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Tretze consistoris recorren davant del
jutge l’abocador de Riba-roja.
p.
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Ferit crític a l’explotar un dipòsit
d’una gasolinera a Fonolleres.
p.
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26-M proclamació de candidats

Retiren tres llistes a les municipals i al Conselh
i en canvien dos a l’estar en pobles erronis

Una del PRAG a Naut Aran, una altra d’ERC a Vilaller i una tercera de Podem als comicis aranesos || La
candidatura d’Esquerra per a Fígols, a Alàs, i una del PSC per a Estaràs es va publicar a Anglesola
r. ramírez / x. r. / x. s. / c.s.

❘ lleida ❘ Dos candidatures a les
eleccions municipals i una al
Conselh Generau presentades
la setmana passada no arribaran
a les votacions del 26 de maig.
Una era la del Partit Progressista d’Arties e Garòs (PRAG)
a Naut Aran, l’única composta
íntegrament per dones a Lleida.
L’altra era la que ERC va presentar a Vilaller. En tots dos casos,
van ser els partits els qui les van
retirar. Per la seua part, Podem
ha renunciat a una llista per als
comicis del Conselh al terçon
d’Arties. Cap d’aquestes tres
llistes no figura en la relació
de candidatures proclamades
que van publicar ahir les juntes
electorals. El PRAG va declinar
explicar per què havia retirat la
seua a Naut Aran. Dies abans,
una de les candidates havia manifestat davant de la junta electoral de Vielha que ella no havia donat el seu consentiment.
Tanmateix, l’òrgan electoral va
comprovar que la candidatura
incloïa un document en el qual
aquesta veïna donava la seua
“expressa acceptació”.
Per la seua part, fonts d’ERC
van explicar que la seua llista a
Vilaller era incompleta. La van
presentar amb una candidata
provisional d’un altre municipi
abans que expirés el termini,
a l’espera de trobar una altra
persona per completar-la. No
la van aconseguir abans de la
proclamació, així que finalment van optar per retirar-se.
Aprofitar el període d’esmenes
per completar candidatures és

fauna

les claus
òscar mirón

Bea Obis ja no és alcaldable
z Bea Obis ha deixat de figurar
com a candidata a l’alcaldia de JxCat a Sunyer. La formació ha renovat per complet la llista formada
per membres del partit a Lleida
i els ha substituït per veïns de la
localitat. Fonts de la formació van
indicar que al principi van presentar una candidatura provisional
per evitar que expirés el termini.
Van afegir que van aconseguir
completar-la aquell mateix dia,
poc abans de la mitjanit, però es
va publicar la primera. Jaume Gort
lidera la nova llista de Sunyer. Per
la seua part, l’exedil de la Paeria de
Lleida Alexis Guallar continua com
a únic candidat de JxCat a Vallbona de les Monges.

Publicacions incompletes
z La candidatura de JxCat a Tremp
es va publicar amb només dotze
candidats en lloc dels 13 que conformen el consistori. La publicació
no inclou l’actual alcalde, Joan
Ubach, que tanca la llista de forma honorífica. La formació el va
atribuir a un error d’impremta i va
assenyalar que també falten suplents. Així mateix, la llista de Cs a
la Seu d’Urgell s’ha publicat també
amb un candidat menys.

una pràctica freqüent entre els
partits polítics (vegeu les claus).
Quant a Podem, que havia
presentat llistes en sis terçons
per a les eleccions al Conselh,
va rebutjar explicar per què s’ha

Els jutjats de Lleida, seu de la junta electoral lleidatana.

z ERC ha retirat un dels seus candidats a les municipals a Sant Guim
de la Plana i la seua llista ha passat
de 5 persones a 4. L’alcalde, Josep
Llobet (ERC), va indicar que és una
estratègia per concentrar el vot
en aquest municipi, on els veïns
voten amb llistes obertes i la normativa permet candidatures incompletes. És una tàctica que han
aplicat altres municipis durant la
setmana posterior a la publicació de les llistes. En el cas de Sant
Guim, ERC competeix amb els 4
candidats de la CUP. Així mateix, hi
ha una llista fantasma de Candidatura de Progrés, marca blanca del
PSC que ha presentat una desena
de candidatures unipersonals a la
Segarra els candidats de les quals
no són de la comarca.

Es presenta un alcalde del 1979

Exigència de paritat

Retiren suplents de les EMD

z Andreu Alet, que va ser alcalde
d’Odèn des de les primeres eleccions democràtiques l’any 1979 fins
que es va retirar el 2015, torna a
encapçalar una candidatura a l’alcaldia d’aquest municipi, sota les
sigles de JxCat. L’únic alcalde des
del 1979 encara en el càrrec és Ramon Pintó, de Granyanella, i que
opta a la reelecció.

z Una part de les esmenes van
canviar l’ordre dels candidats per
complir els requisits de paritat en
poblacions de més de 3.000 habitants. La relació entre els dos sexes no pot superar una diferència
del 60% i 40% en cada tram de
cinc candidats, i la majoria d’un o
un altre gènere en cada un d’ells
ha d’alternar-se.

z Les juntes electorals han retirat
nombrosos suplents de les candidatures a les entitats municipals
descentralitzades (EMD) i només
n’admeten un per cada càrrec que
s’elegeix. Reclutar moltes més persones de les necessàries i incloure-les com a suplents era un mètode tradicional per obtenir adhesions en campanya.

retirat en el d’Arties e Garòs i
sols va apuntar a “motius interns” del partit. A les llistes
retirades, se sumen rectificacions de dos llistes publicades la setmana passada en un

a.a.

municipi equivocat. Una és la
d’ERC-Acord Municipal a Fígols
i Alinyà, que figurava inicialment a Alàs i Cerc. L’altra és la
candidatura d’una sola persona, veí de Lleida ciutat, que els

socialistes van voler presentar
sota les sigles de Candidatura
de Progrés a Estaràs i que es
va publicar per error la setmana passada entre les llistes
d’Anglesola.

municipis certàmens

El director de Montmeló
obre la fira Borges Motor

Troben a França els
primers cadells d’ós
de l’any al Pirineu
❘ lleida ❘ El ministeri d’Ecologia francès ha detectat a
la zona del Béarn els dos
primers cadells d’ós nascuts
aquest any al Pirineu. Són les
cries de la femella anomenada Sorita, una de les dos que
el Govern gal va reintroduir
el mes d’octubre passat per
reforçar la població d’aquesta
espècie al nucli occidental de
la serralada. D’altra banda, el
mascle Goiat s’ha desplaçat
des de la Val d’Aran fins a
territori francès.

Alleugerint llistes obertes

Obres per a la rotonda d’Alcarràs ■ Les obres de la rotonda de l’NII a Alcarràs ja han començat. El projecte, llargament reivindicat,
compta amb una inversió de 910.000 euros. La rotonda s’ubicarà
a l’encreuament entre l’N-II i la carretera de Vallmanya.

❘ lleida ❘ El director general
del circuit de Montmeló, Joan Fontseré, inaugurarà divendres la tercera edició de
la fira Borges Motor, que se
celebrarà als Jardins del Terrall de la capital de les Garrigues. El certamen tancarà
diumenge i tindrà dotze expositors de vehicles d’ocasió
i maquinària agrícola. Els visitants podran trobar més de
200 vehicles (vegeu SEGRE de
dijous). L’alcalde, Enric Mir, va

remarcar el “bon nivell d’acceptació” del certamen entre
el públic i els expositors. Per
la seua part, Josep Maria Vidal, d’Autoreparació Borges,
va destacar el bon volum de
vendes en les dos edicions anteriors. Santi Minguell, de la
firma Mecasanti, va explicar
que és una bona oportunitat
per donar-se a conèixer. Borges Motor coincidirà amb el
Mercat de la Ganga, que reunirà una trentena de parades.
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ensenyament equipaments

infraestructures carreteres

centre de recursos pedagògics del Segrià

c.sans

Imatge de la trobada d’ahir de les Escoles Verdes a Lleida.

Imatge de les obres d’excavació de runa del túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14.

Excaven els primers 500
metres del túnel de Tres Ponts
Els especialistes en explosius duen a terme unes tres voladures
al dia || Cada jornada es perforen vuit metres de la galeria
c. sans

❘ la seu d'urgell ❘ Els treballs amb
explosius per perforar el túnel
de Tres Ponts, a la carretera
C-14 entre Organyà i Montant
de Tost, avancen a bon ritme
i la conselleria de Territori va
informar ahir que han excavat
els primers 500 metres de la
galeria (d’1,3 quilòmetres). A
la boca sud, on va començar
la perforació, porten excavats
310 metres i uns altres 180 a la
sud. L’empresa especialitzada

conveni

en explosius porta a terme cada
dia “una mitjana de tres detonacions”, la qual cosa obliga a
realitzar talls de trànsit d’uns
10 minuts en cada una de les
actuacions, encara que sense
generar tot just retencions. El
ritme d’excavació és “bo i va
sobre els terminis previstos”,
de forma que l’obra hauria
d’estar llesta el 2020. Els tècnics treballen ara en una zona
geològica on la qualitat de la
terra “és bona” i “sense falles”,

amb una estabilitat més gran
del terreny. Això permet perforar una mitjana de 8 metres per
dia. La conselleria de Territori
va assegurar que després de
l’imprevist de principis del mes
de març passat, quan els operaris van localitzar una gran
esquerda d’aigua a l’interior
de la muntanya que va obligar a paralitzar els treballs a
l’interior durant una setmana,
no s’han comptabilitzat més
episodis similars.

municipis ocupació

Entre Andorra, França,
Catalunya i Aran

CCOO denuncia un cas
d’assetjament laboral de
dos empleats de Camarasa

❘ andorra ❘ Andorra, França,
la Generalitat de Catalunya i
el Conselh d’Aran van firmar
ahir un memoràndum per
millorar la gestió coordinada transfronterera al Pirineu,
en matèria de fauna salvatge
i espècies cinegètiques.
En aquest sentit, es configura una eina per a la millora de la cooperació entre
les quatre administracions
en diversos àmbits de treball
que engloben quatre àrees
diferents: la planificació, el
seguiment i la gestió de la
fauna salvatge i de les espècies cinegètiques; les actuacions tècniques; la vigilància,
la inspecció i el control dels
seus hàbitats; i la formació
del personal implicat en
aquestes tasques.

❘ Lleida ❘ El sindicat CCOO a
Lleida va denunciar ahir un
cas de vulneració dels drets
laborals i sindicals de treballadors de l’ajuntament de
Camarasa. Segons el sindicat
es tracta de dos empleats de
la brigada (un d’ells delegat
sindical) que viuen una situació “insostenible a l’exercir
sobre ells un assetjament laboral continuat, amb la privació dels seus drets laborals
i sindicals”, va explicar Sergi
Rofes, responsable d’administració local de CCOO. Va assegurar que l’equip de govern
s’ha aprofitat de la seua superioritat, utilitzant eines com
el silenci administratiu davant
de sol·licituds presentades per
escrit o el desinterès per resoldre conflictes laborals. Per la

Acord per a la
gestió de la
fauna salvatge

Obres en quatre escoles
de Lleida i retiraran 100
barracons a Catalunya
❘ lleida ❘ L’Executiu va donar
llum verda ahir a ampliar i a
construir quatre escoles de
Lleida fins al 2023 i invertirà
7,4 milions en les obres. En
concret, ampliaran l’institut
de Guissona i l’Alfons Costafreda de Tàrrega, mentre
que es construiran les escoles
Ramon Perelló de Vilagrassa
i El Roser del Poal. En total,
es van aprovar obres en 27
escoles de Cataluya per més
de 100 milions, uns treballs
que s’aniran executant fins al
2023 i que permetran la retirada de més d’un centenar
de mòduls.
El conseller d’Educació,
Josep Bargalló, va explicar
que “aquesta és una de les
tres branques que el Govern
desenvoluparà per complir
el pla de construccions per
als propers 7 anys anunciat

al Parlament fa un parell de
mesos”. Així mateix, des de
la Generalitat ja impulsen les
obres de l’institut Joan Solà
de Torrefarrera i les escoles
El Vinyet a Solsona, Pinyana
a Lleida ciutat, Ramon Faus
i Esteve a Guissona i la d’Almenar, per un import de més
de 21 milions d’euros. Així
mateix, des de la conselleria
van informar que estan treballant amb l’ajuntament de
Torrelameu per a la construcció de la nova escola.
D’altra banda, els centres
de l’Alta Ribagorça, Jussà,
Noguera, Segrià i Pla d’Urgell que formen part de la
xarxa d’Escoles Verdes van
celebrar una trobada ahir a
Lleida ciutat on van parlar
sobre com es treballa per a
la sostenibilitat en aquestes
escoles.

formació pesca
acn

seua part, l’alcaldessa, Elisabet
Lizaso, va desmentir l’assetjament laboral cap als treballadors i va dir que s’ha vetllat
per complir amb el conveni
marc dels empleats públics.

alcaldessa

Un grup d’alumnes del centre a la Noguera Pallaresa.

L’alcaldessa ho nega i
insta els treballadors
a denunciar-ho a
l’autoritat competent

Un total de 23 nens del Pallars
estrenen l’escola de pesca

Lizaso va apuntar que la demanda dels dos treballadors és
per “un augment de sou que
ara per ara no és viable”. Així
mateix, va dir que “si creuen
que hi ha assetjament que ho
denunciïn als jutjats”.

❘ Lleida ❘ Un total de 23 nens
del Sobirà han estrenat ja
l’escola de pesca de la comarca, ubicada a Baro. Des
del dia 16 passat, els joves
han pogut aprendre a pescar i conèixer els ecosistemes
aquàtics. L’objectiu del centre

és potenciar la pesca sense
mort a la comarca i per això
s’han programat activitats,
totes gratuïtes, durant els
caps de setmana de la temporada d’esquí. Des del centre s’ajuda a perfeccionar la
tècnica.
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maristes lleida

Iniciatives. Lleida ajudarà a aixecar quinze
habitatges solidaris a l’Índia.
Música. La 28 edició del Festival Dansàneu
aposta per la promoció del patrimoni.

política cultural distincions

Creus de Sant Jordi amb accent lleidatà

La Generalitat guardona l’empresari de Llimiana Josep González i Sala i l’Ateneu de Tàrrega ||
Reconeixement també per als polítics Ernest Benach, Núria de Gispert i Joan Rigol
segre tàrrega

segre tàrrega/ redacció

les claus

❘ Lleida ❘ Quinze entitats i vint-inou persones del món científic
i cultural rebran aquest any la
Creu de Sant Jordi, el màxim reconeixement que atorga la Generalitat. Entre aquestes destaca
l’empresari de Llimiana Josep
González i Sala, expresident
de la patronal Pimec, al qual es
reconeix “la seua contribució
a l’enfortiment del teixit empresarial català, representant
els interessos de les petites i mitjanes empreses”. Així mateix,
l’Ateneu de Tàrrega, “una de
les entitats culturals més antigues de la capital de l’Urgell,
que s’ha mantingut fidel a la
voluntat de dinamitzar la ciutat i la comarca”, celebrarà el
seu 100 aniversari amb l’entrega
d’aquesta menció. El president

Polèmica a les xarxes

z La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar
ahir que el Govern català hagi
atorgat la Creu de Sant Jordi a
l’expresidenta del Parlament
Núria de Gispert, assegurant
que “el nacionalisme premia xenòfobs”. A través del seu compte de Twitter, Inés Arrimadas
va recriminar que De Gispert
“m’ha fet fora de Catalunya diverses vegades per no nàixer
aquí i ha insultat altres líders
polítics”, en al·lusió a alguns
tuits que ha fet l’expresidenta
dient a Arrimadas que “tornés”
a Andalusia.

Una medalla menys

altres premiats

Benedetta Tagliabue,
l’arquitecta que va
redissenyar la plaça Ricard
Viñes de Lleida, guardonada
d’aquesta entitat, Antoni Tàcies, es va mostrar molt satisfet
i va recordar que “la Societat
Ateneu és el motor cultural de
la ciutat, una agrupació plural
amb molta gent que li dóna vida”. Està formada per diferents
seccions i entitats, com l’Orfeó
Nova Tàrrega, l’Esbart Albada,
la Coral Infantil Mestre Güell,
el Club d’Escacs, Audiofòrum,
Agrupació Fotogràfica de Tàrrega, Som Swing TRRG, Billar,

Antoni Tàcies, president de la recentment guardonada Societat Ateneu de Tàrrega.

Cinema Classic, Civilitat, pingpong i Sevillanes. Quant a les
persones que aquest any rebran
la Creu de Sant Jordi, hi ha els
expresidents del Parlament Ernest Benach, Núria de Gispert
i Joan Rigol; el futbolista Lionel Messi (vegeu la pàgina 26);
la presidenta de Fidem, Joana
Amat; el musicòleg i compositor, Lluís Albert i Rivas; l’esportista Núria Picas; la pedagoga
Montserrat Andreu; l’impulsor

de la llengua i la literatura romanesa, Virgili Ani; el metge
Carles Furriols; l’educadora
Carme Giralt; l’empresari Josep González; els lingüistes Joaquim Rafel i Maria del Carme
Junyent; el dibuixant Lluís Juste
de Nin; les mestres Montserrat
Juvanteny, Núria Marín i Núria Quadrada; el cantautor Biel
Majoral; l’activista social Mercè
Otero; l’empresari Albert Peters; el dissenyador gràfic Josep

amado forrolla

infància

Pla-Narbona; la filòloga Gemma
Rigau; l’antropòloga Fina Rubio;
l’arquitecta que va redissenyar
la plaça Ricard Viñes de Lleida,
Benedetta Tagliabue; el biòleg
Jaume Terradas; la llibretera
Montserrat Úbeda; el polític
eslovè Ivo Vajgl; i el fotògraf
Antoni Vidal.
Les entitats que rebran la
placa de la Creu de Sant Jordi són La Trinca, l’associació
El Tempir, el Casal Catòlic de

z Lleida rebrà aquest any una
medalla menys que el 2018,
quan es va distingir el cirurgià
de l’Arnau de Vilanova Joan
Viñas, el divulgador gastronòmic Francesc Xicu Anoro i
l’economista de Boí Lourdes
Benería.

Sant Andreu de Palomar, la
Coral Capella de Santa Maria
de Ripoll, l’Escola Universitària
d’Infermeria de Terrassa, la Facultat de Nàutica de Barcelona,
Família i Benestar Social Fundació Privada, Federació Catalana
d’Entitats Corals, la Federació
de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya i les
fundacions Museu Etnogràfic
Vallhonrat, Altem, Ared, Aspronis i Carles Salvador.

sanitat medicaments

Metges aborden
la criança i el
dol infantil

Nou tractament per a
pacients amb EPOC

❘ Lleida ❘ La seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida va acollir
ahir la presentació de tres llibres
en els quals metges i psicòlegs
aborden consells sobre criança
i el procés de dol en els menors,
entre altres qüestions.
Es tracta dels volums El nen
i la mort, de Montse Esquerda
i Anna Maria Agustí; Els braços que no malcrien, de Carme
Gabarrell i Itziar Fernández;
i Todo vale, del psicòleg Lluís
Maria Andreu.

❘ lleida ❘ Els professionals sanitaris ja tenen a la seua disposició un nou tractament
per als pacients amb malaltia
pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Es tracta d’un medicament de la farmacèutica
GSK anomenat Trelegy Ellipta, la primera triple teràpia
d’una sola inhalació diària i
en un únic dispositiu.
Després del vistiplau de les
autoritats europees al novembre i la posterior del ministeri

Els autors, ahir a la presentació al Col·legi de Metges.

de Sanitat, aquesta teràpia ja
està a disposició dels professionals sanitaris espanyols.
El tractament ha estat provat en 10.355 pacients, un estudi en què també ha participat l’Arnau de Vilanova de
Lleida.
L’EPOC és una de les malalties cròniques més comunes i
es calcula que afecta 2,9 milions de persones a Espanya.
amb una incidència del 10% de
les persones entre 40 i 80 anys.

