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La demarcació 
manté l’esperit 
de l’1-O dos 
anys més tard
Organitzen xocolatades 
i lectures de manifestos
L’1 d’Octubre del 2017, la 
demarcació al complet es 
va mobilitzar per defensar 
les urnes. Dos anys més 
tard, molts d’ells van voler 
recordar aquella jornada, 
on les porres van trencar la 
normalitat de tota votació. 

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Manifestacions, concentracions, 
xocolatades i actes diversos van 
tenir lloc ahir a diferents munici-
pis de les comarques lleidatanes. 
Un d’ells va ser Bellpuig, que va 
apostar per celebrar una consulta 
popular sobre el dia festiu de la 
seva Festa Major. El seu alcalde, 
Jordi Estiarte, va explicar que es 
tractava d’una consulta en què 
se’ls demanava escollir entre els 
dies 10 i 14 de setembre per cele-
brar el dia festiu. La coincidència 
de dates no va ser envà i és que 
van voler reivindicar l’esperit de 
l’1-O en aquesta votació popu-
lar. De fet, per això es van utilitzar 
l’urna del referèndum. En aques-
ta votació, que va començar a les 
8.00 del matí i va finalitzar a les 
20.00 del vespre, hi van poder 
participar els majors de 16 anys i 
els tècnics i personal del consisto-
ri van ser els encarregats d’estar a 
la mesa. “Aquesta iniciativa conti-
nuarà si es manté aquest govern”, 
va explicar Estiarte. 

En declaracions a aquest diari, 
el republicà considera que en el 
moment actual fa falta “una es-
tratègia antirepressiva” i en això, 
diu, hi juga un paper important 
el municipalisme. Això sí, remar-
ca que “no és tant la unitat, sinó 
l’estratègia antirepressiva”. 

TÀRREGA APLEGA UN MILER

Un dels altres municipis que 
va rememorar aquella jornada 
va ser Tàrrega amb una manifes-
tació que va aplegar un miler de 
persones. D’altres com les Borges 
Blanques van optar per fer una 
jornada més festiva amb una xo-
colatada sense deixar de banda la 

FOTO: Aj. Balaguer/ Els manifestants a Balaguer amb les urnes de l’1-O

FOTO: J.E./ La candidata d’ERC votant en la consulta popular a Bellpuig

La matinada de dilluns a di-
marts a l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Lleida van aparèixer 
llaços vermells recobrint els lla-
ços grocs que s’havien col·locat 
el diumenge, formant així una 
bandera espanyola. Els llaços 
grocs es van col·locar diumen-
ge per rememorar el dia del 
referèndum. A banda també 
van repetir simbòlicament la 

votació de l’1-Oi es va recla-
mar “unitat d’acció dels par-
tits independentistes”. L’acte el 
van organitzar la Comissió  de 
la Memòria dels Fets de l’1-O 
a l’EOI i el CDR Barris Nord. En 
aquest sentit, la portaveu de la 
Comissió, Cristina Torrent, va 
explicar que era un acte “obert 
al barri”, amb una actitud “cívi-
ca i pacífica”.

Col·loquen llaços vermells 
sobre els grocs penjats a la 
seu de l’Escola d’Idiomes

FOTO: Tony Alcantára / Van ‘dibuixar’ una bandera espanyola

part reivindicativa amb la penja-
da d’una lona per part dels CDR 
i amb una taula rodona per de-
batre sobre el futur nacional del 
país.

En la mateixa línia de festivi-
tat, Sort va recordar el referèn-
dum amb un aperitiu popular, 
però la part reivindicativa va ve-
nir amb la lectura d’un manifest i 
parlaments de les autoritats. En-
tre ells, l’alcalde Raimon Monter-
de va lamentar que el record de 
l’1-O és “agredolç” i va destacar, 
en declaracions a l’ACN, que “el 

FOTO: Raül Palacios / Tàrrega va ser dels municipis que va aplegar més gent en el seu acte reivindicatiu

país va treballar conjuntament 
per votar i tirar endavant el refe-
rèndum”. 

A la capital del Pla d’Urgell els 
actes es van concentrar a la nit, en 
un sopar solidari per als “represa-
liats”. En aquest sopar, on cadascú 
s’havia de portar el seu menjar, hi 
va haver també torns oberts de 

paraula per a tots els assistents. 

TORNEN LES URNES

Si les protagonistes de l’1-O 
van ser les urnes, en el segon ani-
versari també van tenir un paper 
important. En el cas de Balaguer, 
hi va haver una manifestació on 
diversos ciutadans van portar 

aquest instrument per fer palès 
les seves vivències durant la jor-
nada. 

I aquestes urnes van haver 
de compartir protagonisme amb 
les escoles, un dels llocs on es 
va celebrar el segon aniversari a 
Tremp, amb la lectura d’un mani-
fest sobiranista. 
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FOTO: LM/ Mollerussa va apostar per amenitzar el sopar solidari pels “represaliats” amb música

FOTO: Aj. Borges/ La capital de les Garrigues va preparar una xocolatada popular per commemorar la data

FOTO: ACN / L’alcalde de Sort va recordar la unitat que va permetre tirar endavant l’1-O

FOTO: ERC / A Soses ho van recordar amb un berenar i una exposició d’aquella jornada FOTO: ERC / A Montoliu van recollir cartes dels veïns per enviar-les als presos polítics

FOTO: ERC / Acte de commemoració del referèndum d’autodeterminació a Massalcoreig

FOTO: AdvocaciaDemoLleida/ A Tremp, concentració amb torxes
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Demanen set anys de presó 
per a un venedor de loteria 
per quedar-se 72.458 euros
L’acusat era l’administrador d’un punt de venda de les 
Borges i els diners, de la setmana de Nadal de 2016
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un venedor de loteries de l’Estat 
que gestionava un punt de ven-
da a les Borges Blanques  s’as-
seurà avui al banc dels acusats a 
l’Audiència  Provincial de Lleida 
per haver-se presumptament 
quedat amb  un total 72.458,32 
euros de la recaptació corres-
ponent a la setmana de Nadal 
del 2016, concretament del 19 
al 25 de desembre. En aquest 
sentit, segons la Fiscalia, J. A. B. 
T., veí de Bell-lloc d’Urgell i ad-
ministrador únic de l’empresa, 

tenia contractada una assegu-
rança i l’asseguradora que va 
assumir l’import ara el reclama. 
Per aquest motiu, el ministeri 
públic demana que s’indemnit-
zi la companyia d’assegurances 
amb el mateix import i que es 
condemni l’acusat a set anys de 
presó i inhabilitació absoluta du-
rant dotze anys per un delicte de 
malversació. Alternativament, 
el ministeri públic sol·licita que 
s’imposin quatre anys de presó 
a l’acusat per un delicte d’apro-
piació indeguda i una multa de 
3.000 euros. FOTO: Ó. Buetas / El judici serà avui a l’Audiència Provincial de Lleida
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Disminueix 
el nombre 
de morts a 
les carreteres 
lleidatanes
El número de víctimes mortals 
a les carreteres de Lleida ha es-
tat de 21 entre l’1 de gener i el 
30 de setembre d’aquest any, 
una xifra inferior a la que es va 
registrar durant el mateix perí-
ode de temps de 2018, quan va 
ser de 30. Pel que fa als col·lec-
tius vulnerables, en el que por-
tem d’any han perdut la vida 3 
ciclistes i 4 motoristes, mentre 
que cap vianant va morir. Pel 
que fa al conjunt de les carre-
teres catalanes, 133 persones 
han mort en 126 accidents 
mortals i aquest nombre de 
víctimes mortal representa una 
reducció del 13,6% respecte el 
mateix període de l’any passat. 
Així mateix, respecte a l’edat, 
destaca l’augment d’un 78% 
del nombre de morts dins la 
franja de 65 a 74 anys. Per altra 
banda, en un camí forestal de 
Castelldans ahir un conductor 
va ser ferit lleu quan el seu ve-
hicle va patir una sortida de via.

Els Mossos van denunciar penal-
ment dilluns un ciutadà andorrà 
com a presumpte autor d’un de-
licte contra la seguretat viària. Els 
fets van succeir durant un control 
de velocitat que la policia havia 
muntat al quilòmetre 527 de l’A-
2, en sentit Barcelona, a la comar-
ca de la Segarra. Circulava a 211 
km/h per l’autovia.

Denunciat per 
circular a 211 
km/h per l’A-2, 
a la Segarra

Un home de 33 anys va resultar 
ferit de caràcter greu en patir un 
accident laboral en una empresa 
de Mollerussa situada al camí 
d’Arbeca. Els serveis d’emergènci-
es van ser alertats de l’incident a 
les 9.22 hores i el ferit va ser tras-
lladat pel SEM a l’Hospital Arnau 
de Vilanova. Cal indicar que en 
aquell lloc hi havia una petita fui-
ta d’amoníac que es va controlar.

Un home resulta 
ferit greu en un 
accident laboral 
a Mollerussa

FOTO: Mossos / Denunciat per un delicte contra la seguretat viària

FOTO: L. M. / Imatge de la nau on es va produir l’accident laboral

Extingeixen petits incendis als termes 
municipals d’Ivars d’Urgell i Alcarràs

Formació a Camarasa dels aspirant a la 
unitat subaquàtica del GRAE de Bombers

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un petit incendi que 
va tenir lloc a Ivars d’Urgell i en el que es va veure afectada una pila 
de palla d’un granja per un foc en un transformador. De la mateix 
manera, també van apagar un feix de llenya a Alcarràs.

Els efectius dels Bombers de la Generalitat que són aspirant a la uni-
tat subaquàtica del GRAE van dur a terme ahir una formació bàsica a 
Camarasa. Segons van explicar a través de les xarxes socials fonts del 
cos, aquesta va consistir en un rescat al riu amb embarcació, nedant, 
i també rescat de persona a l’aigua.

Un ferit lleu en 
ser atropellat 
a la localitat 
de Tàrrega
Un persona va ser ferida de 
caràcter lleu en ser atrope-
llada per un turisme quan es 
trobava a l’Avinguda Onze de 
Setembre de Tàrrega. Emer-
gències van ser informada de 
l’atropellament a les 12.05 ho-
res i fins a on es va produir es 
va personar policia local, Bom-
bers de la Generalitat i el SEM.

Un parapentista de 36 anys, veí 
de Lleida, va resultar ahir ferit 
greu en patir un accident al Coll 
d’Ares, a Sant Esteve de la Sar-
ga. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
de la incidència a les 12.06 hores 
i fins al lloc dels fets es van per-
sonar una dotació dels Bombers 
de la Generalitat i un helicòpter 
del SEM. Finalment, va ser tras-
lladat a l’Hospital de Tremp.

Un parapentista, 
greu en un accident 
al Coll d’Ares
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