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Corbins presenta los primeros 
presupuestos participativos, que 
ascienden a 40.000 euros | PÁG. 15

NÚRIA PRADAS GANA EL LLULL. 
Logra el prestigioso galardón con 
‘Tota una vida per recordar’ | PÁG. 37

TORRA DENUNCIA “COACCIONES” 
A TORRENT. El President amenaza con 
“acciones legales” e insiste en que sólo el 
Parlament le puede dejar sin cargo | PÁG. 19

Especialistes en banca privada
El nostre model, únic al mercat, ens permet oferir 

solucions d’inversió adaptades a les necessitats de cada client
C/ Rambla Ferrán, 10,  Lleida 

www.andbank.es
Tel. 973 220 795  

El 80% de los funcionarios 
del Centre Penitenciari de 
Ponent supera los 50 años

El sindicato CSIF alerta de la gravedad del envejecimiento de la plantillaPÁG. 11 

Un exmilitar 
de Talarn 
confiesa un 
crimen del 
año 2000
Admite un crimen homófobo en 
Montgat hace 20 años y fue dete-
nido en Colombia en 2017. En el 
juicio de ayer en Barcelona acep-
tó 15 años de cárcel. | PÁG. 16

FOTO: Anna Berga (ACN) / Dos operarios trabajaban ayer para adecentar la cooperativa de Montgai

La espectacular crecida del río 
Segre fue aprovechada en Llei-
da por un piragüista en la zona 
del Pont de la Universitat, ante 
la sorpresa de los viandantes, 

mientras que en la capital de la 
Noguera dos jóvenes practica-
ron con sus embarcaciones ka-
yak en unas aguas que más bien 
parecían bravas.

Desafían la crecida del río 
Segre en Lleida y Balaguer

FOTO: Tony Alcántara / Una embarcación kayak ayer en Balaguer

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-5

El Lleida se enfrenta al Olot, 
el equipo menos goleado

Polanco, disponible para     
la visita del ICG al Almansa

El Barça recibirá al Leganés 
en los octavos de la Copa

PÁG. 26PÁG. 24 PÁG. 25

Lleida intenta volver a la normalidad
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Tremp reformula la seva fira de 
Primavera amb el corder i el foc
El consistori fusiona l’esdeveniment 
amb la festa ‘Pallars terra de corder’
Tremp
GENIS CASANOVAS
 El nou format de la fira de Prima-
vera tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de 
maig i es concentrarà a la rambla 
Dr. Pearson i el seu entorn. Des-
prés d’haver debatut amb dife-
rents sectors econòmics i agents 
clau de la societat trempolina, 
l’Ajuntament ha apostat per in-
troduir  canvis substancials en la 
nova edició d’aquesta fira, man-
tenint aquelles activitats que fun-
cionen i repensant aquelles que 
han quedat obsoletes. 

Des de l’any 2015 es celebra 
la primera Festa Pallars terra de 
corder, com una activitat de cai-
re festiu adreçat a tot tipus de 
públic i amb un dinar popular 
a base de carn de corder com a 
acte central. L’èxit de la proposta 
ha estat notable i creixent d’ençà 

FOTO: Aj. Tremp / La fira de la Primavera ha reformulat el seu format

d’aquesta primera edició i des de 
l’Ajuntament, així com els sectors 
implicats, es vol consolidar la fes-
ta fent-la créixer, per això s’ha fu-
sionat amb la fira de la Primavera, 
convertint el certamen en la nova  
Fira Pallars terra de corder.

Paral·lelament, els mateixos 
dies 8, 9 i 10 de maig, la Colla de 
Diables Lo Peirot de Tremp cele-
bra la cinquena trobada de Bes-
tiari de Foc i festa Pallars de Foc. 
Al llarg d’aquests darrers anys, 
aquest esdeveniment s’ha con-

vertit en un referent de la cultura 
del foc a nivell català. L’objectiu 
de la 5a edició és aprofitar aques-
ta empenta per oferir una mostra 
popular relacionada amb el món 
del foc en l’àmbit dels Pirineus. 

D’altra banda, la Pallars Food 
Fest, que fins ara formava part 
de la fira de la Primavera, pas-
sarà a ser un esdeveniment inde-
pendent i tindrà lloc el proper 30 
de maig a la plaça Capdevila de 
Tremp, ja que l’Ajuntament consi-
dera que dos esdeveniments gas-
tronòmics com són aquest sopar 
tast i la gran menjada de corder, 
no poden conviure en un mateix 
cap de setmana

La Pallars Food Fest sorgeix 
l’any 2017, com el resultat de 
l’evolució del Tast del Pallars, 
amb l’objectiu de promocionar 
l’oferta gastronòmica de Tremp i 
la comarca. Precisament aquest 
esdeveniment culinari, que ha 
anat enfortint-se i renovant-se 
al llarg de les diferents edicions, 
s’havia convertit en el principal 
puntal de la Fira de Primavera .

Els membres de la plataforma 
impulsora de la consulta sobre el 
futur de Cal Negre van entregar 
ahir les primeres 265 signatures a 
favor de fer la consulta. Cal recor-
dar que la recollida de firmes que 
necessita el suport del 10% de 
l’electorat. D’altra banda, el pro-
per dilluns hi ha convocat un ple, 
on es preveu l’aprovació definiti-

va del projecte, segons van infor-
mar ahir fonts del consistori. En 
aquest sentit, cal recordar que el 
passat mes de desembre es van 
lliurar més de 20 al·legacions, que 
abordaven qüestions d’accessibi-
litat, com la “manca de places 
d’aparcament i d’accés a les per-
sones amb discapacitat” i de sis-
temes d’energia renovables.

Entreguen més de 260 firmes 
per demanar una consulta 
sobre ‘Cal Negre’ a Alpicat

FOTO: J.C. / Els impulsors de la plataforma amb regidors d’ERC i la CUP
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S’estén l’avís 
preventiu per 
contaminació 
a tot el territori 
de Catalunya

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat va decidir ahir 
estendre a tot Catalunya l’avís 
preventiu per contaminació at-
mosfèrica declarat dimecres als 
40 municipis de la conurbació 
de Barcelona que formen part 
de la Zona de Protecció Espe-
cial de l’Ambient Atmosfèric. 
De fet ahir, amb l’arribada de 
l’anticicló l’estació de Juneda 
que mesura la qualitat de l’ai-
re estava en vermell, és a dir, 
la qualitat era pobra. A Lleida 
ciutat estava en taronja, que 
indica que l’aire té una qualitat 
regular. Són dades d’ahir a les 
18.00 hores i de l’aplicació Aire-
Cat del Departament de Terri-
tori. L’avís preventiu és la fase 
prèvia a la possibilitat d’episodi 
ambiental, sense que s’hagi de 
produir necessàriament. L’ob-
jectiu de l’actuació és reduir les 
emissions de contaminants per 
evitar un episodi ambiental. 

FOTO: AireCat / La estació de 
Juneda estava ahir en vermell
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Un exmilitar de Talarn 
accepta 15 anys de 
presó per un assassinat
Va confessar el crim homòfob dut a 
terme el 2000 i del que se l’acusava
Barcelona
EFE
Un neonazi, que va estar a Talarn 
entre el 2007 i el 2008 servint a 
l’exèrcit, va confessar ahir davant 
un jurat popular a l’Audiència de 
Barcelona haver matat un ho-
mosexual amb el qual havia con-
certat una cita a la localitat de 
Montgat (Barcelona) l’any 2000 i 
va acceptar la pena de 15 anys de 
presó per el crim.

Cristian A., de nacionalitat co-
lombiana, va admetre ser l’autor 
de la mort d’un equatorià, que va 
aparèixer amb disset punyalades, 
una margarida a l’orella i envoltat 
per les inscripcions “Hitler tenia 
raó” i “KKK”, que havia pintat a la 
paret amb sang de la víctima. “Sí, 
ho vaig matar amb un ganivet a 
punyalades”, va reconèixer a l’ini-
ci del judici després que la seva 
defensa lliurés a la sala un escrit 
amb la confessió de l’assassinat, 
que va provocar un gir de 180 
graus en el guió.

L’home va acceptar ser l’as-
sassí d’un crim que, d’acord amb 
la Fiscalia, va ser “despietat, vil i 

FOTO: EFE / Imatge del judici celebrat a l’Audiència de Barcelona

desproporcionat”, així com “total-
ment desafecte i apàtic a el dolor 
i sofriment” de la víctima. Disset 
anys després de l’assassinat, l’acu-
sat va ser detingut a Colòmbia, on 
residia des de 2012, i va ser extra-
dit un any després a Espanya, on 
havia servit a l’exèrcit i té antece-
dents penals per agressió sexual i 
violència masclista.

L’assassí confés va explicar que, 
al març de l’any 2000, va anar en 
tren a Montgat per trobar-se amb 
un home, a qui va conèixer a tra-

vés d’una oferta de treball que 
prèviament havia publicat, i amb 
el qual suposadament anava a 
mantenir relacions sexuals, un 
detall que no va especificar du-
rant la seva breu declaració. Allà 
i després que la víctima es des-
pullés, el va apunyalar al coll, cor 
i pulmons guiat, segons el fiscal, 
“per l’únic menyspreu que sentia 
cap a l’orientació homosexual” 
sense que l’agredit pogués fer res 
per defensar-se. “No va tenir cap 
possibilitat de defensa”.

El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, va presidir ahir 
a la subdelegació la reunió de la 
Comissió d’Assistència, que es 
reunéix de forma periódica per 
fer el seguiment conjunt de tots 
els serveis que ofereix l’Admi-
nistració General de l’Estat a la 
província de Lleida. En aquest 
sentit, cal destacar que van par-
ticipar els directos provincials 
dels diferents organismes de 

l’Administració General de l’Es-
tat a Lleida. Així mateix, a la cita-
da reunió, en la que també van 
assistir-hi el secretari general de 
la Delegació del Govern a Cata-
lunya, Simón Pérez, i la cap de 
Gabinet de la Delegada del Go-
vern, Mònica Lafuente, es van 
abordar diverses qüestions rela-
cionades amb la gestió i coordi-
nació dels diferents serveis pú-
blics de l’AGE a Lleida.

La Comissió d’Assistència 
de l’Administració General 
a Lleida, a la Subdelegació

FOTO: S. G. Ll. / El subdelegat, José Crespín, va presidir la reunió
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UN EDIFICI DE TORREFARRERA ubicat a la Plaça Far-
reria, concretament al número 3, va quedar ahir abalisat pels 
danys estructurals que pateix. De fet, la façana estava afectada 
un 20% i perillava de caure a la via pública. Els Bombers van ser 
alertats a les 12.00 hores i es va emplaçar els serveis municipals 
a realitzar una gestió controlada de l’immoble. Per altra banda, 
al carrer Lluís Companys d’Alcoletge els Bombers van retirar uns 
totxos que també podien caure d’una façana i provocar ferits.

L’Ajuntament de Fraga ha des-
cobert una bassa a la Plaça d’Es-
panya de la localitat que podria 
ser d’origen renaixentista. El 
descobriment es va produir de 

forma fortuita després que apa-
reixés un clot a la plaza i en anar 
els tècnics a repara-lo van ado-
nar-se que sota hi havia una bas-
sa antiga.

Descobreixen a Fraga una 
bassa d’origen renaixentista

FOTO: Aj Fraga / La bassa estava sota l’asfalt de la plaça Espanya

El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) ha efectuat aquesta set-
mana el primer pagament dels 
ajuts directes de la Política Agrà-
ria Comuna (PAC) 2019 a 518 be-
neficiaris per valor de 5.340.175 
euros, dels qual 3,8 milions d’eu-
ros han anat a les comarques de 
Lleida, i que corresponen a les 
subvencions de pagament bàsic, 
pagament verd, complement de 
joves i els ajuts del règim de pe-
tits agricultors. 

En aquest sentit, s’ha de dir 
que es tracta de l’abonament als 
agricultors a qui se’ls va endarre-
rir el pagament que es va fer el 
passat 2 de desembre per tenir 
pendent la resolució de les inci-

dències dels seus expedients. Així 
doncs, amb aquest cobrament, 
els beneficiaris a qui ara es paga 
reben els imports del 95% dels 
ajuts directes desconnectats de 
la PAC, corresponents a 2019, i el 
100% en el cas del règim dels pe-
tits agricultors.

Pel que fa al pagament de 
l’ajut bàsic, aquest beneficia a 
476 agricultors amb un import 
global de 3,4 milions d’euros, 

Lleida rep 3,8 milions del 
primer pagament dels 
ajuts directes de la PAC

Donen llum 
verda a les 

subvencions

mentre que el pagament verd 
ho fa a 498 amb un import d’1,7 
MEUR. Pel que fa al complement 
a joves, amb un import de 91.174 
euros, beneficia a 36 explotaci-
ons i, finalment, el règim a petits 
agricultors a 20 amb un import 
global de 15.054 euros. 

Els sol·licitants de l’ajut podran 
accedir el contingut de la seva re-
solució a partir del dia 27 de ge-
ner de 2020, a través de l’aplica-
ció DUN, accessible en el web del 
DARP, on cal identificar-se amb 
certificat digital. El termini per a 
la presentació de recurs d’alçada, 
si s’escau, finalitza el 27 de febrer 
de 2020. D’altra banda, l’abona-
ment dels ajuts directes associats 
agrícoles està previst per al prò-
xim 31 de gener, i el dels associats 
ramaders dins del primer trimes-
tre d’aquest 2020. La informació 
d’aquest pagament va acompa-
nyada d’una visualització interac-
tiva dels imports i beneficiaris de 
cada comarca, per cada una de 
les línies dels ajuts.
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 ACTIVITATS
Aplec de Sant 
Sebastià
Aplec en honor al patró del poble 
a l’ermita de la Pos, on s’oficiarà 
una missa i es farà un dinar.
Lloc: Isona, Pallars Jussà.

Festa Major de 
Verdú
Jocs per als més petits (16.00 ho·
res), baixada dels Gegants i xo·
colatada popular (17.00, plaça 
Major), espectacle No anem bé! 
(22.00 hores) i música amb les 
versions del grup Banda Neon 
(24.00, casal Verduní).
Lloc: Verdú. Diversos espais.

‘Bellisimo’
Il Circo Italiano porta a escena 
aquest espectacle de gran ri·
quesa visual que inclou números 
d’equilibri i malabarismes.
Lloc: Carrer Salvador Espriu, Tàr·
rega. 17.00 i 19.30 hores.

‘Papageno & Cia’
Concert familiar que ofereix un 
recorregut per les òperes més fa·
moses de Mozart.
Lloc: CaixaForum Lleida. 18.00 
hores.

 CONCERTS
Aelix
Andrea Menal a la veu i Sergi Vila 
(Xexi) a la guitarra porten les se·
ves versions més properes i inti·
mes del pop i el rock actual.
Lloc: Antares Jazz. 22.30 hores.

Rehenes
Rehenes presenta el seu nou tre·
ball Arañazos bajo la piel, una col·
lecció de cançons de rock d’autor.
Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 ho·
res.

Ferran Palau
El músic del Baix Llobregat pre·
senta el seu nou treball, Kevin.
Lloc: Cafeteria Slàvia, les Borges 
Blanques. 23.30 hores.

 EXPOSICIONS
‘Fàstic’
Exposició dels alumnes de batxi·
llerat artístic de l’Episcopal que 

parla sobre el consum de plàstic 
a la societat i reflexiona sobre les 
conseqüències d’aquest consum.
Lloc: Lleida Jove La Palma. Fins al 
31 de gener.

‘Aranès, l’occità de 
Catalunya’
Exposició que fa un breu recorre·
gut per la història, les característi·
ques i la viabilitat de l’aranès.
Lloc: Serveis Territorials de Cultu·
ra a Lleida. Fins al 14 de febrer.

‘Dos rams de flors’
Exposició que pretén rememorar 
i homenatjar a tots els brigadis·
tes internacionals que van estar 
a Tàrrega durant la Guerra Civil i 
que van lluitar per la defensa de 
les llibertats.
Lloc: Casal Cívic de Tàrrega. Fins 
al 16 de febrer. 

‘Equus’
Exposició fotogràfica de Jaume 
Charles, que mostra un conjunt 
d’imatges el motiu de les quals 
gira entorn la figura del cavall.
Lloc: Racó d’Art del Sícoris Club, 
Lleida. Fins al 31 de gener.

‘Aguaitant Solsona’
Exposició que recull la tasca de 

l’historiador local Jaume Tarrés 
en què mostra la memòria gràfica 
de la ciutat fins al 1927.
Lloc: Museu Diocesà de Solsona. 

Fins al 29 de febrer.

‘Meninas’
Mostra que inclou pintures i es·
cultures de 34 artistes que mos·
tren la seva versió de l’obra mes·
tra de Velázquez. 
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 
Fins al 29 de febrer.

‘Presos polítics’
El Museu de Lleida torna a expo·
sar la polèmica obra de Santiago 
Sierra Presos polítics a l’Espanya 
contemporània, que està integra·
da per 24 fotografies en blanc i 
negre de rostres pixelats de pre·
sos polítics.
Lloc: Museu de Lleida. Sala d’ex·
posició permanent.

‘The end of 
innocence’
Exposició de l’obra de Mat Collis·
haw en què a través del seu pro·
vocatiu i seductor art ofereix una 
visió de la relació de la humani·
tat amb la naturalesa i l’ús de la 
imatge.
Lloc: Museu de la Fundació Sori·
gué, Lleida. Fins al 26 d’abril.

‘Art, terra i pintura’
Exposició en què l’artista visual 

brasiler Antonio de Almeida pre·
senta part de la seva obra.
Lloc: Cercle de Belles Arts. Fins al 
31 de gener.

‘La tercera catedral’
Mostra que commemora els cent 
anys del Camp d’Esports, amb il·
lustracions d’Òscar Sarramia. 
Lloc: Museu de Lleida. Fins l’1 de 
març.

‘Se’n parlave... i n’hi 
havie’
Exposició que parla sobre el feno·
men de la bruixeria a les terres de 
Ponent i el Pirineu, resultat d’un 
treball d’investigació realitzat en·
tre el 2015 i el 2017 per la Xarxa 
de Museus de les Terres de Lleida 
i Aran.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 2 
de febrer.

‘Crònica d’una 
República’
Homenatge a Teresa Pàmies que 
recull els records de la capital de 
la Noguera que s’escampen per la 
majoria de les seves obres.
Lloc: Museu de la Noguera, Bala·
guer. Fins al 23 de febrer.

‘Material d’esquí 
antic’
La mostra Material d’esquí antic 
(L’evolució de l’esquí al Pallars) 
convida a conèixer l’esquí al Sobi·
rà en els darrers 80 anys.
Lloc: Consell Comarcal Pallars So·
birà, Sort. Fins al 31 de maig.

‘11a Biennal d’Art 
Leandre Cristòfol’
Mostra amb obres d’un total de 
13 artistes que vol radiografiar 
l’art actual.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins 
al 2 de febrer.

‘Experiment any 
2100’
Exposició que intenta explicar 
com pot ser el nostre futur amb 
una anàlisi dels grans canvis que 
s’estan produint al món.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 
23 de febrer.

‘Inventari general’
Exposició que permet conèixer 
les reserves que formen part de  
la col·lecció del Museu d’Art Jau·
me Morera. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

L’Espai Orfeó inaugura la nova edició del cicle 
‘Espai Acústics’ amb la veu de Sandra Bautista
La joven cantant de Martorelles és l’encarregada d’obrir avui (20.30 hores) la nova 
temporada d’aquest cicle de música de petit format amb la presentació del seu 
segon disc, ‘Trapezista’, on l’artista surt de la seva zona de confort i experimenta 
amb gèneres variats com el pop, el, funk, el swing o els ritmes llatins.

AGENDA
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La Diputació de Lleida us recomana
que no us perdeu aquestes propostes que 

mostren la força dels municipis
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