Comerciantes aseguran que la
reparcelación de Torre Salses
ha sido “manipulada” | PÁG. 6

LA GRANADELLA MEJORARÁ LA SEÑAL
DE TELEVISIÓN. La empresa que gestiona
el parque eólico de Sant Antoni financiará el
nuevo amplificador de la localidad | PÁG. 12

Messi no viaja a EEUU por
una lesión y es duda para
el inicio de Liga | PÁG. 22

www.lamanyana.cat

DIRECTOR: @IGNASICALVO

MARTES 6

AGOSTO DE 2019

AÑO: LXXXI · NÚM: 27.806 · Precio:

Detienen a un taxista de
Lleida de 66 años en una
redada contra pedófilos
► La operación policial contra la
pornografía infantil culmina con 24
arrestos en todo el Estado español

1,30€

LA PÀGINA TRES

► Los agentes intervienen también
gran cantidad de material para ser
compartido en redes sociales | PÁG. 11
FOTO: CDR Ponent Twitter
(ACN) / Basura en la sede

de Esquerra de Tàrrega

Marcha nocturna de protesta
de la Marea Lila de Lleida

Los CDR
echan basura
en sedes de
Lleida de ERC
y PDeCAT

COMPROMISO
DE LA PAERIA
PARA MEJORAR
EL CENTRE
HISTÒRIC | PÁG. 8

FOTO: Selena García / El Eix Comercial de Lleida acogió la marcha reivindicativa que el colectivo lleva a cabo cada primer lunes de mes

► Arrestado por

► Libertad provisional

atacar a una pareja y para el hombre que
efectuar tocamientos agredió a su expareja
| PÁG. 9
a la mujer en Lleida
embarazada

► El detenido por el

crimen de L’Hospitalet
tenía una orden de
| PÁG. 16
alejamiento

Los Mossos
‘cazan’ a un
motorista
a 229 km/h
en Isona i
Conca Dellà
El hombre, de 33 años,
de nacionalidad rusa
y vecino de Salou, fue
denunciado el pasado
viernes.
| PÁG. 11
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Un detingut a Lleida per
compartir pornografia
infantil en una xarxa social
Lleida
REDACCIÓ
La Policia Nacional va detenir un
home de 66 anys, veí de la província de Lleida (no va transcendir
la localitat) i taxista de professió,
per compartir pornografia infantil a través d’una coneguda xarxa
social. Aquest és una de les 24
persones detingudes en aquesta
operació i, segons va informar el
cos, les detencions s’han produït
en els darrers 20 mesos.
En aquest sentit, aquestes van
tenir lloc a Alacant (1), Astúries
(4), Barcelona (4), Badajoz (1),
Cantàbria (1), Castelló (1), Córdoba (1), Granada (1), Madrid
(6), Màlaga (1), Navarra (1), Salamanca (1) i Lleida (1). Dos dels
arrestats eren mare i fill, sent la
dona l’autora dels fets i el noi qui
l’ajudava a compartir els continguts, donat els escassos coneixements informàtics. A més, durant
les indagacions es va detenir dues vegades un dels investigats en

FOTO: Mossos d’Esquadra / El motorista té 33 anys i és veí de Salou

FOTO: Policia Nacional / Part del material que va ser intervingut

detectar-se, després de la primera detenció, que havia creat nous
perfils a la xarxa social per continuar cometent els fets. Quatre
dels arrestats eren menors d’edat
en el moment de la detenció i el
més jove tenia 14 anys. La col·laboració amb la xarxa social va ser
fonamental i es va identificar a

les persones que havien creat els
perfils amb els que havien compartit els arxius de contingut pedòfil. En l’operació es va intervenir molt material emmagatzemat
en 7 tablets, 6 discs durs externs,
13 interns, 33 mòbils, 12 memòries usb, 11 targetes de memòria
i 14 ordinadors portàtils.

Denunciat per abandonar
un gos a la localitat de
Gavet de la Conca
Els Agents Rurals van denunciar
una persona per abandonar un
gos a la localitat de Gavet de la
Conca. De fet, un cop localitzat
els membres del cos van requerir
a l’ajuntament del municipi que
es fes càrrec de l’animal i es gestionarà mitjançant la gossera de
Balaguer. En aquest sentit, se-

Enxampen un motorista a
229 km/h per la C-1412b, al
terme d’Isona i Conca Dellà

gons van informar a través de les
xarxes socials, el denunciat el va
adoptar a la gossera de Tremp
fa un any. A més, també van recordar que l’abandonament d’un
animal domèstic, com és un gos,
es sanciona amb una multa econòmica que va des dels 2.001 euros fins als 20.000 euros.

FOTO: Agents Rurals / Imatge del
gos que va ser abandonat

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea
Regional de Trànsit del Pirineu
Occidental van denunciar penalment, el divendres dia 2, un
motorista de 33 anys, de nacionalitat russa i veí de Salou, com
a presumpte autor d’un delicte
contra la seguretat viària. El fets
van tenir lloc al quilòmetre 50,5
de la C-1412b, a Isona i Conca
Dellà, en un control de velocitat. A les 20.08 hores, els Mossos van detectar una motoci-

cleta, amb matrícula espanyola,
que circulava a 229 km/h, en un
tram de carretera on la velocitat
màxima permesa és de 90 km/h.
Uns quants quilòmetres més endavant una segona patrulla va
aturar l’infractor. Haurà de comparèixer, quan sigui requerit,
davant el jutjat d’Instrucció en
funcions de guàrdia de Tremp.
Per altra banda, Trànsit coordina
aquesta setmana una campanya
policial de controls de velocitat.

Un turisme xoca
contra un pal de
telefonia al terme
de Puiggròs

Detinguts en ser
sorpresos quan
robaven en una
torre de Mollerussa

Un turisme va patir ahir un accident en xocar contra un pal
de telefonia quan circulava pel
quilòmetre 10 de l’L-200, al terme de Puiggròs. Emergències
va ser alertada d’aquest sinistre
a les 7.41 hores i fins al lloc es
van desplaçar Bombers, Mossos i tècnics de la companyia.
No van haver-hi ferits.

La policia local de Mollerussa
va detenir dissabte per la tarda
dues persones, de 22 i 23 anys
i sense domicili conegut, que
van ser sorpreses a l’interior
d’una torre deshabitada ubicada en una finca de la zona nord
de Mollerussa. Els dos homes
van entrar a l’edifici després de
forçar la porta d’entrada.

ARA QUE HI
PENSO!
| Paquita
Sanvicén
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Lectura de
vacances (I)
La setmana passada desitjava
bons viatges i bones lectures.
Predico amb l’exemple. M’he
proposat buidar el munt “per
llegir” i “per rellegir” que he
anat fent “per quan tingui
temps a l’agost.” M’he proposat compartir-los amb les
persones que a l’agost són fidels al diari. Avui n’agafo un
que em crida de fa temps: La
femme rompue de Simone de
Beauvoir (La mujer rota en la
versió castellana que llegeixo).
És el primer –i el més famós–
de tres relats junts: L’edat de
la discreció i Monòleg. Em recava el títol: ... “trencada”? A
mesura que llegeixes te’n vas
adonant del sentit i penses
que és l’únic títol possible. Al

‘La femme rompue’
de Simone de
Beauvoir és una
lliçó de realisme
final és una lliçó de realisme,
d’optimisme contingut i, en
el fons, una profunda reflexió
agredolça sobre l’amor: “¿Volvería a asaltarme la angustia
de envejecer? No mirar demasiado lejos. A lo lejos estaban
los horrores de la muerte y de
los adioses; las ciáticas, las invalideces, la esterilidad mental, la soledad en un mundo
extraño que ya no comprendemos (...) Estamos juntos, esta es nuestra posibilidad. Nos
ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos. ¿Eso nos la hará
tolerable? No se. Esperemos.
No tenemos elección.” Impactant de veritat.

Ingrid Teixidó
Actriu

Personifiquem en l’actriu l’èxit de
l’obra de titelles Adéu, Peter Pan,
de Festuc Teatre, al festival ‘Herrera en escena’: millor obra i millors
actriu i actor (Pere Pàmpols).

Donald Trump
President dels
Estats Units

FOTO: Ajuntament de Tremp

Tremp tanca el cicle ‘Música
als balcons’ amb una bona
acollida entre el públic

D

urant els dimecres del mes
de juliol s’han programat
concerts als balcons del
centre històric. Amb l’objectiu de
dinamitzar l’eix comercial trempolí durant l’estiu, les regidories de cultura i promoció local de
l’Ajuntament de Tremp han engegat aquest estiu l’innovador projecte Música als balcons.

D

urant cinc dimecres, a partir
de les set de la tarda, s’ha
pogut gaudir de microconcerts en diferents balcons estratègics del nucli antic de la localitat
del Pallars Jussà, sempre lligats
amb algun comerç de proximitat.
Els concerts han estat d’estils diversos (guitarra clàssica, acordió,
pop, rock, jazz...) i interpretats
per joves músics dels territori,
vinculats en gran part a l’Esco-

FOTO: Ajuntament de Tremp

la Municipal de Música. Així s’ha
aconseguit l’efecte aparador en
lels dos vessants, l’artístic (donar
a conèixer l’art dels joves músics) i
el comercial (posar en valor el comerç de tota la vida). El cicle ha

tingut una bona acollida entre el
públic, que ha anat augmentat a
mesura que anava avançant. Es
preveu repetir aquest projecte el
proper estiu ampliant el nombre
de balcons i concerts.

No s’hi val ara a condemnar el fanatisme i el supremacisme blanc que
ha portat a les recents massacres al
seu país, quan ell ha estat fomentant contínuament l’odi.

Carrie Lam
Cap del govern
de Hong Kong

La històrica vaga general per exigir
reformes democràtiques ha dut el
caos, amb enfrontaments violents
amb la policia i una vuitantena de
detinguts.

L’Assemblea Bordeta amb Empenta s’està venint a dalt, com
es diu popularment, i ha decidit
estirar la seva campanya contrària a les Torres del Cel, el projecte urbanístic al costat de la
Llotja. Si diumenge feien ironia
sobre si calia enderrocar la Seu
Vella per facilitar les vistes des
dels gratacels, ahir van traslladar el suggeriment a Balaguer,
recomanant treure del mig el
Sant Crist per portar les Torres
allà.

