Paro ‘simbólico’ del SEM los
días 7 y 8 ante unos servicios
mínimos del 100 por cien | PÁG. 12

ENTRA EN PRISIÓN EL CONDENADO
POR ABUSAR DE SU HIJA. Recibió una
sentencia de 12 años por abusos reiterados
a su hija desde que tenía 10 años | PÁG. 14

Unos setenta heridos en las
protestas en Caracas tras el
alzamiento de Guaidó | PÁG. 21
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Reducirán el IRPF a los
agricultores de 56 pueblos
afectados por la piedra
EL BOE PUBLICA LAS REBAJAS EN DIFERENTES PRODUCCIONES. El Ministerio de
Hacienda ha tenido en cuenta también la afectación por las heladas o la sequía. Por otra parte, la
Generalitat reemprenderá los planes de ocupación para la campaña de recogida de fruta | PÁG. 15

1,30€

Uno de
cada cuatro
cabezas de
lista de Lleida
son mujeres
Un total de 197 mujeres, poco
más del 25% de las 745 candidaturas presentadas optarán
en las municipales del próximo 26 de mayo a ser alcaldes.
Cabe destacar la capital del
Pallars Jussà, Tremp, donde las
tres candidaturas que se presentan están encabezadas por
una mujer.
| PÁG. 16

Un trabajador herido en una
explosión en una gasolinera
El hombre, de 44 años, resultó herido crítico cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un depósito subterráneo de una gasolinera
de la A-2, en Fonollera, en el término municipal de la Granyanella.

COMARQUES

| PÁG. 17

La Paeria convoca durante
este año 31 plazas de urbano
El Ayuntamiento de Lleida convocará durante este año un total de 31
plazas para la Guàrdia Urbana. Veinte serán para nuevos agentes y las
11 restantes servirán para cubrir las jubilaciones anticipadas.

LOCAL

| PÁG. 10
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mollerussa

Original bocata de caracoles
FOTO: T. A. / Longaniza, alioli y pimentón completan el diseño de un restaurante de Lleida

Los testigos de las defensas
‘cargan’ contra los policías
y desmienten su versión | PÁG. 22
FOTO: Tribunal Supremo / Jordina Freixanet, de ERC en la Paeria, declaró ayer

24 a EDICIÓ

| PÁG. 39

ExpoClàssic

Exposició
de Vehicles
Històrics i Clàssics
Mercat de l’Automòbil,
Motos, Accessoris
i Col·leccionisme
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El Govern redueix l’IRPF
als pagesos afectats
per la meteorologia
adversa durant el 2018
Un total de 56 municipis de Lleida
es beneficiaran d’aquesta mesura
Lleida
ACN
El BOE d’aquest dimarts publica
l’Ordre del Ministeri d’Hisenda
de reducció de mòduls de l’IRPF
del 2018 per a agricultors i ramaders afectats per diverses circumstàncies de caràcter excepcional
com la climatologia adversa com
les gelades o la sequera. A la demarcació de Lleida l’Ordre inclou
56 municipis de diferents comarques que es podran beneficiar
d’aquesta reducció de mòduls
que han de servir per compensar les pèrdues de determinades
produccions agrícoles. D’altra
banda, proposta de Ministeri ha
tingut particularment en compte
la ‘’difícil situació’’ per la qual està
passant el sector dels cítrics. Així
mateix, també s’estableixen importants rebaixes que afecten a
les principals zones productores
d’oliva de taula i altres produccions d’horta i fruita dolça.
El règim d’estimació objectiva
agrària (o de mòduls) de l’IRPF és

FOTO: Salvador Miret (ACN) / Xarxes anti pedra a Balaguer

el majoritari entre els agricultors
i ramaders de l’estat espanyol i
l’escullen al voltant d’un milió de
declarants. Les reduccions de mòduls aprovades a l’Ordre publicada aquest dimarts es tradueixen
en una disminució dels rendiments de l’activitat agrària i, per
tant, del resultat de la declaració

de l’IRPF.
Així, per sector agrícoles, en
el cas dels cítrics queda de 0,26
a 0,18 i en el cas del boví de llet,
de 0,20 a 0,18 i en l’apicultura de
0,26 a 0,18. La rebaixa del mòdul
de cítrics busca pal·liar les dificultats per les quals passa el sector.
En el cas del mòdul del boví de

La Generalitat
repren els plan
d’ocupació per
la campanya
de la fruita
Lleida
ACN
La Generalitat recuperarà enguany els plans d’ocupació
per a la contractació laboral
de personal tècnic que treballarà en la gestió de les diverses tasques relacionades
amb el desenvolupament de
la campanya de la fruita. Es
contractaran unes 40 persones que col·laboraran amb
les entitats socials i unes altres 10 que ho faran amb les
organitzacions patronals, sindicats, i entitats socials implicades en la campanya. Treballaran en la coordinació de la
regulació dels fluxos migratoris, intermediació laboral i tramitació dels contractes dels
treballadors temporers i el
seguiment de les condicions
d’allotjament i en general de
la seva estada, entre d’altres
funcions. La represa d’aquests
plans d’ocupació l’ha VA DONAR a conèixer AHIR el delegat de Govern a Lleida, Ramon Farré.
llet, es fa també tenint en compte la situació particular amb què
es troba al mercat. Igualment,
també compten amb importants
reduccions l’oliva de taula, l’horta, i la fruita dolça en amplies zones. La climatologia adversa durant l’any passat és l’element que
s’han tingut en compte.

FOTO: Jordi Pascual / Imatge de com serà el nou espai

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Nens pescant en un pantà al Pirineu

Almacelles aprova el
projecte d’un espai juvenil

L’escola de pesca del Pallars
ensenya l’esport als més petits

El passat dia 29 d’abril, la junta
de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles, va aprovar el projecte redactat, per a l’adequació i
ampliació de l’Espai Cultural de

l’edifici de l’antic escorxador,
per tal de destinar-lo a reforçar
l’oferta musical de la vila, preferentment al món jove. La inversió serà de 240.000 euros. J.P

L’Escola de pesca del Pallars Sobirà, ubicada a Baro, funciona
a ple rendiment des del passat 16 de març. Durant aquest
temps han passat un total de 23

nens per l’escola amb l’objectiu
d’aprendre a pescar i conèixer
els ecosistemes aquàtics. Aquest
centre es vol significar per potenciar la pesca sense mort.

Concedeixen
la Creu de
Sant Jordi a
l’Ateneu de
Tàrrega
El Govern ha distingit amb la
Creu de Sant Jordi a l’esportista
del FC Barcelona Leo Messi, al
president de la patronal Pimec,
Josep Gonzàlez, natural de Llimiana (Pallars Jussà), a l’Ateneu
de Tàrrega, i a l’arquitecta l’arquitecta Benedetta Tagliabue,
que va dissenyar la Plaça Ricard
Vinyes de Lleida, entre altres.
També ha concedit aquest
guardó als expresidents del
Parlament Ernest Benach, Núria de Gispert i Joan Rigol. Així
ho va explicar la consellera de
Presidència, Meritxell Budó,
durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’ahir
al migdia.
L’executiu també va guardonar l’esportista i excandidata d’ERC Núria Picas, i entitats
com La Trinca, El Tempir i la
Federació Catalana d’Entitats
Corals.
El Govern va acordar concedir el guardó a 29 personalitats i 15 entitats, que pels
seus mèrits han prestat serveis
“destacats” a Catalunya en la
defensa de la seva identitat o
en el pla cívic i cultural, segons
l’acord.
Altres premiats amb la Creu
de Sant Jordi són el musicòleg
Lluís Albert i la presidenta de
FIDEM, Joana Amat.

Encarreguen
la construcció
de les escoles
de Vilagrassa
i del Poal
El Govern ha aprovat l’encàrrec de 27 construccions escolars fins el 2023 per un valor de
104,7 milions d’euros. En el cas
de les comarques de Lleida, hi
figura l’execució de les obres
de nova construcció de l’Escola
Ramon Perelló-ZER Guicivervi
a Vilagrassa (1.400.000 euros)
i l’execució de les obres de nova construcció de l’escola El Roser del Poal (1.100.000 euros).
També l’execució de la primera
fase per l’ampliació de l’institut
Alfons Costrafreda de Tàrrega
(2.300.000 euros) i l’ampliació
del de Guissona (2.600.000€).
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ERC de l’Alt Pirineu diu
que la seva llista retirada a
Vilaller era “provisional”
La Federació Regional d’ERC Alt
Pirineu i Aran va voler matisar
ahir a través d’un comunicat que
“no es va incloure gent contra la
seva voluntat a la llista municipal
de Vilaller” que finalment es va
retirar, sinó que la candidatura “va ser presentada de forma
provisional , a l’espera de poder
incorporar nous membres o realitzar canvis, que no han estat
possibles”. Davant d’aquesta situació és quan es va optar, segons ERC, per retirar la llista.
La llista, que segons la Federació era “provisional”, va sortir publicada al BOP fa deu dies
i posteriorment van trascendir
les desavinences en el si de la

candidatura arran de la queixa
d’alguns dels seus membres per
haver-hi estat inclosos.
La retirada de la llista es va fer
efectiva ja durant el passat cap
de setmana i aquest dilluns, últim dia per presentar una llista
definitiva, no se’n va presentar
cap d’alternativa.

No presenten
cap llista per
les eleccions
del 26 de
maig a Àreu

Monterde, cap
de llista de Som
Poble a Sort
amb membres
de la CUP

A l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Àreu no tindrà cap
candidatura en aquestes eleccions municipals del 26 de maig.
És l’únic cas de tota la demarcació de Lleida, on els ciutadans
no votaran a cap candidat. D’altra banda, en entitats descentralitzades com Ainet de Besan,
només hi ha una llista, Junts
per Catalunya formada per
tres persones. En el cas d’Araos, només s’hi presenta Junts
per Catalunya, també formada
per tres persones. En ambdós
casos, tot homes. Finalment, a
Alins també s’hi presenta una
única candidatura formada per
set persones.

Raimon Monterde encapçalarà
la llista de Som Poble a Sort per
les properes eleccions municipals del 26 de maig, formada
juntament amb membres de
la CUP com Pere Bascones, actual regidor a l’ajuntament. Cal
recordar que actualment Monterde governa sota les sigles de
Fem Municipi juntament amb
la formació anticapitalista. Ara
però, abandona aquesta llista, que per la seva banda, presentarà candidatura i s’uneix a
Som Poble. D’altra banda, també es presenten PSC, Junts per
Sort i Fem Municipi ERC-Acord
Municipal.

Volien
“incorporar
nous membres
o fer canvis”

Demòcrates de Catalunya
s’adhereix a Rescap-2 per
l’alliberament de l’AP-2
Demòcrates de Catalunya se suma a la plataforma Rescap-2. A
la reunió, del 26 d’abril, es van
comentar els varis punts del manifest de la Plataforma RESCAP-2
sobre l’N-240. El representant de
Demòcrates de Catalunya, Pep
Tort, va manifestar que ja havien
realitzat un debat intern sobre
el manifest, que estaven d’acord
en tots el punts exposats i que se
sumaven a la Plataforma com a

Demòcrates (nacional). La Plataforma valora molt positivament
aquesta incorporació ja que demostra que els plantejaments de
l’entitat representen el sentit comú majoritari.
Ambdues entitats van coincidir en que cal demanar l’alliberament de l’AP-2 (la concessió
venç d’aquí poc més de 2 anys),
i que mentre no s’aconsegueixi
cal reclamar a la Generalitat el

Un total de 197 dones
optaran el proper 26 de
maig a ser alcaldesses
De les 745 candidatures presentades
a tota la demarcació de Lleida
Lleida
J.C.
A la demarcació de Lleida es presenten un total de 745 candidatures a les properes eleccions municipals del 26 de maig. De totes,
només 197 estan encapçalades
per dones; tota la resta, són homes els qui estan al capdavant.
La majoria de candidatures amb
presència femenina al capdavant
provenen de formacions sobiranistes, tot i que destaca la llista
de Vox a Vielha e Mijaran, que és
encapçalada per una dona, Alejandra Roig. El nombre de dones
és molt inferior al d’homes, però
a Tremp, per exemple, les tres llistes les encapçalen dones, i coincideix, també, que els tres caps

A Tremp es
presenten tres
candidates
a l’alcaldia
de suplents són homes. En el cas
d’ERC presenta llista cremallera,
però Compromís per Tremp hi
posa 6 dones i 7 homes i Junts
per Tremp, 6 homes i 6 dones.
Si bé els homes encapçalen la
majoria de llistes, també destaca
que en moltes candidatures són
les dones les que encapçalen les

CCOO diu que l’Ajuntament
de Camarasa “vulnera” els
drets dels seus treballadors
Els responsables sindicals de
CCOO a l’Ajuntament de Camarasa, a causa del nombre de queixes rebudes de dos treballadors
d’aquest ajuntament, afiliats a
CCOO, i que formen part de la
brigada municipal d’obres, van
activar un seguit d’accions sindicals encaminades a resoldre els

desviament obligatori i bonificat
de camions de les Borges Blanques fins a Lleida/Soses, i a l’Estat
l’execució urgent de les rotondes
de Juneda i l’estudi dels nous accessos a l’AP-2.
La Plataforma també insisteix
en demanar a l’alcalde de les
Borges Blanques i president de
la Plataforma Prou Morts a l’N240, Enric Mir, que se sumi a la
reivindicació davant de la Generalitat de demanar el desviament
de camions de l’N-240 a l’AP-2 de
Borges a Lleida, obligatori i bonificat, ja que aquesta mesura no pot
esperar més al ser la més ràpida i
efectiva.

problemes “de la manera menys
lesiva possible per a ambdues
parts”. Segons CCOO, la situació
laboral que estan vivint dos treballadors públics de l’Ajuntament
de Camarasa és “insostenible”, ja
que “s’està exercint sobre ells un
assetjament laboral continuat,
amb la privació dels seus drets

suplències, i que hi són presents,
en diversos municipis, les llistes
cremallera. Per contra, també hi
ha alguna llista on hi ha més dones que homes, com és el cas de
la que ha presentat ERC a Alfarràs, amb sis dones i cinc homes.
Tot i això, qui encapçalada la candidatura segueix sent un home.
El mateix passa a la llista d’Independents per Algerri-Acord Municipal, que està formada per cinc
dones i només dos homes, que
l’encapçalen i la tanquen, respectivament.
A Lleida ciutat, la Crida per
Lleida-Cup, Convergents i Ciutadans són les llistes que incorporen una dona al capdavant de la
candidatura.

laborals i sindicals”. Aquestes accions consistien a intentar una
mediació per resoldre un seguit
de “greuges discriminatoris de
caràcter molt greu dins l’àmbit
laboral” per evitar la interposició de les denúncies davant la
Inspecció de Treball i l’Autoritat
judicial en matèria laboral. El sindicat diu que, en una reunió amb
l’equip de govern, va ser informat
que “el problema dels treballadors de la brigada municipal eren
la seva adscripció sindical i que
s’estaven plantejant seriosament
la seva continuitat”.

FOTO: Rescap-2 / Reunió entre Pep Tort i la plataforma Rescap-2

