
Lleida
REDACCIÓ 
Nombrosos ajuntaments de Llei-
da van celebrar ahir plens ex-
traordinaris per aprovar mocions 
que rebutjen la sentència del Tri-
bunal Suprem sobre l’1-O, recla-
mar la llibertat immediata dels 
presos polítics i defensar el dret 
d’autodeterminació.

Entre els ajuntaments que es 
van posicionar es trobava el de a 
Seu d’Urgell, que va aprovar ahir 
al vespre en un ple extraordinari 
d’urgència la moció presentada 

pels grups municipals que confor-
men l’equip de govern municipal 
(Junts per la Seu i ERC) de respos-
ta a la sentència condemnatòria 
del Tribunal Suprem en el judici 
de l’1 d’Octubre i per demanar 
l’amnistia per a les persones pre-
ses polítiques catalanes i en de-
fensa del dret a l’autodetermina-
ció. També va celebrar una sessió 
extraordinària l’Ajuntament de 
Tàrrega. En aquest cas la moció 
va prosperar amb els vots favora-
bles d’ERC-MES-AM, CUP Tàrre-
ga-Amunt i Junts per Tàrrega i 

els vots contraris del PSC. El text 
reivindica també el dret a treba-
llar pacíficament en favor de la 
República catalana. L’Ajuntament 
de Tremp també aprovà una mo-
ció, on demanà l’amnistia per a 
les persones preses polítiques 
catalanes. L’Ajuntament d’Alpicat 

aprovà en ple una moció de res-
posta a aquesta sentència en la 
qual demana l’amnistia per a les 
persones preses polítiques cata-
lanes i en defensa del dret d’auto-
determinació. També s’expressa 
el recolzament als presos polítics 
i el rebuig a la sentència condem-

natòria, així com es manifesta el 
suport a les accions no violen-
tes de manifestació i de protesta 
contra les penes imposades. La 
moció aprovada estava elabora-
da des de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) 
i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a la qual es 
va adherir el Ple de l’Ajuntament 
d’Alpicat.

L’Ajuntament de Tornabous 
denuncià ahir la falta de fona-
ment de les condemnes i els 
greus atacs que suposen contra 
llibertats fonamentals com el dret 
d’expressió o el dret a decidir.

Va mostrar tota la seva solida-
ritat amb les persones preses i el 
màxim suport a totes les seves 
famílies. El Consell Comarcal del 
Segrià també va aprovar ahir una 
moció de rebuig a la sentència 
del Procés. La moció va prosperar 
gràcies als vots a favor d’Esque-
rra, Junts x Catalunya i el Comú 
de Lleida.

Anul·len l’acte 
d’inauguració 
de la Fira de 
Sant Ermengol 
L’Ajuntament de la Seu d’Urge-
ll ha decidit no obrir la Fira de 
Sant Ermengol fins aquest dis-
sabte, enlloc de divendres a la 
tarda com estava programat. A 
més, també s’ha anul·lat la in-
auguració oficial del certamen, 
la qual havia d’anar a càrrec 
del president de la Generalitat, 
Quim Torra, i s’havia de dur a 
terme dissabte. El consistori 
de la capital alturgellenca ho 
ha acordat amb els formatgers 
i altres professionals que parti-
cipen a l’esdeveniment, tenint 
en compte el “moment excep-
cional que viu el país” degut a 
la sentència de l’1-O.

La invasió de les 
vies afecta el tren 
de Barcelona a 
Lleida per Reus
La invasió de les vies ahir al qui-
lòmetre 580 en la línia de tren 
entre Reus i Tarragona va afec-
tar entre altres els serveis de 
la línea R14, que connecta la 
ciutat de Lleida amb Reus. Així 
mateix, els viatgers que agafa-
ven ahir el primer tren Lleida 
06.55 – Cervera van haver de 
fer el trajecte  per carretera de-
gut als problemes derivats del 
tall de dilluns a la zona de Vi-
laseca, segons informà la com-
panyia Renfe.

Un jove de 22 anys d’Artesa 
de Lleida perd un ull per les 
càrregues policials al Prat
La lesió es correspondria a l’impacte d’una pilota 
de goma o un projèctil de foam de la policia
Artesa de Lleida
REDACCIÓ
L’home que va resultar ferit du-
rant la protesta d’ahir dilluns con-
vocada per Tsunami Democrà-
tic contra la sentència de l’1-O a 
l’Aeroport del Prat és un jove de 
22 anys d’Artesa de Lleida. El jove 
va patir l’esclat del globus ocular 
i múltiples ferides facials i segons 
van informar ahir fonts de l’Hos-
pital de Bellvitge a LA MAÑANA, 
durant el matí d’ahir va ser ope-
rat i finalment no se li va poder 
salvar l’ull on va rebre l’impacte, 
amb tota probabilitat degut a una 
pilota de goma que van fer servir 
els agents de la Policia Nacional 
durant les càrregues a la termi-
nal 1 de l’Aeroport. Durant les 
protestes de dilluns a l’Aeroport 
de Barcelona també resultar fe-
rit un altre home de 30 anys, que 
va haver de ser operat d’urgència 
a l’Hospital Clínic. En aquest cas, 
l’home va resultar greument ferit 
als testicles. El traumatisme li va 
causar pèrdua de massa testicu-

lar i segons va afirmar Alerta So-
lidària, l’agressió va ser “per part 
del Cos Nacional de Policia”.

El Síndic de Greuges ha obert 
una investigació d’ofici per analit-
zar l’actuació de les forces de se-
guretat en les manifestacions que 
es van produir dilluns com a reac-
ció a la sentència i en especial per 
aclarir l’ús de bales de goma per 
part de la Policia Nacional. En un 
comunicat, Ribó va assegurar ahir 
intervenir ‘’amb urgència’’ per 
aclarir l’incident en què una per-
sona va perdre un ull en una lesió 
que és compatible amb l’impac-
te d’una pilota, segons l’Hospital 
de Bellvitge. Per a la investigació, 
el Síndic ha demanat informació 
a la direcció general de la poli-
cia sobre la intervenció del cos 
de Mossos en l’ocupació de l’es-
tat de Sants aquest diumenge, i 
en altres accions reivindicatives 
d’aquest dilluns, especialment a 
l’aeroport del Prat. Ribó ha dema-
nat informació al Ministeri de l’In-
terior, pel que fa a la participació 

del cos de Policia Nacional en la 
contenció de les manifestacions 
a l’aeroport i en altres punts de 
la ciutat de Barcelona. La plata-
forma pro drets humans SomDe-
fensors investigarà l’incident on 
un activista independentista ha 
perdut un ull en rebre l’impacte 

d’una pilota de goma o projèctil 
de foam a les protestes a l’Aero-
port de Barcelona.

La Policia Naciona va utilitzar 
14 pilotes de goma en els mo-
ments de més tensió en les pro-
testes a l’Aeroport, segons infor-
mà ahir la Policia Nacional a Efe.

FOTO: Vilaweb / El jove d’Artesa de Lleida, estès al terra en ser ferit

Molts consistoris de Lleida van celebrar 
ahir plens per tractar aquesta qüestió

Allau de mocions de rebuig 
a la sentència de l’1-O per 
part dels Ajuntaments

FOTO: Aj.Tàrrega / Imatge del ple celebrat a Tàrrega
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Lleida és la demarcació 
catalana que més 
dones ocupa al sector 
agrícola i ramader
Representen un 64,26 per cent del 
total de contractes subscrits per dones
Lleida
REDACCIÓ
Lleida és la demarcació catala-
na que més dones ocupa en els 
sectors agrícola, ramader i fores-
tal català amb un 64,26% del to-
tal de contractes, i Girona la que 
menys contracta, amb un 2,77%. 
Tarragona signa un 23,16% i Bar-
celona, un 9,81% dels contractes 
de dones en el món rural.

En el Dia Mundial de les Dones 
Rurals, que es va celebrar ahir, la 
delegada del Govern a Catalunya, 
Tere Cunillera, va posar en va-
lor que un dels objectius del pla 
d’ocupació Reincorpora-t, pro-
mogut pel Govern, és “donar su-
port al paper de la dona en l’en-
torn rural, un paper clau des de 
tots els punts de vista per acon-
seguir el manteniment i fixació de 
la població al nostre món rural, i 
a la vegada un dels objectius de 
l’Agenda 2030 de la ONU en la 
qual estem compromesos com a 
país”. 

Les dones catalanes represen-
ten el 15,75% de totes les per-
sones amb contracte laboral al 
sector agrícola, ramader i fores-
tal. Un total de 4.189 dels 26.593 
contractes vigents a Catalunya al 
segon trimestre d’aquest any els 
van signar dones, un 4,26% més 
que en el mateix trimestre del 
2018.

FOTO: Aj.Massalcoreig / Un dels actes, una caminada popular
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Una cinquantena de massalco-
retgines van participar ahir a 
les activitats que va organitzar 
l’ajuntament per commemorar 
el Dia de la Dona Rural. El ma-
tí va començar amb una cami-
nada de 30 minuts per l’entorn 
del poble, posteriorment van 
parar al Parc de Salut del muni-
cipi, en el qual la infermera del 
poble els hi va ensenyar a com 
usar i treure rendiment de les 

màquines instal·lades. Poste-
riorment van assistir a una xe-
rrada sobre el paper de la dona 
en el món rural i han finalitzat 
els actes amb un esmorzar po-
pular. Montserrat Jové, alcal-
dessa del municipi va agraïr a la 
infermera la seva participació 
en l’acte. “Tenim al nostre po-
ble un entorn natural fantàstic 
per promocionar el senderisme 
i les rutes saludables”.

Massalcoreig celebra el  
Dia de la Dona Rural

Autoritzen a partir d’avui poder fer cremes en 
terrenys forestals fins al 14 de març de 2020

Dues dones, ferides en un accident a 
l’Avinguda de Catalunya d’Alcarràs

Els Agents Rurals van recordar ahir que a partir d’avui, i fins al 14 de 
març de 2020, es poden fer cremes en terrenys forestals de Catalu-
nya, tot i que cal comunicar-ho prèviament a l’ajuntament correspo-
nent. En aquest sentit, cal recordar que la prohibició es va iniciar el 
passat 15 de març per tal d’evitar incendis.

Dues dones, de 68 i 47 anys, van resultar ahir ferides de caràcter 
menys greu en un accident entre dos turismes que es va produir a 
l’Avinguda de Catalunya d’Alcarràs. Emergències va ser informada del 
sinistre a les 14.38 hores i van ser traslladades a l’Arnau de Vilanova. 
A més, a Ponts i Alguaire van haver-hi sortides de via sense ferits.

Rescaten una 
dona de 51 
anys perduda a 
Castell de Mur
Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una dona de 
51 anys que s’havia desorien-
tat i perdut quan es trobava al 
terme municipal de Castell de 
Mur. En aquest sentit, emer-
gències va ser alertada de la 
incidència a les 16.26 hores i, 
finalment, una dotació terres-
tres del cos la trobar sana i es-
talvia a les 17.44 hores.

JARC veu positiu l’anunci que el 
Comissari europeu d’Agricultura, 
Phil Hogan, va fer dilluns al Con-
sell de Ministres de la UE, sobre 
l’activació de l’emmagatzematge 
privat de l’oli d’oliva a Espanya, 
una de les mesures reclamades 
pel sector. Malgrat el positiu de 
la notícia, Lluis Gaya, cap secto-
rial de l’Olivera de JARC, recorda 
que “aquesta només és una de 
les reivindicacions i haurem de 
continuar reclamant al Govern “.

JARC celebra 
que la UE aprovi 
emmagatzemar oli

L’alcalde d’Alcarràs, Manel Ez-
querra, acompanyat dels regi-
dors d’Urbanisme, Jordi Janés 
i Josep Siscart, va visitar ahir 
l’obra de la nova rotonda d’en-
trada a Alcarràs, des de l’antiga 
N-II, coincidint amb la finalitza-
ció de la primera fase dels tre-
balls que està duent a terme el 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb un pressupost 

d’1.041.996,49 euros. Així, a 
partir d’avui els vehicles que ac-
cedeixin al municipi venint de la 
direcció de Lleida, ja passaran 
per sobre de la nova mitja ro-
tonda que aquest dimarts s’ha 
acabat d’asfaltar, mentre que els 
vehicles que abandonin el muni-
cipi des de la direcció de Fraga, 
encara circularan pel mig de l’es-
pai on s’acabarà de construir el 
nou creuament amb L-800.

Enllestida la primera fase de 
la nova rotonda d’entrada 
a Alcarràs per la N-II

FOTO: Aj.Alcarràs / L’alcalde visità ahir l’estat de les obres

Els treballs de condicionament de 
la carretera C-14 en el tram entre 
Organyà (Alt Urgell) i l’accés al nu-
cli de Montant de Tost, que per-
tany al municipi de Ribera d’Ur-
gellet, comporten des d’aquesta 
setmana restriccions de trànsit 
a la zona on es duen a terme les 
tasques per eixamplar l’actual 
túnel de Tres Ponts. L’afectació 

s’allargarà durant un període 
aproximat de dos mesos i es pre-
veu que en les primeres quatre 
setmanes s’hagi de circular, de di-
lluns a divendres, en pas alterna-
tiu per la carretera antiga situada 
al costat de la galeria. Mentre, els 
caps de setmana i festius, els ve-
hicles en direcció a Oliana podran 
passar per l’interior del túnel. 

 

Posteriorment, entre setmana es 
donarà pas alternatiu per dins la 
galeria de les 8h a les 20h i du-
rant la resta d’hores i dies el tú-
nel estarà obert en els dos sentits 
de la marxa.  El Departament de 
Territori estan duent a terme en 
aquests moments la millora de la 
carretera C-14 al seu pas pel con-
gost de Tres Ponts, a la vall del riu 
Segre, a l’Alt Urgell. L’àmbit d’ac-
tuació és entre la sortida del nucli 
d’Organyà i el túnel del Montant 
de Tost, abans de la intersecció 
amb la LV-4001.

L’eixamplament del túnel de 
Tresponts obliga a desviar el 
trànsit per l’antiga carretera
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