
La mare tancada al Consolat 
de l’Uruguai amb la seva filla 
entrega la menor al seu pare
La nena va ser recogida pels Mossos, en presència 
de psicòlogues de la DGAIA, i es va portar a Vielha
Barcelona
BLANCA BLAY (ACN)
La mare que estava al Consolat de 
l’Uruguai a Barcelona amb la seva 
filla des de feia una setmana va 
entregar ahir finalment la menor 
als Mossos perquè la lliuressin al 
pare, veí de Vielha. Segons va ex-
plicar Ester Garcia, advocada de 
la dona, la mare va sortir de dins 
del consolat fins al replà amb la 
menor per lliurar-la als agents, 
que no anaven uniformats, i en 
presència de psicòlogues de la 
DGAIA. La policia catalana van ser 
l’encarregada de fer l’entrega al 
progenitor, a Vielha, qui té la cus-
tòdia segons una sentència. 

Tot i que la jutgessa de Viel-
ha havia ordenat ahir que l’en-
trega es fes abans de les 14.00 
hores, Garcia va precisar que els 
advocats ja havien comunicat di-
jous que lliurarien la menor a les 
12.00 hores. En aquest sentit, la 
jutgessa advertia que en cas d’in-
compliment podria incórrer en 
un “delicte de desobediència a 
l’autoritat judicial o, en el seu cas, 
altres delictes”.

Una trentena de persones 
va voler donar suport a la dona, 
que va denunciar l’exparella per 
abusos sexuals a la filla, tot i que 
l’Audiència de Lleida va arxivar 
la causa. Després que un cotxe 
s’emportés la menor, va arribar 

una ambulància al consolat per 
atendre la mare. Els advocats van 
recordar que divendres de la set-
mana passada ja van presentar 
un escrit demanant la suspensió 
de la sentència, però aquest no 
ha estat proveït per la jutgessa de 
Vielha, com tampoc no ho han fet 
els dos recursos contra les reso-
lucions que dictaven l’entrega a 
través de la policia i la conducció 
amb vehicle policial. En aquest 
sentit, van explicar que el proper 
pas ara serà presentar un recurs 
d’apel·lació perquè la mare recu-
peri la custòdia de la menor.

FOTO: E. F.  (EFE) / Moment en el que la menor sortia en cotxe del Consolat d’Urugai direcció Vielha
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FOTO: E. F. (EFE) / Una trentena de persones van donar suport a la mare

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha confirmat 
la sentència del jutjat contenci-
ós-administratiu número 1 de 
Lleida en la que es declarava la 
nul·litat de la resolució de l’alcal-
de d’Algerri fins l’any 2011 Xavier 
Viola quan va llogar, amb finali-
tats extractives, la pedrera de la 
localitat a l’empresa Benito Arnó 
e Hijos S. A. U., un contracte que 
va ser signat l’any 2010.

En aquest sentit, l’11 de gener 
de 2010 es va dictar una resolu-
ció d’alcaldia en la que s’iniciava 
el procediment d’adjudicació de 
l’arrendament de la pedrera d’Al-
gerri, ja que “podria comportar 
uns ingressos vitals per l’ajunta-
ment”. Una plataforma veïnal va 
presentar un recurs, a través de 
l’advocat Pau Simarro, el 31 de 
juliol de 2014 al jutjat contenci-
ós-administratiu de Lleida, des-

prés de demanar a l’ajuntament 
en diverses ocasions la nul·litat 
del concurs públic i el propi con-
tracte de cessió temporal de la 
finca rústica atorgat amb finalitat 
extractiva a Benito Arnó e Hijos 
S. A. U. El jutjat va emetre la sen-
tència el 30 de desembre de 2016 
a favor de la plataforma i Benito 
Arnó la va recórrer al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). Ara el TSJC els hi torna a 
donar la raó, ja que “és clar que 
concurria la nulitat apreciada per 
falta de competència de l’alcal-
de”, perquè “la competència cor-
responia al Ple en tractar-se d’un 
contracte d’una durada superior 
als quatre anys”, sent de deu.

El TSJC declara nul·la la 
cessió d’explotació a Benito 
Arnó de la pedrera d’Algerri

El Jutjat d’Instrucció número 
2 de Cervera ha arxivat la cau-
sa contra cinc de sis membres 
dels CDR investigats pel tall de 
l’A-2, a Tàrrega, amb motiu de 
la vaga general del 21 de febrer 
passat, segons van informar des 
d’Advocacia per la Democràcia 
Lleida (veure més informació a 
la pàgina 18). El jutjat va obrir 
una investigació contra aquestes 
persones pels delictes de coac-

ció, desordres públics, lesions, 
danys i contra el dret dels treba-
lladors, però finalment el jutge 
l’ha acabada arxivant després 
que no hagin quedat demostrats 
aquests delictes. L’altre dels CDR 
investigats sí haurà d’anar a judi-
ci com a presumpte autor d’un 
delicte de lesió a l’autoritat per 
haver donat, suposadament, 
una empenta durant la protesta 
a un agent dels Mossos.

Arxiven la causa contra 
cinc CDR pel tall de l’A-2, 
a Tàrrega, durant el 21-F

Una persona, ferida 
en un accident a la 
C-12, al seu pas 
per Santa Linya

Un motorista 
resulta ferit en patir 
un accident a la 
localitat de Tremp

Extingeixen un 
petit incendi de 
vegetació al 
terme de Sidamon

Una persona va resultar ferida 
amb contusions el dijous per 
la nit en un accident de trànsit 
que es va registrar al quilòme-
tre 187 de la C-12, al terme mu-
nicipal de Santa Linya. Per altra  
banda, ahir a les 12.14 hores 
es va produir un altre sinistre 
a l’A-14, a Almenar. En aquesta 
ocasió només es van lamentar 
danys materials.

Un motorista va resultar ahir 
ferit amb una possible fractu-
ra de cama en patir un acci-
dent quan es trobava al Passeig 
Conca de Tremp, a la localitat 
de Tremp. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 16.22 hores que el 
citat motorista havia tingut una 
caiguda i que es trobava ferit. 
Així, fins al lloc dels fets es van 
desplaçar agents de la policia, 
els Bombers i el SEM.

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir de matinada 
un petit incendi de vegetació 
que va tenir lloc al terme mu-
nicipal de Sidamon. Emergèn-
cies van ser informada a les 
23.38.30 hores del dijous del 
citat foc i es va desplaçar una 
dotació del cos. Finalment, a 
les 00.30 hores estava apagat.
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Les Borges Blanques
REDACCIÓ 
Els treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament de les Borges, 
segons va explicar el consistori, 
van anunciar a l’equip de govern 
municipal que, en cas que la sen-
tència del judici del procés sigui 
condemnatòria, se sumarà im-
mediatament a les mobilitzacions 
si la resolució es fa pública durant 
la seva jornada laboral, i si es co-
neix una vegada finalitzada ho fa-
ran l’endemà. 

Segons va exposar la primera 
tinent d’alcalde de la capital gar-
riguenca, Núria Palau, els treballs 
s’han reunit aquesta setmana i 
han pres aquesta decisió que el 
set membres de l’equip de go-
vern secunden i respecten ple-
nament. Palau va exposar que es 
tracta de decisions personals dels 
treballadors i treballadores i que 
el personal que no vulgui secun-
dar les mobilitzacions podrà tre-
ballar amb normalitat. 

FOTO: Aj. Borges / L’ofrena que es va fer a Companys l’any passat

El personal de l’Ajuntament 
de les Borges es mobilitzarà 
si hi ha condemna als presos

D’altra banda, el proper di-
marts 15 d’octubre, tindrà lloc a 
la capital de les Garrigues l’ofre-
na institucional, en homenatge al 
President Lluís Companys en un 
acte unitari de l’Ajuntament de 
les Borges i el Consell Comarcal 
de les Garrigues, amb les entitats 
ANC, Òmnium Cultural, Ateneu 

Popular Garriguenc i l’Associació 
per a la recuperació de la Memò-
ria Històrica (vegeu pàgina 18).

L’acte tindrà lloc a les 20.30 
hores, a la plaça Llibertat, situada 
a l’avinguda Francesc Macià del 
municipi i servirà per commemo-
rar la data del seu afusellament a  
mans de les tropes franquistes. 

L’Ajuntament d’Almacelles co-
mença la recollida porta a porta 
d’una trentena de comerços per 
donar més capacitat als conteni-
dors de paper i cartró que hi ha 
situats prop de les zones comer-
cials de la vila. L’objectiu és no 
col·lapsar els contenidors de pa-
per i cartró de les illes de reco-
llida selectiva. La recollida porta 
a porta es farà dilluns, dimecres 
i divendres, a càrrec d’operaris 

de la Brigada Municipal. Aquests 
s’encarregaran d’emportar-se 
tots els residus d’aquest mate-
rial a la deixalleria municipal i, 
d’aquesta manera, donar més 
capacitat als contenidors de pa-
per per als particulars que, so-
vint, es trobaven amb els con-
tenidors plens dels residus que 
generaven tots aquests comer-
ços, col·lapsant en poques hores 
la seva capacitat. 

FOTO: Aj. Almacelles / Volen donar més capacitat als contenidors

L’Ajuntament d’Almacelles 
inicia la recollida porta a 
porta en una trentena de 
comerços del municipi
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Enguany una parella de trenques 
ha criat tres polls a Lleida, sent 
així l’únic indret on encara es re-
produeix en estat salvatge. De 
fet, Catalunya es manté com a 
l’únic indret de la península ibèri-
ca amb reproducció de la trenca, 
un ocell catalogat com a espècie 
en situació crítica, que es troba 
en perill imminent d’extinció a la 
península. Així es desprèn de l’úl-

tim informe de balanç elaborat 
en el marc del projecte de con-
servació d’aquest ocell que im-
pulsa el Departament de Territori 
en col·laboració amb l’Associació 
Trenca. 

Pel que fa a la cria en capti-
vitat, l’excepcionalitat climàtica 
del passat estiu a les comarques 
de Ponent, amb temperatures 
de fins a 43 graus, ha afectat la 

Lleida és l’únic indret del país 
on encara es reprodueixen 
trenques en estat salvatge

productivitat d’enguany, sobretot 
les segones postes de la tempo-
rada. En total, el centre de cria 
de la trenca del Centre de Fauna 
de Vallcalent (Lleida) ha registrat 
aquest 2019 71 naixements, 30 
menys que l’any passat. La super-
vivència dels polls criats artificial-
ment ha estat del 100%.

D’altra banda, aquest any han 
arribat cinc trenques a la Pla-
na de Lleida, procedents dels 
seus quarters d’hivernada al sud 
d’Àfrica: quatre a Torreribera i 
una altra a Bellpuig, totes elles 
alliberades anys anteriors en el 
marc d’aquest projecte mitjan-
çant la tècnica del hàcking. FOTO: Departament Territori/ Imatge de dues trenques en una branca

Mollerussa va activar ahir al ma-
tí la zona d’aparcament ubicada 
a l’avinguda de Balaguer xamfrà 
amb el carrer de la Diputació i 
carrer de la indústria amb un to-
tal de 51 places i a la tarda va acti-
var també les 19 places del carrer 
de la Creu. A principis de la set-
mana vinent, es preveuen obrir 
les de l’avinguda Canal.

Mollerussa posa 
en marxa 70 
places noves 
d’aparcament

FOTO: Aj. Mollerussa/ Es crearan al carrer la Creu i avinguda Balaguer

El PSC insta a crear un “pla de xoc” per 
aturar la marxa de metges del món rural

Tremp celebra un seminari sobre tast 
d’oli destinat als olivicultors del Jussà

El PSC demana al Departament de Salut que engegui un “pla de xoc 
per tal d’aturar amb urgència la fuga de professionals sanitaris del 
món rural a grans hospitals, centres urbans i altres comunitats au-
tònomes”. Per això, ha presentat una interpel·lació al Govern instant 
que “s’apliqui incentius per a les places de difícil cobertura rural”. 

L’Ajuntament de Tremp i l’Associació de productors d’oli del Pallars, a 
través del programa Al teu gust, aliments del Pallars, van organitzar 
un seminari els dies 8 i 9 d’octubre en tast avançat d’olis adreçat als 
olivicultors de la comarca que ha comptat amb la participació de 15 
professionals. 
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El Sícoris Blanc va guanyar a 
l’Agramunt en un partit que els 
visitants van anar de menys a 
més.

El primer període dominat 
pel desencert de tots dos equips 
on es notava el respecte a la pis-
ta. Al segon període l’equip va 
canviar i va millorar el seu treba-
ll, aconseguint liderar el marca-

dor amb 2 punts d’avantatge.
A la represa ha estat el pe-

ríode decisiu on l’equip s’ha po-
sicionat bé a la pista, amb una 
defensa més agressiva i activa 
que ha comportat un major en-
cert en atac. Tot i els intents de 
l’Agramunt, el Sícors ha acabat 
guanyant el partit amb un global 
de 64 a 70.

Victòria important pel 
Sícoris Blanc a la pista 
de l’Agramunt

BÀSQUET  Sènior masculi

FOTO: Sicoris / Victòria del Sicoris Blanc contra l’Agramunt

L’Ekke CB Lleida 
guanya el segon partit
Les jugadores porten dos de dos, 
aquest cop guanyant al Cerdanyola
Lleida
REDACCIÓ
Victòria de mèrit del sènior de 
Copa Ekke CB Lleida davant el 
Cerdanyola del Vallès. Després 
d’una primera part amb lleugera 
avantatge del CB Lleida, (23/29), 
el tercer quart el va dominar amb 
claredat i amb un quart quasi 
definitiu (10/22). L’equip amb 
aquesta victòria aconsegueix la 
segona en dues jornades de lliga, 
la primera guanyant al Mataró en 
un partit molt igualat. 
El resultat final contra el Cerdan-
yola va ser de 47 a 63.
L’equip del Ekke CB Lleida va co-
mençar el partit molt inspirat i 
al primer quart ja guanyava 10 
a 20. El segon quart va portar 
la mateixa dinàmica de partit i 
va acabar amb un 23 a 29, amb 

BÀSQUET  Sènior Femení

BÀSQUET  Infantil Interterritorial

FOTO: CB Lleida / Les jugadores celebren la segona victòria de la lliga

IMATGES D’ACTUALITAT

Derrota a tercera catalana

Debut amb victòria pel mini

El Borras Cappont de tercera catalana va caure davant l’Almacelles 
i suma la segona derrota en un partit que va lluitar fins al final 
però va acabar amb un resultat de 76 a 60. /FOTO: Borras Cappont

Victòria del Roca Borras Cappont en el debut en la categoria de 
nivell A contra el CB Igualada. Un gran encerte del Cappont va 
fer que el resultat final acabés en 100 a 55. /FOTO: Borras Cappont

una petita reacció del conjunt lo-
cal. No obstant, va ser al tercer 
quart quan les jugadores del Ekke 
CB Lleida van pressionar més i el 
quart va acabar amb un global de 
33 a 51. Finalment, el partit aca-

baria amb un resultat de 47 a 63 
per aconseguir la segona victòria 
de la lliga. 
En la propera jornada el Ekke CB 
Lleida rebrà a l’Igualada al Pavelló 
Municipal de Barris Nord.

El Roca Borràs Cappont suma la 
segona derrota de la temporada 
després de caure a Sant Cugat en 
un partit que va començar molt 
de cara pels locals gràcies a una 
gran defensa que va deixar sense
idees als de Cappont. Els de casa 
van sortir molt forts, imposant el 
seu ritme i finalment el primer 

parcial va ser de 25-1. Tot i això, 
els de gris no li van perdre la cara 
al partit i a partir del segon quart 
ja van començar a jugar amb més 
fluïdesa. 
A la represa, el partit va seguir 
la mateixa dinàmica del segon 
quart, i els locals van anar am-
pliant la distància fins a col·locar 
el 111-45 final.

Segona derrota del Borras 
Cappont després de perdre 
contra el Sant Cugat

FOTO: Borras Cappont / Derrota del Borras Cappont contra el Sant Cugat

BÀSQUET  Cadet

El cadet del 
Vallfogona perd 
contra el Tremp el 
segon partit
El segon partit del Vallfogona 
va ser complicat per les sensa-
cions en defensa i atac que al 
primer quart no van ser bones, 
tot i que al segon va haver-hi 
una bona reacció però no va 
servir per apropar-se a les ju-
gadores del Tremp, que van ser 
molts superiors i van acabar 
emportant-se el partit per un 
contundent resultat de 28 a 72.

BÀSQUET  Infantil

La segona jornada 
d’infantil masculí 
deixa una derrota 
del Tèrmens
Derrota contundent del Tèr-
mens que arriba amb cert des-
avantatge amb la resta d’equips 
ja que molts ja es coneixen 
d’anys anteriors, i tot i les ga-
nes del Tèrmens el Bellvís va 
ser molt superior i va guanyar 
per 32 a 74.
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Desenes d’activitats per viure 
el patrimoni cultural català
Lleida i la resta de la demarcació s’uneixen a la 
celebració de les Jornades Europees de Patrimoni
Un cicle de cinema que es 
projectarà al Museu de 
Lleida i portes obertes en 
la majoria d’equipaments 
culturals de la ciutat seran 
l’eix de la celebració de 
les Jornades Europees del 
Patrimoni.

Lleida
REDACCIÓ
Les Jornades Europees de Patri-
moni, una iniciativa del Consell 
d’Europa i la Comissió Europea 
impulsada l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, celebrarà més 
de 500 activitats arreu de Catalu-
nya durant aquest cap de setma-
na.

Un any més, la ciutat de Lleida 
i tota la demarcació es bolcaran 
amb la celebració acollint diver-
ses activitats; ahir, el Museu de 

Lleida va acollir la presentació 
del cicle de cinema El patrimoni 
com a objecte de destrucció en 
el món contemporani, que bus-
ca una reflexió sobre la destruc-
ció del patrimoni en els nostres 
dies. La primera pel·lícula que es 
va projectar va ser el documental 
The destruction of memory. Avui, 
s’ofereixen dos curtmetratges 
(13.00 hores) i dos llargmetrat-
ges.

A més, Turisme de Lleida ha 
programat dues visites guiades 
al Castell dels Templers; dissab-
te (12.00) amb La Poderosa Co-
manda de Gardeny i diumenge 
amb Templer per un dia. També 
diumenge es farà l’activitat Petits 
racons, grans descobertes, que 
obrirà espais de la Seu Vella que 
habitualment no estan a l’abast 
del públic i es podran visitar.

FOTO: Núria García / El cicle de cinema serà conduït per Sandro Machetti

A més de Lleida, desenes de 
poblacions de la demarcació or-
ganitzen activitats culturals, entre 
elles nombroses visites guiades 
als respectius centres històrics, 

jornades de portes obertes en 
els equipaments monumentals 
o conferències, que permetran 
gaudir del patrimoni cultural de 
Catalunya.

El XXI Orgues 
de Ponent 
presenta 
Guido Iotti i 
Carme Godall 
El Festival Orgues de Ponent i 
del Pirineu 2019 ofereix una do-
ble cita demà diumenge. La pri-
mera serà al Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Ave-
llanes a Os de Balaguer (12.00 
hores), on Guido Iotii i Carme 
godall presentaran el concert 
Obres per a orgue a quatre 
mans, amb repertori d’autors 
com Bach, John Marsh, Kellner, 
Luigi Malerbi, Robert de la Riba 
o Ramón Ferreñac.

També demà diumenge, a 
partir de les 18.00 hores, se ce-
lebrarà a l’església parroquial 
de la Mare de Déu de Ribera 
a la Pobla de Segur Un concert 
familiar i pedagògic, que serà 
interpretat per Damian Itrich 
a la trompeta, Norbert Itrich 
a la percussió i Norbert Itrich 
Prella amb l’orgue. El repertori 
d’aquest concert estarà basat 
en obres de Bach, Pachelbel, 
Marin Marais, Joan Baptista 
Lambert o Ennio Morricone.

Lleida 
REDACCIÓ
El Festival de l’Audiovisual Català. 
Som Cinema, que celebra la seva 
desena edició a Lleida del 22 al 
27 d’octubre, va donar a conèixer 
les set pel·lícules que formen part 
de la secció oficial. De les set pro-
postes, sis són l’òpera prima del 
seu director, mentre que una és 

la segona pel·lícula, el que refer-
ma el compromís del festival amb 
les produccions i cineastes emer-
gents del panorama català.

En la sessió inaugural, que tin-
drà lloc el dijous 24 d’octubre al 
Teatre de la Llotja, es podrà veure 
La hija de un ladrón, de Belén Fu-
nes, que va guanyar la Concha de 
Plata a la millor actriu per Greta 

Fernández. En el mateix acte, es 
lliurarà el Premi Comunicació al 
periodista Toni Vall.

La resta de pel·lícules a con-
curs són: La innocència, de Lu-
cía Alemany; Ara, de Pere Solés; 
Sant Martí, de David Ruíz i Albert 
València; Assemblea, d’Àlex Mon-
toya; Cordes, de Luis Montesinos; 
i Escapada, de Sarah Hirttt.

La secció oficial del Som Cinema  
veurà el debut de sis directors

FOTO: S.C. / ‘La hija de un ladrón’ es projectarà en la sessió inaugural
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