
mentre que els esquiadors han
esgotat la temporada d’esquí a
les estacions lleidatanes, que
donaran per finalitzada la campanya d’hivern demà, el Dilluns
de Pasqua (vegeu el desglossament). El Tren dels Llacs va arrancar ahir la temporada amb
totes les places reservades i 280
passatgers es van embarcar en
el tren històric cap a la Pobla de
Segur. Aquest any, Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
(FGC) oferirà 28 viatges paisatgístics al Pallars Jussà fins al 2
de novembre i preveuen rebre
uns 7.000 visitants.
Així mateix, els 600 bungalous i les cases rurals de la demarcació han penjat el cartell de
complet durant aquests últims
dies de Setmana Santa, mentre
que els hotels del Pirineu han
comptat amb una ocupació del
85%. A més, les places d’acampada del pla també són totes reservades i les de les comarques
de muntanya compten amb una
ocupació que ronda el 40%.
El president de la Federació
d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va explicar que el nivell de
reserves no és tan elevat com en
altres campanyes (quan es vorejava el ple) perquè “tampoc van
anunciar bon temps” i “Setmana Santa ha caigut tard aquest
any”. En la mateixa línia es va
expressar el president de l’Associació d’Empreses d’Esports
d’Aventura del Pallars Sobirà,
Florido Dolcet, que va apuntar
que “les previsions meteorològiques van frenar i van alentir
les reserves per a aquests dies”,
encara que al final “el temps ha
aguantat” i ha permès que a les
activitats a la Pallaresa hagin
comptat amb un volum de reserves d’entre el 65% i el 70%,
encara que també s’han ofert
activitats de barranquisme o
hípica.
El Tren dels Llacs i el monestir
d’Avinganya, a Lleida TV

Vegeu el vídeo al mòbil amb el codi.

Alguns dels passatgers que van estrenar ahir la temporada del Tren dels Llacs.
boí taüll

òscar mirón

Imatge d’esquiadors ahir a la terrassa de Boí Taüll.

Tres visitants ahir al monestir d’Avinganya.

Les pistes d’esquí reben més
de 8.000 visitants al dia

Primeres visites al monestir
d’Avinganya després de reobrir-se

n Les estacions d’esquí han
rebut més de 8.000 esquiadors al dia des del Dijous
Sant. Els dominis esquiables
que romanen oberts (Baqueira, Boí Taüll i Port Ainé) descarten allargar la campanya
d’hivern i tancaran demà
dilluns.
En aquest sentit, fonts de
Baqueira van assegurar que
uns 6.000 esquiadors han
passat cada dia per l’estació,
encara que van apuntar que
ha sigut una Setmana Santa
en què han predominat els es-

quiadors amb forfet de temporada. Mentrestant, a Boí
Taüll entre 1.200 i 1.500 esquiadors han passat cada dia
per les pistes i ahir van omplir la meitat del pàrquing. No
obstant, van apuntar que ahir
van rebre un major nombre.
Així mateix, un total de 2.450
persones han passat per Port
Ainé des del Dijous Sant (ahir
van ser 925). Val a recordar
que les tres estacions esgoten
els últims dies d’aquesta temporada d’hivern amb uns 160
quilòmetres de pistes obertes.

n El monestir d’Avinganya
ha rebut aquesta Setmana
Santa els primers visitants
després de la reobertura al
turisme, una vegada s’ha establert un servei fix d’atenció
als turistes. Aquest és un dels
monuments més importants
de tot el Segrià, perquè és el
primer monestir trinitari de la
península Ibèrica. El monestir també és un element clau
per explicar la singularitat
geogràfica i patrimonial del
Baix Segre.
Aquest element patrimo-

nial només es podia visitar
sota demanda i ara obrirà el
primer i el tercer cap de setmana de cada mes a partir del
mes de maig.
L’entrada és gratuïta i es
pot visitar des de les 10.30
fins a les 13.30 hores. El monestir, que es troba a 30 quilòmetres al sud de Lleida ciutat
i dins del terme municipal de
Seròs en direcció a la Granja
d’Escarp, destaca per la torre
andalusina del segle XI i la
granja agropecuària del segle XII.

3e67cc5c363e02c0f8394b20946ad00517033
Segre
Diumenge, 21 d’abril del 2019

17033

comarques

bombers de la generalitat

rescats emergències

Escaladors passen
la nit ‘penjats’ a
Mont-rebei
REDACCIÓ

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ Dos escaladors van passar la nit d’ahir
penjats al congost de Montrebei després que un d’ells patís una indisposició. Els Bombers de la Generalitat van rebre
l’avís d’emergència pocs minuts
després de la mitjanit, encara
que no va ser fins primera hora
del matí quan van poder rescatar-los amb un helicòpter del
Grup d’Actuacions Especials
(GRAE) i van ser guiats fins al
seu cotxe. D’altra banda, un
excursionista va resultar ferit
ahir a la tarda mentre feia una
via ferrada fins a l’ermita de
la Mare de Déu de la Pertusa,
a Àger. Segons van informar
els Bombers, l’home, de trenta anys i veí de Barcelona, es
va fer mal al genoll a falta de
seixanta metres per acabar la
ruta i va ser rescatat per un helicòpter dels GRAE al voltant
de les quatre de la tarda. El ferit
va declinar ser traslladat a un
centre de salut, per la qual cosa
també el van atansar a la zona
d’estacionament en la qual tenia el cotxe. L’any passat, els
rescats de muntanya van augmentar un 18 per cent a les comarques lleidatanes, amb prop
d’una actuació al dia. Segons
les dades facilitades pels Bombers de la Generalitat i que ja
va publicar SEGRE, el 2018 es
van practicar un total de 353
actuacions, sobretot per rescats
de muntanya i persones perdudes o desorientades. L’auge

emergències

Possible negligència
en un incendi a Sort
❘ sort ❘ Els Agents Rurals investiguen una possible negligència
com a causa d’un incendi forestal que va afectar ahir 1,5 hectàrees a la muntanya de Montardit
de Baix. Un altre incendi va calcinar de matinada una hectàrea
de superfície a Coll de Nargó,
al costat de la carretera L501.

trànsit

Dos ferits en una
col·lisió a Talarn
❘ talarn ❘ Dos persones van resultar ferides ahir, de caràcter lleu
i menys greu, en una col·lisió
frontal entre dos vehicles a la
C-13 a Talarn. Així mateix, una
altra persona va resultar ferida
al registrar-se una col·lisió entre
una motocicleta i un turisme a
l’N-260 al Pont de Suert.
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dels excursionistes animats per
les bones condicions meteorològiques que es van registrar
l’any passat expliquen aquest
augment.

La unitat GRAE dels Bombers, durant el rescat dels dos escaladors que van passar la nit al ras.
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Pallars

comarques

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

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
ajuntament de sort
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Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

municipis energia

La Vall Fosca destinarà
100.000 euros a litigar
pels rebuts de la llum
r. r.

Mostra de formatges a Sort ■ Sort ha acollit aquest cap de setmana la novena edició de la mostra

de formatges artesans de Catalunya, en la qual han participat 22 formatgeries. Durant el certamen, que ha tingut bona acollida entre el públic, es van programar també concerts i degustacions.

aigües incident

Un abocament de purí deixa sense
aigua potable un poble del Jussà
Figuerola d’Orcau no en podrà beure almenys fins dimarts
r. r.

❘ lleida ❘ Els veïns de Figuerola
d’Orcau (Isona i Conca Dellà)
no poden beure l’aigua de l’aixeta des de dijous passat com a
conseqüència d’un abocament
de purins a prop de la captació
que proveïa en aquell moment
el poble. Així ho va indicar
l’ajuntament, que va apuntar
que han posat en marxa una
altra de les captacions que
subministren a la localitat per
renovar el contingut del dipòsit. El consistori esperarà que
anàlisis dimarts verifiquin si
l’aigua és apta per al consum.

Fins aleshores, l’ajuntament
insta a no beure’n “fins a nou
avís”.
L’alcalde, Constante Aranda (PDeCAT), va explicar que
veïns van advertir sobre la pudor de l’aigua i a l’acudir a la
captació van comprovar que

captació alternativa

La localitat té més
d’una captació d’aigua
potable per assegurar el
subministrament als veïns

algú havia abocat purí a la zona. Van tancar la captació, van
recórrer a un subministrament
alternatiu i van dur a terme
una anàlisi. “No hi havia excés de nitrats, però sí d’amoníac”, va apuntar el primer edil,
que va indicar que van instar
els veïns a no consumir aigua
fins a “haver-la recirculat”
amb cabal sense contaminar.
Va afegir que no hi ha hagut
constància de cap intoxicació
entre els veïns des que es va
detectar l’abocament, ni tampoc entre els animals d’explotacions ramaderes.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de la
Torre de Capdella destinarà cent mil euros al litigi
que l’enfronta des de fa més
d’una dècada a Endesa pels
rebuts de la llum. Aquest és
el pressupost del concurs que
ha convocat per contractar
serveis de defensa i assessorament jurídic. Les clàusules especifiquen que aquesta
contractació té com a finalitat
“defensar la posició municipal en la lluita per obtenir
una correcta interpretació”
del conveni del 1917.
El conveni va establir un
preu de l’electricitat per a
l’ajuntament i els veïns que
suposa una petita fracció de
les tarifes actuals. Tanmateix, Endesa aplica a les seues factures l’IVA que correspondria a la tarifa d’últim
recurs. Això fa que l’import
de l’impost superi el de l’ener-

gia consumida. Els beneficiaris del conveni es van negar
a pagar-les durant anys per
aquesta raó. Després d’una
sentència del TSJC favorable
a Endesa i els primers talls de
llum, el consistori i els veïns

conveni

El conveni de l’any 1917
va establir un preu per
la llum molt per sota
de les tarifes actuals
van liquidar els rebuts des de
l’any 2009 fins al desembre
del 2014. Els posteriors són
encara objecte de discrepància entre totes dos parts. El
concurs es convoca després
que al desembre l’ajuntament acordés portar la seua
denúncia davant de la justícia
europea.

energia projectes

Dia de protestes contra la nova
subestació de Red Eléctrica
❘ Lleida ❘ La plataforma contra
l’autopista elèctrica organitzarà el dia 5 de maig una
jornada d’activitats lúdiques
i reivindicatives contra la
construcció de la subestació
elèctrica que Red Eléctrica
de España (REE) projecta al
nucli de Figuerola d’Orcau,
al municipi d’Isona i Conca
Dellà. Aquest col·lectiu s’hi
oposa després de considerar

que forma part del projecte
de la línia de molt alta tensió Penyalba-Arnero-Isona,
coneguda també com la MAT
del Pallars.
El programa d’activitats
al llarg de la jornada inclou
una ruta ciclista i una caminada en el municipi d’Isona,
la lectura d’un manifest, una
paellada popular i diferents
concerts.
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societat

tradició cultura

sanitat informe

Les caramelles omplen de
música el centre de la Seu

Setanta cantaires de la Germandat de Sant Sebastià celebren la
Setmana Santa amb un recital || Avui, als carrers de l’Eixample
ràdiio la seu

Més depressió en les
dones que donen
a llum per cesària
agències

❘ barcelona ❘ El percentatge de
dones amb depressió després
d’un part augmenta amb el
grau d’instrumentalització
del procés i afecta el 6,8% de
les dones que donen a llum
per cesària davant del 5,8%
dels parts vaginals en els
quals s’utilitzen, per exemple, fòrceps o ventosa, i el
5,65% en els no instrumentalitzats (que inclouen parts
amb epidural, episiotomia i
naturals).
És la conclusió d’un informe del Servei Català de la
Salut, que analitza l’ús de
recursos sanitaris segons el
tipus de part i que ha detectat
un ús d’antidepressius més
alt en les dones que han patit
una cesària.

Es basa en parts d’un sol
nen i gestació a termini, en
dones primerenques amb
embarassos no complexos,
i ha vist que s’utilitzen més
recursos durant el primer trimestre postpart en els parts
vaginals instrumentals i les
cesàries, amb un major ús de
l’atenció primària, les urgències, les consultes d’especialistes i els antibiòtics –sovint
com a profilaxi–. El pic més
gran es dóna en l’ús d’analgèsics, amb prop del doble
en cesàries que en parts no
instrumentals, i tant en cesàries com en parts instrumentals han detectat una
taxa superior d’ús d’antidepressius, que en el cas de les
cesàries es manté el primer
any postpart.

ajuntament de tremp

Recital del cor de caramelles de la Germandat de Sant Sebastià, ahir a la capital de l’Alt Urgell.
redacció

❘ la seu d’urgell ❘ Setanta cantaires i una dotzena de músics de
la Germandat de Sant Sebastià van recórrer ahir a la tarda
els carrers del centre històric
de la Seu d’Urgell al ritme de
les tradicionals caramelles de
Pasqua. Concretament, el repertori d’aquest any va estar
conformat pel vals La festa de
Pasqua, L’havanera del Vallès i la sardana Les noies de
la Seu.
Es tracta d’obres pròpies o
escrites per autors locals, com
l’havanera Pell bruna del Se-

gre, una peça escrita pel músic
d’Oliana Jaume Patsi, que el
cor de caramelles de la Germandat de Sant Sebastià no havia recitat en els últims dotze
anys.
Quant a Les noies de la Seu,
recentment van rebre la partitura original per part de l’autor com a agraïment a la seua
recuperació i interpretació en
els últims anys. Els més petits
van escalfar motors al matí
amb la sessió infantil de les
caramelles.
Prop d’un centenar de nens
van omplir el centre de la ca-

pital de l’Alt Urgell de música
i barretines roges, continuant
així amb una de les tradicions
més arrelades a la ciutat. L’acte
va ser organitzat per l’Escola
Municipal de Música (EMM) i
les escoles Albert Vives, Pau
Claris, La Valira i La Salle de
la nostra ciutat, així com les
seues respectives Ampes. En
la jornada d’avui, el cor de la
Germandat de Sant Sebastià
tornarà a recitar les caramelles
(10.00 hores) pels carrers de
l’Eixample, fent una parada a
la Cooperativa del Cadí i a la
Llar de Sant Josep.

Tremp, una història il·lustrada ■ L’historiador Pau Castell va
presentar ahir el llibre infantil i il·lustrat La vila de Tremp,
una obra creada amb la il·lustradora Laura de Castellet. Es
tracta del primer llibre il·lustrat sobre la història del municipi.

Ana Huguet
L’ADVOCAT us INFORMA

advocada
info@huguetadvocats.com
www.huguetadvocats.com

Venda de l’habitatge comú en casos de custòdia compartida
El Tribunal Suprem va dictar el dia 5 d’abril una sentència
en la qual es pronuncia novament sobre la seua preferència
pel règim de guarda i custòdia
compartida dels progenitors sobre els seus fills menors.
Concretament, en la seua
sentència ve a casar-ne i anul·
lar-ne una altra de dictada per
l’Audiència Provincial de Granada, que s’aparta de la doctrina de l’Alt Tribunal, ja que
ignora la seua doctrina sobre
la custòdia compartida. Segons
el Suprem, “la sentència recorreguda s’aparta de la doctrina
esmentada, sustentant la seua
postura en dades inconsistents,
imprecises i incompletes, limitant-se a esmentar les bondats

del manteniment del sistema
de custòdia sense contrastar-lo
amb les possibilitats del sol·licitat, que aconsellava l’informe
psicosocial”.
La resolució fa menció expressa a la reticència d’algunes
Audiències Provincials, a l’aplicació de la custòdia compartida. Com a conseqüència d’això,
el Suprem esdevé de facto una
tercera instància.
En el mateix sentit, l’Associació Europea d’Advocats
de Família (AEAF) entén que
existeix una situació de “desobediència civil” en la qual
s’han situat algunes Audiències
Provincials (entre aquestes la
de Granada), atès que ignoren
la figura de la custòdia com-

partida. La nostra Audiència
Provincial ve aplicant de manera preferent la doctrina de la
custòdia compartida, sempre
que es presentin els requisits
per a això i resulti més beneficiós per al menor. En el mateix sentit s’ha pronunciat el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
D’acord amb això, aquí es regula la guarda i custòdia en el
Codi Civil català, establint-se
en la nostra legislació una clara
preferència per la guarda i custòdia compartida, sempre que
sigui possible.
La sentència esmentada també fa una important aportació
en el seu fonament de dret cinquè, ja que ofereix una solució

pràctica sobre què s’ha de fer
amb l’habitatge familiar comú
en el supòsit que els progenitors
que comparteixen la custòdia
sobre els seus fills menors no
tinguin capacitat econòmica
suficient que els permeti mantenir tres habitatges.
Es recull un cas en el qual els
progenitors comparteixen un
“habitatge niu”, és a dir, són
ells i no els fills menors els que
alternen en l’ús de l’habitatge
comú conforme als torns establerts de guarda i custòdia
compartida.
Aquesta situació els obliga
que en els períodes en què no
exerceixin la guarda i custòdia
compartida hagin de tenir un
altre habitatge propi, la qual

cosa fa que el sistema esdevingui excessivament costós
per a l’economia familiar. En
aquest supòsit, l’Alt Tribunal
entén que no s’hauria d’atorgar l’ús de l’habitatge a cap dels
progenitors amb l’objectiu que
es pugui procedir al més ràpid
possible a liquidar l’immoble, ja
fos adquirint per part d’un dels
copropietaris de l’habitatge la
quota de participació de l’altre
o mitjançant la venda a un tercer interessat (venda directa o
per subhasta).
Vist el panorama actual, i en
el cas que us veieu afectats per
una situació similar, us recomanem que acudiu a un advocat
que us assessori i defensi els
vostres drets adequadament.
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vidal vidal || dia de reg

privat

A la gola del llop

l’ascensor

Una notícia
de pel·lícula

E

l cap de llista del PP per Lleida,
l’aristòcrata Cayetana havia titllat feia
de nom Dante, que estrafent el
poc de “pijos”, tot just de “pijos” i tot just
cèlebre vers de la Divina comèella, l’altiva marquesa de Casa Fuerte, al
dia (“lasciate ogni speranza voi
costat de la qual la plebea Inés Irritadas
ch’entrate”) pot anar abandonant tota essembla una minyona rondinaire).
La primera reacció dels entaulats va
perança d’entrar al Congreso, presumia
ser pensar que els forasters venien busdiumenge en un tuit transcrit l’endemà
cant murga, ara que s’han aficionat a
per aquest diari d’haver estat fent tot el
fer-se les víctimes anant a provocar en
matí campanya a les Borges, “territorio
comanche”. Sí, i tant, i els borgencs una
reserves índies com Altsasu, Amer, Wacolla de pèls roges, com els que el ministerloo, Errenteria o la UAB, però potser
només succeïa que havien preguntat a
tre Borrell denominava “cuatro indios”,
traient ferro al genocidi.
Els joves del PP van algun veí on podrien fer un mos i els havia recomanat –vull creure que de bona
Però els ferotges genets de les praderife, no per gastar-los una broma– el local
es devien haver desat aquell dia la destral menjar tranquils i
de guerra, perquè a l’hora de dinar jo era a gust, confirmant
més ceballut dels Països Catalans. Però
el cas és que la Dolors els va servir com
a la cafeteria Slàvia assaborint unes gal- que tot allò de la
si res (sort que l’Albert no hi era, perquè
tes guisades per la meva cosina Dolors,
no sé si hauria considerat una profanaacompanyant l’exconseller Huguet, que fractura social és
acabava d’impartir al Centre Cívic una una pura falòrnia
ció inadmissible veure’ls ocupar la taula
conferència sobre el 14 d’abril i la Repúrodona que té sempre reservada), i van
blica, la passada del 1931 i la futura de
menjar tranquils i a gust, com acostuma
ves a saber, i unes simpàtiques senyores del consell de a passar en aquella casa, confirmant que tot allò de la
redacció de la revista Terrall, organitzadora de l’acte, fractura social, la crisi de convivència i l’assetjament
quan van entrar al local mitja dotzena de joves militants als rivals és una pura falòrnia. Ara, sembla clar que
del PP (polits i repentinats com si sortissin de missa aquells espanyolets desconeixien on s’havien ficat,
major, rojigualda al canell, l’aspecte contrari als estu- potser perquè els presents no portàvem plomes al cap
diants de la Universitat Autònoma de Barcelona a qui ni la cara pintada.

òscar mirón

Una amable lectora
ens va fer arribar ahir
una fotografia del
nou Centre d’Internament per a Persones Estrangeres (CIE)
instal·lat a Gardeny.
Sorpresa majúscula.
Vam mobilitzar tots
els càrrecs polítics
implicats, que no
sabien donar-nos-en
cap explicació. Però
n’hi havia. Coses de
la pel·lícula La dona
il·legal, de Ramon
Térmens, que s’ha
rodat recentment a
la capital del Segrià.
Moltes gràcies a
tots els que ens van
ajudar a resoldre
l’enigma.

Noves, però
atrotinades
L’església nova de
Sant Martí ha hagut
de ser parcialment
apuntalada per problemes a la coberta.
També pateix danys
l’església nova del
Pont de Suert. En
tots dos casos, les
velles semblen resistir millor el pas del
temps.

la imatge
del dia

Josep San Martín
Aquest representant
d’Amical Mauthausen va participar en
l’homenatge a dos
víctimes del nazisme
que va tenir lloc ahir
a Lleida i Albatàrrec.

David Hidalgo
El cos dels Mossos
d’Esquadra commemora el seu 300
aniversari, de forma
que felicitem el caporal de Serveis Històrics dels Mossos.

Josep Castellarnau
El president de la Federació d’Hostaleria
de Lleida puja per la
bona campanya d’esquí i la prometedora
arrancada de la temporada d’aventura.

El turisme de
Lleida, a tot tren
Amb tots els bitllets venuts va sortir ahir el Tren
dels Llacs cap a la Pobla
de Segur. És només una
de les moltes propostes
de turisme que han funcionat aquesta Setmana
Santa, en la qual els esquiadors han esgotat la
temporada.

S. Murillo de la Vega
La secretària d’Estat d’Igualtat s’ha
de posar a treballar
després de la brutal
violació del Divendres Sant a Barcelona
i del crim d’Olot.

