22

Segre
Dissabte, 18 de maig del 2019

comarques
tribunals administració

turisme fauna
fundación oso pardo

Arxiven la causa
per suposat frau en
obres del Baix Cinca
r. r.

La presentació ahir del nou Camí de l’Ós a Isil.

Isil estrena un recorregut per
divulgar els hàbitats de l’ós
Un camí circular de 2,5 quilòmetres amb senyalització || Projecte
perquè el visitin alumnes d’escoles de tot Catalunya
redacció

❘ alt àneu ❘ El poble d’Isil (Alt
Àneu) va estrenar ahir el Camí de l’Ós, un itinerari de 2,5
quilòmetres dedicat a donar a
conèixer l’hàbitat dels óssos. Es
tracta d’un recorregut circular
amb senyalització i reproduccions d’empremtes de plantígrad de mida natural, dissenyat
perquè els visitants busquin el
rastre de l’ós i coneguin quines
altres espècies comparteixen el
seu territori.

Aquesta localitat acull des de
fa anys la Casa de l’Ós, l’únic
equipament turístic dedicat a
aquesta espècie al Pirineu. La
presidenta de l’entitat municipal descentralitzada d’Isil i
Alòs, Sofia Isús, va destacar el
valor d’aquest recorregut com
a “complement” per a l’oferta
turística de la zona.
A la presentació va assistir
també Guillermo Palomero,
president de la Fundación Oso
Pardo, entitat que participa en

el projecte Piroslife. Palomero
va valorar que aquest recorregut “permet a l’usuari conèixer
la problemàtica de les espècies en perill d’extinció com l’ós
i també la seua biologia, els
seus problemes de conservació i fins i tot les interaccions
amb els humans”. El Camí de
l’Ós formarà part d’un projecte
escolar que la fundació, la UdL
i l’entitat ecologista Depana
posaran en marxa a centres de
tot Catalunya.

certàmens fires

més d’un any, amb materials
deteriorats, sostraccions, o
materials afectats per la humitat i la intempèrie”, a causa que l’empresa inicialment
contractada es va declarar en
concurs de creditors.
Els treballs es van adjudicar durant el mandat de
Francisco García (PAR) com
a president del Baix Cinca.
Mentre que les empreses van
constar en la causa com a de-

sense indicis

El jutge no veu indicis
d’apropiació de cabals
públics per part de les
empreses constructores
nunciades, García va ser citat únicament en qualitat de
testimoni. La interlocutòria
recull la seua declaració, en
la qual assegura que “no va
tenir queixa de cap tipus” en
el transcurs de l’obra i que
aquesta “es va pagar de conformitat amb totes les parts
i d’acord amb les obres realment executades”.
Després del sobreseïment,
García va recalcar que “mai
no he estat estar acusat de
res” i va atribuir la denúncia
a una “campanya de desprestigi” que va qualificar d’“irresponsable”. “Ni tan sols hi
ha cas”, va dir.

municipis

Mercoequip de
Fraga reuneix
un centenar
d’expositors

ajuntament de fraga

Saidí i la Granja,
pobles convidats
segre tàrrega

❘ Lleida ❘ Un centenar d’expositors se citen aquest cap de
setmana a la fira Mercoequip
de Fraga. La fira multisectorial dedicada al sector agrícola, de serveis i comerial, que
també acull aquest any el saló
de l’automòbil. Enguany els
ajuntaments de Saidí i la Granja d’Escarp hi participen com
a municipis convidats amb un
estand institucional, en el qual
donaran a conèixer els atractius i el potencial d’ambdós
poblacions, molt vinculades a
Fraga i a la comarca del Baix
Cinca. El recinte també inclou
sectors com la zona D-Gusta,
D-Mostra, sala de jornades o

❘ lleida ❘ El jutjat d’instrucció
número dos de Fraga ha arxivat les diligències obertes
des de fa més d’un any per
investigar una denúncia per
presumpte frau en obres de
la seu de la comarca del Baix
Cinca. El jutge ha dictat el sobreseïment provisional de la
causa al considerar que “no
existeixen prou indicis per
atribuir un delicte de malversació” a les empreses que
consten com a denunciades,
les dos constructores que
van formar una UTE per
executar els treballs l’any
2012. El procés es va iniciar arran d’una denúncia de
l’actual president de la comarca, Evaristo Cabestañ
(PSOE), qui ha recorregut
el sobreseïment.
“No existeix cap prova
d’apropiació de cabals públics per part de l’UTE”,
conclou la interlocutòria de
sobreseïment, dictada el 3
de maig passat. La denúncia
apuntava a costos superiors
als previstos i considerava
que no estaven degudament
explicats. La interlocutòria
judicial, per la seua part, assenyala que les constructores es van trobar “un estat de
l’obra diferent a l’inicialment
plantejat per la comarca” al
seu projecte. Destaca que
l’immoble va estar en “un
estat de total abandó durant

La inauguració ahir de la fira Mercoequip de Fraga.

una zona d’activitats a l’aire
llibre.

Fira de cotxes a Tàrrega
D’altra banda, el Parc Esportiu de Tàrrega acull aquest
cap de setmana la setena edició
del Mercat del Vehicle d’Ocasió en el qual s’exposen més
de 350 vehicles amb preus que

oscil·len entre els 2.300 i els
76.500 euros. Els visitants poden trobar una gran varietat
de models de segona mà, quilòmetre zero i seminous d’una
quinzena d’expositors, entre
els quals també hi ha vehicles
de gamma alta així com una
zona outlet amb preus més
assequibles.

Nou gir en el
litigi pels rebuts
de la llum a la
Vall Fosca
❘ lleida ❘ Dos decisions judicials han fet un gir en el litigi
entre Endesa i la Torre de
Capdella per l’IVA dels rebuts de la llum. Una és del
jutjat de Tremp, que revoca la decisió de declarar-se
no competent per jutjar la
denúncia de la companyia
contra una veïna per impagament de factures. L’altra
és del Suprem, que ha establert que la base imposable de l’IVA és l’“import
acordat entre les parts”. Es
refereix a un cas aliè al litigi de la Vall Fosca, però
fixa una interpretació legal
que coincideix amb el que
reivindica el municipi. La
CUP va valorar que aquesta jurisprudència reforça
la seua posició davant dels
tribunals.

Tremp vol servei de
ressonància magnètica
❘ tremp ❘ L’alcalde de Tremp,
Joan Ubach, va demanar
ahir a la consellera de Salut,
Alba Vergés, recuperar el
servei de ressonància magnètica. Fins al 2011, Salut
les feia amb un ressonador
mòbil instal·lat en un bus.

Mir ratifica al jutge la
denúncia a Vàzquez
❘ lleida ❘ L’alcalde de les Borges, Enric Mir, es va ratificar ahir davant del jutge en
la denúncia contra el portaveu de l’associació ecologista Ipcena, Joan Vàzquez,
que acusa d’injuriar-lo.

La neu torna a les cotes
altes del Pirineu
❘ lleida ❘ Les cotes altes del
Pirineu van registrar nevades que van deixar uns 5 cm
de neu i van anar acompanyades d’una caiguda de les
temperatures.
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esports

tir amb arc competició

bàsquet lliga femenina

El Tir Amb Arc Lleida exigeix Ariadna Pujol
també renova
un espai per entrenar-se
Protestarà demà al Campionat de Catalunya a Pardinyes per la falta
d’instal·lacions || Ha preparat el torneig a Puigverd
j.c. monge

❘ lleida ❘ El Club Tir Amb Arc
Lleida aprofitarà la celebració
del Campionat de Catalunya
a l’aire lliure de tir amb arc,
demà a Pardinyes, per protestar per la falta d’un espai per
entrenar-se, després de mesos
de negociacions amb la Paeria,
sense que el consistori els hagi
ofert una solució. Per això desplegaran una pancarta amb el
lema “Volem un camp per a
tots els arquers”. Aquest campionat l’han hagut de preparar
a les instal·lacions de Puigverd
de Lleida.
“Des de fa un any no podem
entrenar-nos a l’aire lliure”,
explica el president, Simeó
Fuentes, que lamenta que “per
culpa d’aquesta situació l’any
passat ja no vam poder anar al
Campionat de Catalunya ni al
d’Espanya i ara, gràcies al club
i a l’ajuntament de Puigverd
de Lleida, que ens cedeix les

els detalls

Reivindicació

z Pardinyes acollirà demà el
Català, en el qual el Club Tir
Amb Arc Lleida reclamarà un
espai per entrenar-se.

Solucions
z Denuncien que la Paeria no
atén les seues propostes, anar
a les Basses o compartir la instal·lació de Pardinyes.

seues instal·lacions quan en té
disponibilitat, hem pogut entrenar-nos una mica, però no
prou”, afegeix.
La Paeria els cedeix un espai al pavelló Juanjo Garra,
però només els serveix per a
la temporada de sala. “Tenim
una nena amb moltes possibilitats, però s’entrena a 15 metres
quan hauria de fer-ho a 40”,

explica Fuentes, que justifica
la protesta perquè “s’ha passat
per sobre del dret dels esportistes” i arran de la “desatenció i dilació intencionada en
el temps de proporcionar-nos
un espai”.
El club va demanar les Basses, “però ens diuen que han
d’arreglar la zona, cosa que
mai fan. Vam sol·licitar compartir la instal·lació de Pardinyes, però el club ens va demanar diners, cosa a la qual
ens vam negar, i després ens
donaven molt poques hores”,
afegeix. Considera que, amb
la negativa a compartir la instal·lació amb el Club Tir Amb
Arc Pardinyes, s’incompleix
el conveni de cessió del camp,
que en un dels seus punts diu
que “el CTA Pardinyes facilitarà als socis federats dels clubs
de tir amb arc de la ciutat l’ús
de les instal·lacions”, cosa que,
segons denuncien, no succeeix.

pel Cadí la Seu

❘ la seu d’urgell ❘ L’aler Ariadna Pujol s’ha convertit en la
quarta renovació per a la pròxima temporada del Cadí la
Seu, club en el qual la jugadora de Mataró complirà el
seu tercer exercici.
Ariadna, que fa 1,85 d’alçada, es va formar al Mataró
i va arribar al club urgellenc
procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units, on
va jugar durant quatre temporades amb el USF Bulls de
South Florida.
La jugadora barcelonina
es va lesionar greument a
l’Open Day de la seua primera temporada al club, la
2017-2018. Encara que va estar molts mesos apartada de
les pistes, el Cadí li va oferir
la renovació i en aquesta segona temporada ha jugat tots
els partits, per la qual cosa ha
pogut disfrutar d’una temporada històrica, en què l’equip
es va classificar per a la Copa

de la Reina, ha arribat a les
semifinals dels play-offs pel
títol i ha aconseguit classificar-se per primera vegada
per a Europa.
A banda d’Ariadna Pujol,
segueix Irati Etxarri, que té
un any més de contracte, i

continuïtat

El club també s’ha
assegurat la continuïtat
de Georgina Bahí, Irati
Etxarri i Yurena Díaz
també han renovat Georgina
Bahí i Yurena Díaz.
El club està a prop de tancar la continuïtat d’Anna
Palma i espera la resposta
de la nord-americana Merritt Hempe. Les baixes són
Skeplowicz, Aijanen, Kraker
(Gipuzkoa), Richards i Vilaró
(Perfumerías Avenida).

la jornada del cap de setmana

AVUI, 13.00, beIN LaLiga

preferent aragonesa g. 2

Balàfia B-EF Tremp����������������DEMÀ, 12.30
Coll N.-Sant Guim������������������DEMÀ, 17.00
Bell-lloc-Vilanovenca����������DEMÀ, 17.00
La Fuliola-Albagés����������������DEMÀ, 17.30
Albesa-Torres S.����������������������DEMÀ, 18.00

Sevilla-Athletic

Quinto-FRAGA

AVUI, 16.15, gol

DEMÀ, 17.30

lliga de campions femenina

Valladolid-València

MEQUINENSA-Montecarlo

Lió-Barcelona

Futbol

Preferent aragonesa G.1

primera divisió

DEMÀ, 17.30

Llevant-Atlètic

Saragossa 2014-ALTORRICÓ

AVUI, 16.15, Movistar Partidazo

DEMÀ, 17.30, zaidín

AVUI, 18.00, gol

Espanyol-R. Societat

segona catalana

copa catalunya femenina

AVUI, 16.15, beIN LaLiga MAX 2

Getafe-Vila-real

AVUI, 16.15, beIN LaLiga MAX 1

Alabès-Girona

AVUI, 20.45, beIN LaLiga MAX 1

Celta-Rayo

AVUI, 20.45, beIN LaLiga

Osca-Leganés

AVUI, 20.45, beIN LaLiga MAX 2

R. Madrid-Betis

Alcarràs-Balàfia�������������������������AVUI, 17.00
Alpicat-Agramunt�������������������AVUI, 17.00
L’Albi-Castellserà��������������������DEMÀ, 12.00
Guissona-Artesa S.���������������DEMÀ, 18.00
Térmens-Vallfogona������������DEMÀ, 18.00
Palau-Alcoletge����������������������DEMÀ, 18.00
Juneda-Organyà��������������������DEMÀ, 18.00
Linyola-Torrefarrera�������������DEMÀ, 18.00
Cervera-Solsona���������������������DEMÀ, 18.30

DEMÀ, 12.00, beIN LaLiga

tercera catalana g. 13

Eibar-Barcelona

Les-Alpicat B�������������������������������AVUI, 16.30
Soses-Vva. Barca����������������������AVUI, 17.00
Sudanell-Alguaire�������������������AVUI, 18.15
Rosselló-Golmés��������������������DEMÀ, 17.00
Pinyana-Arbeca����������������������DEMÀ, 17.00
Puigvertenc-Benavent������DEMÀ, 17.00
Artesa Ll.-Aitona��������������������DEMÀ, 17.00
La Granja-Almacelles���������DEMÀ, 17.00
Pardinyes-Alcarràs B�����������DEMÀ, 19.00

DEMÀ, 16.15, beIN LaLiga

segona divisió

Alcorcón-Extremadura��������AVUI, 16.00
Elx-Tenerife����������������������������������AVUI, 20.30
Mallorca-Almeria�������������������DEMÀ, 12.00
Oviedo-Numància����������������DEMÀ, 16.00
Cadis-Osasuna�������������������������DEMÀ, 18.00
Las Palmas-Rayo M.�������������DEMÀ, 18.00
Lugo-Deportivo����������������������DEMÀ, 20.00
Còrdova-Nàstic�����������������������DEMÀ, 20.00
Albacete-Granada�����������DILLUNS, 21.00
primera catalana

EFAC-TÀRREGA

AVUI, 18.30, municipal

Muntanyesa-LLEIDA B
DEMÀ, 12.00

Manresa-MOLLERUSSA
DEMÀ, 12.00

BALAGUER-Andorra

DEMÀ, 17.00, municipal

Viladecans-BORGES
DEMÀ, 17.00

Levante Las Planas-AEM
DEMÀ, 16.00

PARDINYES-Sant Gabriel
DEMÀ, 17.00, municipal

VERDÚ-Riudoms

OK LlIGA femenina

Manlleu-VILA-SANA
AVUI, 18.00

Futbol sala
segona divisió femenina

CERVERA-Alagón

AVUI, 16.30, municipal

segona divisió b

La Unión-LO CARAGOL
AVUI, 18.00

tercera divisió

DEMÀ, 17.00, municipal

Esplugues-LINYOLA

Bàsquet

Sant Sadurní-ALCOLETGE

lLiga acb

SOLSONA-Sant Julià

Tenerife-Unicaja�����������������������AVUI, 18.00
Burgos-Múrcia���������������������������AVUI, 18.00
Andorra-Breogán��������������������AVUI, 20.30
Manresa-Fuenlabrada���������AVUI, 20.30
Estudiantes-Obrado.�����������DEMÀ, 12.30
Barcelona-Gipuzkoa������������DEMÀ, 12.30
G. Canària-Saragossa����������DEMÀ, 13.00
fase ascens leb plata

Benicarló-ILERDAUTO NISSAN

AVUI, 16.00

AVUI, 18.30

AVUI, 19.00, municipal

Atletisme
cursa de la cirera

DEMÀ, a les 9.30, a Corbins.
embarrocat

DEMÀ, a les 9.00, a Aitona.

tercera catalana g. 14

AVUI, 12.00

Ciclisme

Bellpuig-Angulària�����������������AVUI, 16.00
Butsènit-Solsona B���������������DEMÀ, 12.00
Torà-Torregrossa��������������������DEMÀ, 17.00
Oliana-Rialp�������������������������������DEMÀ, 17.00
Ivars d’U.-Pobla�����������������������DEMÀ, 17.00
Tremp-La Seu���������������������������DEMÀ, 18.00
Ponts-Tornabous��������������������DEMÀ, 18.00
Bellcairenc-Guissona����������DEMÀ, 18.00
Vva. l’Aguda-Verdú���������������DEMÀ, 18.00

fase ascens lliga femenina 2

montsec-montsec

quarta catalana

Ponent-Magraners�����������������AVUI, 17.00
Ribera d’O.-Barbens���������������AVUI, 18.00
Pardinyes B-Castelldans�����AVUI, 19.30

Viladecans-EKKE LLEIDA
AVUI, 16.05

‘play-off’ copa catalunya

ALPICAT-Roser

DEMÀ, 19.30, antoni roure

Hoquei patins
ok lliga

LLEIDA LLISTA-Barcelona
DEMÀ, 12.00, onze de setembre

AVUI, a les 8.00, a Balaguer.

Esports d’aventura
escanyabocs

Durant el cap de setmana, a la Seu
d’Urgell.

Piragüisme
copa espanya eslàlom

AVUI, a la Seu d’Urgell.

El CF Tremp homenatja
quatre esportistes
❘ tremp ❘ El CF Tremp retrà
demà homenatge, durant el
seu partit davant de la Seu,
de Tercera Catalana, a quatre esportistes locals campions en els seus respectius
esports. Es tracta d’Andreu i
Lluís Tomàs (hoquei), Oriol
Ruiz (esport adaptat) i Àlex
Torrecillas (futbol sala).

AEM i Pardinyes a
la Copa Catalunya
❘ lleida ❘ L’AEM i el Pardinyes
debuten aquest cap de setmana a la Copa Catalunya
Femenina de futbol. L’AEM
juga demà al camp del Levante Las Planas (16.00) i el
Pardinyes rep el Sant Gabriel
(17.00).

Els Warriors dominen per
2-0 davant de Portland
❘ oakland ❘ Els Golden State
Warriors van tornar a guanyar els Portland Trail Blazers, aquesta vegada per 114111, i que dominen 2-0 la final de la Conferència Oest de
l’NBA. Curry va anotar 37
punts per als Warriors.

L’Alcarràs es juga avui
l’ascens a Primera
❘ alcarràs ❘ L’Alcarràs segellarà avui l’ascens a Primera
Catalana si venç el Balàfia
(17.00). El partit és amb entrada gratuïta.
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art commemoracions

Museus de tota la província
obren avui fins a la mitjanit

Per celebrar la XII Nit dels Museus || Se sumen als onze
equipaments de la capital lleidatana, amb propostes especials
lo carreró

redacció

❘ lleida ❘ Museus de tota la província de Lleida se sumen avui
a la XII Nit dels Museus juntament amb onze equipaments
de la capital de Ponent (vegeu
SEGRE d’ahir). Aquest any, se
celebra sota el lema Els museus
com a eixos culturals per reivindicar la multiculturalitat al
territori.
El Museu de la Noguera, a
Balaguer, oferirà a les 22.00
hores la xarrada interactiva
Memòries líquides. La veu
del safareig, a càrrec de la
periodista Rosa Vendrell a la
Reguereta. Cervera s’afegeix
a la iniciativa acollint un concert degustació amb Lettere
in Musica. Eros en temps de
flors, a la Casa-Museu Duran
i Sanpere. Aquesta activitat
s’emmarca dins del festival Espurnes Barroques que inaugura avui la capital de la Segarra.
Per la seua part, l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu, a Esterri
d’Àneu, ha organitzat un concert de Dani García de la Cuesta a partir de les 20.00 hores.
El Museu de Guissona oferirà a
les 21.30 una visita guiada nocturna pel parc arqueològic. Pel
seu costat, el Museu de la Conca Dellà, a Isona, proposa una
caminada nocturna que sortirà
de l’església de Santa Maria a
les 21,00. El Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona, proposa
les 20.30 Una nit bestial. Vols

guia

cultura
espectacles lleure

Teatre per reduir el
deute dels Omells
❘ els omells de na gaia ❘ E l s
Omells de na Gaia celebra
avui la Festa Major del Roser
amb l’actuació del grup de
teatre i cabaret The Chanclettes, al local social a les
23.00 hores.
Els beneficis de l’espectacle es destinaran a reduir el
deute de l’ajuntament, que
va estar a punt de la fallida

després d’haver de pagar una
abundant indemnització per
l’accident que el 2003 va causar cremades al 80% del cos
d’una menor de 17 anys. El
jutjat va condemnar el consistori a indemnitzar amb
351.520,57 euros la víctima,
xifra que amb interessos va
arribar a superar el mig milió
d’euros.

El Museu de l’Automoció exposa un microbus del 64
❘ lleida ❘ El Museu de l’Automoció de Lleida exposa com a nova
peça del trimestre un microbús Alfa Romeo de l’any 1964,
conegut popularment com Autotutto i fabricat a Espanya per
FADISA (Fábrica de Automóviles Diesel SA). El vehicle ha
estat cedit pel seu propietari, Miquel Gamón.

El concert de Tomeu Penya al Cafè, suspès

Un dels espais de Lo Carreró, a Montgai.

programa

Visites guiades, concerts,
contes, caminades i
degustacions, entre les
ofertes de la jornada
venir a dormir al museu, activitat dirigida a nenes i nens
de 6 a 10 anys que visitaran el
museu entre contes i històries
i a la llum de les espelmes. El
preu és de 10 euros. A Tàrrega,
el Museu Comarcal de l’Urgell
presentarà a les 20.00 hores
la imatge de la Nossa Senhora
Aparecida, patrona del Bra-

sil. A les 20.30, començarà la
visita guiada a l’exposició Topografia urbana de Tàrrega.
Finalment, a les 23.00, projectarà el documental Veus del
Mustang. Per la seua part, el
Musèu dera Val d’Aran proposa a partir de les 22.00 hores
un concert de música cubana
a càrrec de Song Aran. Així
mateix, les Borges Blanques
obrirà de 20.00 a 23.30 els
museus Cal Ginet, Cal Pauet
(fins a les 23.00) i Espai Macià.
Lo Carreró de Montgai, per la
seua part, oferirà a les 21.00
hores una visita comentada que
traslladarà els visitants a l’edat
mitjana.

❘ lleida ❘ El Cafè del Teatre de Lleida suspèn el concert de demà del músic mallorquí Tomeu Penya per motius de salut.
Així mateix, des de l’organització van assegurar ahir que
treballaran per trobar una nova data.

Ajornen l’espectacle de Joan Pera a la Llotja
❘ lleida ❘ L’espectacle Alguns neixen estrellats!, de Joan Pera,
canvia de data, del divendres 27 al diumenge 29 de setembre.
L’entrada servirà igualment per a la nova data. En cas de
no poder assistir-hi, a aquells que hagin adquirit l’entrada
a taquilla o Turisme, se’ls tornaran els diners a la taquilla.
Aquells que l’hagin comprat via web hauran de seguir els
passos d’un correu electrònic que rebran.

Els cors Gentil i Terral de Lleida, a Girona
❘ girona ❘ Els cors de la Universitat Popular de Lleida Gentil
i Terral ofereixen avui un recital al Museu Jueu del Call de
Girona, inclòs a les activitats del Temps de Flors.

Amb la col·laboració de:

tots els relats a
www.segre.com/segredenegre

@tomasrebled

Dientes de oro
per Juan Manuel Padilla González
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n Quique Laflor era más importante lo que callaba que lo que
hablaba. Todos pensaban que era
mudo hasta que el inspector Fonsio
le interrogó sobre el asalto al banco.
Cuando lo hizo, corrió al depósito de
cadáveres. El dinero estaba allí, entre
aquellos cuerpos desnudos. Fonsio
encontró al forense de guardia. Estaba de espaldas, inmóvil; se acercó
a él, le tocó y siguió sin moverse, le
giró el cuerpo, y le sorprendió ver su
cara cruzada por una horrible cicatriz, aunque aquel no era su mayor

problema: el forense estaba muerto.
El soplo había corrido veloz. Alguien
se había adelantado a por el botín.
Solo cabía esperar que el asaltante
hubiese fracasado.
El inspector tardó mucho en averiguarlo. Quique Laflor solo le había
dicho medias verdades. El dinero había estado en el depósito solo el tiempo que el asesino del forense permaneció allí. Lo llevaba consigo. Era su
dentadura de oro, la misma que brilló
cuando se deshizo de su incómodo
cómplice, el forense.

SEGRE publica els relats seleccionats en el segon concurs de relats breus del certamen literari El Segre de Negre, així com el finalista i el guanyador, fins al dia 29 de maig. Les fotografies que il·lustren els escrits procedeixen
del concurs convocat per SEGRE a través del seu Instagram @segrediari, amb el hashtag #Instanegre, en què es demanava fotografies de temàtica negra, criminal, detectivesca o de misteri.

