
cartes@lamanyana.cat 
LA MAÑANA és una publicació plural i oberta a tota mena d’opinions. En aquesta secció es publicaran totes aquelles cartes que estiguin 
degudament identificades i que siguin d’interès general. No es publicaran cartes amb pseudònims o inicials. Els originals s’hauran de pre-
sentar mecanografiats i no superar les 30 línies d’extensió. La tramesa de textos a aquesta secció implica l’acceptació d’aquestes normes.

Joel Bastons Vilaltella // Cap del Grup 
Municipal del PSC a Mollerussa
Refugi temporal d’animals        
a Mollerussa

D esprés d’aquests dos mesos en els que hem viscut i 
estem vivint la Covid-19 hem deixat enrere tempo-
ralment els temes no relacionats directament en 

la pandèmia però creiem que ja es moment de tornar a 
recuperar l’activitat municipal. 
D imecres 11 de març les veïnes i els veïns de Mollerussa 
van tenir coneixement que l’Ajuntament ha decidit tancar  
durant vuit mesos el refugi temporal d’animals pel mal es-
tat en que es troba l’edifici que l’acull; un refugi que l’Ajun-
tament va ubicar en un magatzem al costat de les esta-
cions de tren i d’autobusos. 
La pretensió de l’Ajuntament és fer-hi una inversió de 
55.000 euros per condicionar-lo i obrir-lo de nou. Hem 
de recordar que no fa massa temps que l’Ajuntament ja 
va fer inversions en aquest magatzem però hores d’ara es 

veu que no van ser les adequades. La nostra pregunta i 
reflexió a la vegada és la següent: un refugi per acollir ani-
mals abandonats o perduts ha d’ubicar-se en el casc urbà 
d’ una ciutat com Mollerussa? 
No seria més lògic buscar un emplaçament fora dels nuclis 
habitats? No seria més lògic que la solució d’aquesta ne-
cessitat la liderés el Consell Comarcal (tal com s’ha fet en 
altres comarques) i oferir un servei a tota la comarca del 
Pla d’Urgell?
E l grup municipal socialista de Mollerussa ja vam manifes-
tar que la solució que es va adoptar no era la millor, que el 
que calia era la creació d’una gossera comarcal com la de 
comarques veïnes i afrontar comarcalment una problemà-
tica que també tenen les poblacions del voltant. El proble-
ma és que l’afany de l’alcalde Marc Solsona de protago-
nitzar-ho tot (fins i tot, en un tema tan clar com aquest) 
en benefici de la seva ambició política personal el porta a 
gastar diners de tots amb una lleugeresa que s’acosta molt 
al malbaratament. 
Ens costa creure que ho fes amb aquesta lleugeresa si ho 
hagués de pagar de la seva butxaca personal. En fi, aques-

tes properes setmanes quan haguem analitzat els comp-
tes municipals del 2019,  parlarem abastament de la gestió 
econòmica de l’alcalde Marc Solsona.
Per acabar el tema que ens ocupa, demanem a l’Ajunta-
ment de Mollerussa i al Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
(ambdós del mateix color polític i, per tant, s’entén que 
ben predisposats a la col·laboració) que col·laborin efec-
tivament per a poder gestionar d’una manera correcta,  
sense molèsties innecessàries als veïns i sense carregar 
despeses injustificades a la ciutat, un centre comarcal 
d’atenció a les mascotes abandonades o perdudes.

Tomàs Calvo // Lleida
Òc vs OK

P repausi qu’enes responses de mès en mès abituaus 
en WhatsApp, SMS... s’use ‘Òc’ (tanben valerie 
OC, Oc, oc) deuant eth anglicanisme ‘OK’. En occi-

tan-aranés, ‘Òc’ vò díder Òc (afirmatiu), sone atau coma 
‘ok’ e aucupe eth madeish nombre de caractèrs. Ath delà 
d’èster mès nòste. Òc? Fòrça gràcies.

la veu dels lectors: 
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A quest diumenge 3 de maig s’hauria celebrat l’Aplec 
de Mur i la culminació de l’Any Mur, commemorant 
el centenari de l’arrencament de les pintures romà-

niques. A causa de la pandèmia de la Covid-19 i la situació 
que ha provocat, aquesta celebració ha quedat suspesa 
com tota la resta d’actes de la societat actual.
L’any 1919 el rector de Mur, mossèn Josep Farràs i Serra-
dell, va vendre aquestes pintures a l’antiquari Ignasi Pollak 
pel preu de 7.500 pessetes. Josep Castells i Bigorra, mestre 
de Vilamolat de Mur, feu saber aquests fets a la Junta de 
Museus de Catalunya demanant la seva intervenció. Tot i 
que la Mancomunitat volia evitar que l’art romànic sortís de 
Catalunya, Lluís Plandiura, el seu comprador, les traslladà 
als  Estats Units. Les pintures de Mur foren adquirides l’any 
1923 pel Museum of Fine Arts de Boston per un valor de 
gairebé 100.000 dòlars. 
Arran d’aquest fet, la Junta de Museus, encapçalada per 
Joaquim Folch i Torres, decideix adquirir i arrencar l’art 
romànic del Pirineu. Aquesta col·lecció es trasllada a Barce-
lona on posteriorment s’exposarà al Museu d’Art Nacional 
de Catalunya. 
Durant l’Any Mur s’ha realitzat un conjunt d’actes i celebra-
cions en diferents espais (Castell i Col·legiata de Santa Ma-
ria de Mur, Epicentre del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
MNAC, etc.) per commemorar els fets ocorreguts el 1919. 
Aquest diumenge no ha estat possible tancar l’Any Mur com 
era previst. Per celebrar-ho, aprofitant les sortides espor-
tives del confinament, només queda recórrer a la tradició 

dels pobles del Pabordat de pujar a peu el primer diumenge 
de maig. En el meu cas, des del nucli de Guàrdia de No-
guera. Vull agrair la feina feta als companys d’Ajuntament: 
a l’alcalde Josep Maria Mullol, la regidora Conxi Rodríguez i 

els regidors Ramon Cotet i Miquel López Porrera, per la tas-
ca feta. També als alcaldes i membres de legislatures ante-
riors que han vetllat i preservat el Conjunt Monumental de 
Mur, Josep Vila, Jordi Elies i especialment, i per la sensibilitat 
que ha demostrat sempre amb la història i la preservació 
d’aquest conjunt romànic, Josep Castells de Casa Josep de 
Vilamolat. 
També cal agrair a les institucions que han treballat perquè 
l’Any Mur sigui una realitat, el Bisbat d’Urgell, el Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, com la Diputació de Lleida, el Go-
vern de la Generalitat, el MNAC i sense oblidar el grup de 
teatre Comediants, que amenitzava el centenari recreant 
els esdeveniments de l’espoli. 
No podem deixar de banda quatre mencions especials: el 
mossèn Josep M. Mauri, del Bisbat d’Urgell, per la seva tas-
ca incansable cap a Mur. 
Per la gran feina que està fent des de fa anys la gestora i 
dinamitzadora del conjunt de Mur, Noemí Nus.
Pel rigor històric i acadèmic que ha dut a treballar molts 
anys a Mur, la doctora en història medieval, Marta Sancho.
Al Ramon Tremosa i Balcells, per la seva defensa i difusió del 
conjunt monumental i per la seva gestió que va fer possible 
treballs de restauració del castell.
Mur és una de les grans joies de l’art romànic pirinenc, te-
nim una gran tasca a fer de cara al futur; cal protegir, con-
servar i divulgar el nostre patrimoni, font de la nostra iden-
titat com a catalans i pirinencs. 

MIQUEL LÓPEZ BERGA
REGIDOR D’ESPORTS, JOVENTUT I FESTES I CELEBRACIONS 

TRADICIONALS DE CASTELL DE MURRomànic confinat
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Més de 300 lleidatans van ser 
deportats a diferents camps de 
concentració durant el nazisme
El Memorial Democràtic publica el cens més complet de l’Estat 
coincidint amb els 75 anys de l’alliberament de Mauthausen
Lleida
REDACCIÓ
El Memorial Democràtic ha publi-
cat el cens de deportats a camps 
nazis més complet de l’Estat. 
Amb el títol ‘Deportats catalans 
i espanyols als camps de concen-
tració nazis’, inclou 9.161 perso-
nes deportades, de les quals n’hi 
ha 1.945 de catalanes i d’aquests, 
305 eren de Lleida. En aquest 
sentit, el Segrià va ser la comar-
ca lleidatana amb més deportats, 
119, seguida de les Garrigues 
(32), l’Urgell (26), el Pla d’Urgell 
(21), el Pallars Sobirà (19), la No-
guera (19), la Segarra (17), l’Alt 
Urgell (16), el Pallars Jussà (16), el 
Solsonès (10), l’Alta Ribagorça i la 
Vall d’Aran amb 7. 

És el resultat d’un projecte de 
recerca liderat pel Memorial De-
mocràtic amb la col·laboració de 
l’Amical de Mauthausen i la Uni-
versitat Pompeu Fabra. La seva 
publicació coincideix amb la com-
memoració dels 75 anys de l’alli-
berament de Mauthausen, el 5 
de maig de 1945. Per la seva part, 
la consellera de Justícia, Ester Ca-
pella, va destacar ahir que aquest 
cens és un “deure i un acte de 
responsabilitat” cap aquelles per-
sones que van estar internades, 
i “ha de servir perquè episodis 
com aquest no caiguin en l’oblit”.

Capella també va destacar que 
la majoria dels catalans deportats 
eren persones “compromeses 
amb la legalitat republicana que 
van haver de marxar a l’exili i a 
França van ser capturades”. “Això 
es un exercici de memòria demo-
cràtica, però també una lliçó pel 
futur”, va concloure. 

El cens recull l’estada als 
camps de concentració i extermi-
ni, però també la trajectòria an-
terior dels deportats, i en alguns 
casos, la posterior. Això permet 
la reconstrucció de les biografi-
es, des de l’exili fins a la depor-
tació i posterior alliberament. El 
cercador també permet conèixer 
quantes persones d’un municipi 
van ser deportades a un camp de 
concentració i combinar cerques.

El fotògraf Francesc Boix, que va 
documentar gran part del Front 
del Segre, també va estar tan-
cat al Camp de Mauthausen, un 
camp que es va alliberar el 5 de 
maig de 1945, fa just 75 anys. 
Atès que Francesc Boix estava 
al laboratori fotogràfic va poder 
treure d’amagat i jugant-se la vi-
da nombrosos negatius que van 
servir després per incriminar 
els jerarques nazis als judicis de 
Nüremberg i de Dachau. Fa uns 
anys, la Comissió de la Dignitat 
va comprar els negatius de les 
fotografies que Francesc Boix 
va fer al front del Segre. El 2018 
Mario Casas va portar la seva 
història al cine.

Francesc Boix va 
‘documentar’ els 
crims d’un camp 
alliberat el 5 de 
maig de 1945

FOTO: L. M. / Mario Casas va portar la història de Francesc Boix al cine (imatge d’un fotograma de la pel·lícula)

Lleida
ÓSCAR BUETAS
“La història no la podem oblidar 
per no repetir els errors del pas-
sat. De fet, hem d’entendre el 
passat per saber com arribem 
al present i cap a on anem”. 
D’aquesta manera tan contun-
dent es mostra Adrià Rubinat, 
un jove de 17, veí d’Alfarràs del 
Segrià i besnét de Ramon Tor-
relles, qui va néixer el 12 d’oc-
tubre de 1904 a Vilanova del 
Segrià que va estar al camp de 
concentració de Mauthausen i 
de Gusen, on va morir el 7 de 
novembre de 1941. En aquest 

es va exiliar amb un cunyat seu 
a França, on va ser fet preso-
ner a  Sablé -sur-Sarthe al juny 
del 40. El van enviar a ajudar a 
l’exèrcit francès en la lluita con-
tra la invasió nazi i va ser tras-
lladat a diversos camps de con-
centració fins que el 3 de març 
de 1941 arriba a Mauthausen 
amb el número 3738, mentre 
que el 20 d’octubre del 1941 
va ser traslladat a Gusen, on 
va morir. “Per sort, ara tenim la 
seva biografia, tot i que encara 
no sabem com va morir. Això és 
un gran pas endavant, perquè 
darrera de cada deportat hi ha-
via històries i records de la seva 
família que no poden caure en 
l’oblit”, indica. I argumenta que 
“aquest tema va ser tabú en 
generacions anteriors a la me-
va, perquè no entenien perquè 
va marxar deixant la dona i tres 
fills. És molt dur reobrir casos, 
però finalment és emocionant 
recordar el seu nom”.
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“La història no la podem oblidar”, 
diu el besnét de Ramon Torrelles, 
deportat al camp de Mauthausen

sentit, Rubinat ha estat treballant 
en els darrers anys en la recer-
ca d’informació del seu besavi, 
qui treballava de llaurador i va 
pertànyer al Comitè Republicà 
de l’Ajuntament de Vilanova del 
Segrià durant la Guerra Civil, ar-
ribant a afiliar-se al PSUC l’any 
1937. “Era molt fidel a la causa i 
se’l va acusar de cometre accions 
revolucionàries a nivell local com 
matar un mossèn. La seva dona, 
amb qui tenia tres fills, va decla-
rar al 1944 que el març de 1938 
va marxar al front d’Aragó i llavors 
es va perdre el fil de la història”, 
explica. Després es va saber que 

FOTO: L. M. / Imatge de Ramon 
Torrelles, de Vilanova del Segrià
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Josep Maria Solanes, nou 
president de l’empresa 
gestora del Santa Maria
GSS tindrà Talarn de vicepresident    
i Saura i Viñas com a nous vocals
El Govern ha renovat part 
del consell d’administració 
de Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS), empresa 
pública de gestió privada 
que presta serveis sanitaris 
a la demarcació de Lleida.

Lleida
ACN
El GSS estarà presidit per Josep 
Maria Solanes; el president de la 
Diputació de Lleida, Joan Talarn, 
en serà el vicepresident, mentre 
Joan Ramon Saura, Rosa Maria 
Perelló, Joan Viñas, Pilar Cases, 
Iraida Gimeno i Divina Farreny, 
ocuparan les sis vocalies. Amb els 
canvis, el nou consell d’adminis-
tració “s’orienta per avançar cap 
a una governança coherent amb 
les línies estratègiques definides 
pel Servei Català de la Salut, pro-
movent iniciatives que incentivin 
la coordinació de les diferents 
entitats i potenciïn la governança 
d’aquestes en la línia del Pla de 
Salut”. Segons el Govern, per a 
la composició del nou consell 

FOTO: Casa Solo / El GSS també gestiona l’Hospital Comarcal del Pallars
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d’administració de GSS s’ha bus-
cat “l’equilibri entre continuïtat i 
renovació, representació institu-
cional (Diputació de Lleida, Gene-
ralitat i municipis) i perfils clínics 
del sector sanitari (professionals 
de l’àmbit assistencial, de gestió 
i/o recerca sanitària de recone-
gut prestigi per la seva trajectòria 
professional) i també de l’àmbit 
empresarial (empresaris de re-

conegut prestigi i solvència en la 
gestió d’empreses)”. 

Gestió de Serveis Sanitaris ges-
tiona actualment l’Hospital Uni-
versitari de Santa Maria de Lleida, 
l’Hospital Comarcal del Pallars, a 
Tremp, centres de Salut Mental 
i de rehabilitació a les diferents 
comarques i un centre d’atenció 
primària de la Regió Sanitària de 
Lleida.

Mor Frederic 
Vilà, que va 
ser regidor 
de Cultura         
de la Paeria

Balaguer és 
el municipi 
lleidatà on més 
pugen els preus 
dels pisos

Frederic Vilà va morir ahir a 
l’edat de 76 anys. Professor 
d’universitat durant 41 anys, 
Vilà també va exercir com a ar-
quitecte entre el 1970 i el 1982. 
Autor de places a la ciutat 
com ara la de Cervantes, la de 
l’Exèrcit, la dels Pagesos i la de 
les Missions, va ser regidor de 
Cultura a la Paeria entre 1991 
i 1995, tot impulsant la remo-
delació de l’Escorxador com a 
Aula de Teatre i la recopilació i 
exhibició del fons Cristòfol i la 
creació de la sala corresponent. 
Tenia la Medalla de la Ciutat.

Balaguer ha estat el municipi 
lleidatà amb el major incre-
ment mensual del preu de l’ha-
bitatge de segona mà a l’abril, 
segons les dades de l’Índex Im-
mobiliari Fotocasa. El preu mit-
jà dels pisos es va situar en 930 
euros per metre quadrat, un 
5,3% més que al mes de març, 
encara que la variació inte-
ranual és de -5,1%. En el costat 
contrari es troba Tàrrega, que 
acumula el descens mensual 
més important de la demarca-
ció de Lleida i el segon de Cata-
lunya amb el -10,9%.

Arrangen la porta d’Hisenda malmesa a l’octubre
Operaris arrangen la porta principal de l’Agència Tributària de Lleida, que va quedar afectada quan uns 
desconeguts van cremar el 16 d’octubre contenidors un cop acabada una concentració per la sentència 
del procés. D’altra banda, la Fiscalia de Lleida ha arxivat el cas de la retirada de dos banderes espanyoles 
de la Paeria el 3 de gener durant una protesta per la inhabilitació del president Quim Torra.  /FOTO:  T. A.

EDICTE
Ref.: 937/2019

S’acorda que, per Decret d’Alcaldia núm. 125/2020, de data 5 
de maig de 2020, s’aprovi inicialment el Projecte constructiu 
d’urbanització d’un tram del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i 
tram del carrer de la Junta de Comerç (Carrer L) d’Almacelles, 
presentat a l’Ajuntament en data 6 de març de 2020 per CONSUM 
SOCIETAT COOPERATIVA VALENCIANA, als efectes de dur a 
terme l’execució material de les obres. 

Així mateix, també s’acorda sotmetre l’esmentat projecte 
d’urbanització a informació pública indicada en l’article 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya amb la corresponent 
exposició al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per termini 
d’un mes dins del qual, es concedirà audiència a les persones 
interessades. Serà també publicat a l’E-Tauler i en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit local.

Al mateix temps, se sol·licitarà informes als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials: Agència Catalana de 
l’Aigua per a que en el termini d’un mes emeti informe, i a les 
companyies subministradores dels serveis d’aigua, electricitat, 
gas i telefonia pertinents que operen al municipi per a que en el 
termini d’un mes emetin informe.

Tanmateix, es requerirà al promotor, CONSUM SOCIETAT 
COOPERATIVA VALENCIANA, per tal que esmeni les deficiències 
indicades en l’informe tècnic de data 13 de març  de 2020, i que 
siguin incorporades per a la posterior aprovació definitiva.

D’aquesta resolució es donarà compte en el proper Ple Ordinari 
que se celebri.

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles

Almacelles, 5 de maig de 2020 

Ajuntament 
d’Almacelles
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La Mancomunitat d’Escombrari-
es de l’Urgellet reiniciarà avuidi-
mecres la recollida de mobles i 
objectes voluminosos que estava 
aturat a causa del confinament. 
Així, els veïns que hagin de llen-
çar mobles o objectes volumino-
sos hauran de trucar abans als 
telèfons 973 355 600 i 900 70 10 
46 per sol·licitar aquest servei 
de recollida. Recordem que està 

prohibit llençar mobles sense de-
manar prèviament aquest servei 
a la Mancomunitat. Cal recordar 
que la deixalleria continua tanca-
da als ciutadans en general, però 
les empreses des de fa uns dies ja 
hi poden accedir dem janant cita 
prèvia. D’altra banda, el servei de 
neteja viària i de recollida d’es-
combraries ja està normalitzant 
el seus horaris.

La Seu reinicia la recollida 
d’objectes voluminosos i de 
mobles que estava aturada

El pantà de Talarn inicia 
el desembassament en 
estar pràcticament ple
Es preveu que aquesta obertura de 
comportes s’allargui durant el maig
Talarn
ACN
El pantà de Talarn, al Pallars Jussà, 
va començar ahir a desembassar 
aigua en arribar pràcticament al 
límit de la seva capacitat, 226,735 
hectòmetres cúbics. Segons En-
desa, la presa deixa anar 60 m3/s 
d’aigua i en rep 90 de la Noguera 
Pallaresa. 

De les set comportes que té la 
presa, se’n va obrir una. Les previ-
sions són que aquest desembas-

sament es perllongui durant tot el 
mes de maig donat que hi ha mol-
ta neu, encara, a les muntanyes 
per fondre. 

La imatge de l’aigua saltant és 
una de les més esperades pels 
veïns del Pallars Jussà per la seva 
espectacularitat. L’embassament 
de Talarn és la superfície d’aigua 
dolça en profunditat més gran de 
Catalunya i la tercera més exten-
sa per darrere dels de Canelles i 
Riba-roja.

FOTO: M.LLuvich (ACN) / Imatge del desembassament d’aigua del pantà de Sant Antoni, a Talarn
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El pantà de Talarn té set com-
portes automàtiques d’aixeca-
ment amb contrapès superior. 
Quan el nivell de l’aigua arriba a 
cert nivell, s’obre la primera com-
porta, i així successivament en 
funció del volum d’aigua que en-
tra al pantà.

Les previsions són que el des-
gel duri encara força dies i, per 
tant, els pallaresos podran gau-
dir durant tot el mes de maig de 
l’espectacular salt d’aigua de les 
comportes de Talarn.

Tàrrega divulgarà 
en línia l’oferta 
formativa de cara 
al curs 2020-2021
L’Ajuntament de Tàrrega enlles-
teix aquests dies la preparació 
d’una sèrie de recursos en línia 
per a divulgar l’oferta forma-
tiva i d’ocupabilitat de cara al 
curs 2020-2021. Són eines que 
venen a substituir la fira d’ori-
entació educativa i laboral que 
el consistori volia recuperar, de 
forma presencial, el passat 30 
d’abril i que l’actual crisi sanità-
ria ha fet impossible.

L’associació Mollerussa Comer-
cial farà una campanya per pre-
miar la clientela regalant diners 
quan puguin obrir sense cita 
prèvia amb l’entrada en vigor 
de la fase 1 del desconfinament. 
Segons el president de l’entitat, 
Àlex Català, ‘Duros a quatre pes-
setes’ consistirà en què els com-
pradors, podran bescanviar 100 
euros o 50 euros per la moneda 
local coneguda com a ‘molleuro’ 
i se’ls entregaran 120 molleuros 
o 60 molleuros per poder gastar 
a les botigues i establiments as-
sociats per un període il·limitat. 

La promoció s’allargarà fins 
que s’exhaureixin els 110.000 
euros de pressupost i es vol 
aprofitar per potenciar així el 
comerç local abans de l’obertura 
de les grans superfícies, després 

de les setmanes de tancament 
forçat pel coronavirus.

Pendents de l’activació de 
la fase 1 del desconfinament a 
partir de la setmana que ve, Mo-
llerussa Comercial ha accelerat 
la implantació d’una campan-
ya que va enfocada a “infectar” 
diners a les botigues associades 
per fomentar el consum directe 
al comerç local premiant la fide-
lització de la clientela. 

Els comerços de Mollerussa 
premiaran la fidelització 
amb diners quan reobrin

FOTO: ACN / Una noia camina davant le la parròquia de Sant Jaume

La campanya  
compta amb un 
pressupost de 
110.000 euros

La Paeria de Balaguer està duent 
a terme l’ampliació de la zona 
de gespa a la piscina del poli-
esportiu, uns treballs amb els 
quals s’eliminarà una zona de 

paviment que presentava alguns 
desperfectes. Les obres van co-
mençar la setmana passada i la 
superfície que s’amplia és d’uns 
200 metres quadrats.

Balaguer amplia la zona de 
la gespa a la seva piscina

FOTO: Paeria Balaguer / Les obres van començar la setmana passada
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Dos vehicles 
calcinats a 
Alcanó i Isona 
i Conca Dellà
Un turisme va quedar ahit to-
talment calcinat per un incen-
di quan el vehicle es trobava 
al quilòmetre 125 de la C-12, 
al terme municipal d’Alcanó. 
En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 6.23 hores i fins 
al lloc dels fets es van despla-
çar els efectius dels Bombers. 
Per altra banda, a Isona i Conca 
Dellà, concretament a la pista 
d’Orcau, un furgoneta també 
va quedar calcinada per un foc, 
a les 15.00 hores. Segons van 
indicar fonts del cos, cal desta-
car que en cap dels dos casos 
van haver-hi ferits.

El cementiri 
municipal de la 
Seu d’Urgell reobre 
avui les seves portes

Ipcena denuncia 
davant de Territori 
les obres de l’ACA 
al riu Farfanya

Apaguen incendis a 
Lleida, Almacelles, 
Sidamon i Almenar

El cementiri municipal de la Seu 
reobre avui les seves portes per 
tal de visitar els difunts i fer el 
dol. Cal destacar que fins diu-
menge l’horari serà de 9.00 a 
13.00 hores. També es recoma-
na fer les visites respectant les 
franges d’edat, és a dir, de 9.00 
a 10 hores, persones majors de 
14 anys; de 10.00 a 12.00 ho-
res, els majors de 65 anys, i de 
12.00 a 13.00 hores, els majors 
d’edat amb infants.

Ipcena ha denunciat davant del 
Departament de Territori i Sos-
teniblitat les obres que porta a 
terme l’ACA al riu Farfanya, en-
tre Os de Balaguer i Castelló de 
Farfanya (Noguera), per repa-
rar els trams afectats pel tem-
poral Gloria.

Els Bombers van apagar entre 
el dimarts per la nit i ahir cincs 
a quatre petits incendis de ve-
getació a la demarcació de Llei-
da. A la partida Quatre pilans 
de Lleida van cremar 1.000 me-
tres quadrats, a Almacelles 500 
i també van extingir petits focs 
a Sidamon i Almenar.

Desarticulats dos grups que 
robaven en camions aparcats 
en les àrees de l’AP-2 i l’N-II
La Guàrdia Civil deté 14 persones que segons el 
cos també van actuar a la demarcació de Lleida
lleida
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil, en el marc de 
l’operació GAFRA, ha desarticulat 
dues organitzacions delictives de-
dicades al robatori a l’interior de 
camions que estaven estacionats 
en àrees de servei de Catalunya 
i de la província d’Osca utilitzant 
el mètode ‘loners’. Es van detenir 
14 persones, 11 homes i 3 dones 
d’entre 30 i 57 anys i veïns de 
les localitats de Barcelona, Sant 
Adrià de Besòs, Terrassa, Badalo-
na i l’Hospitalet de Llobregat, pels 
suposats delictes de pertinença a 
organització criminal, robatori 
amb força en les coses i recepta-
ció. Així mateix, es van fer 9 regis-
tres en domicilis i naus industrials 
on es van recuperat nombrosos 
efectes valorats en 72.000 euros 
i s’han aclarit 27 robatoris.

Els ara detinguts es centraven 
en vehicles de gran tonatge en la 
seva ruta de pas per les carrete-
res N-II i AP-2, aprofitant les se-
ves parades a les àrees de servei. 

Fonts de la Guàrdia Civil van ex-
plicar ahir a LA MAÑANA que ac-
tuaven en àrees de servei de tota 
l’AP-2 i les properes a la citada, in-
cloent així les que es troben a la 
província de Lleida.

L’operació va començar al fe-
brer de 2019 després d’haver 
detectat en àrees de servei de la 
província d’Osca diversos robato-
ris en camions que es trobaven 
estacionats. Després de les pri-
meres indagacions es va poder 
determinar que havia al menys 
dos grups delictius diferents que 
es desplaçaven des de Barcelona 
per cometre els fets delictius.

Posteriorment, els agents van 
comprovar que tots els membres 
d’aquesta organització residien 
en aquesta província i que, des-
prés de cometre els robatoris, 
dipositaven les mercaderies ro-
bades en diversos trasters d’un 
polígon industrial de Sant Adrià 
de Besòs fins a la seva venda. Part 
dels objectes robats se’ls porta-
ven als seus domicilis juntament 

amb les eines que utilitzaven. Ai-
xí mateix, es va observar que per 
cometre els robatoris utilitzaven 
com a mínim un turisme i una 
furgoneta per carregar la merca-
deria i que coneixien la ubicació 
de les càmeres de vídeo-vigilàn-
cia, ja que en totes les actuacions 

intentaven eludir-les. Davant la 
gravetat dels fets, l’alarma entre 
els transportistes i les empreses 
de el ram, i un cop localitzats tots 
els llocs i persones d’interès, es 
va procedir el passat 25 de febrer 
a l’explotació de l’operació, que 
va culminar amb les detencions.

FOTO: G. C. / Moment en què els agents del cos feien les detencions

Una esllavissada de terra i roques 
va provocar ahir el tall de la C-28, 
a la Bonaigua. Els fets van tenir 
lloc a les 6.30 hores, al quilòme-
tre 53, al terme municipal de Va-

lència d’Àneu, a l’Alt Àneu, i la via 
va quedar tallada durant dues ho-
res. A les 8.30 hores es va donar 
pas alternatiu i a les 13.45 hores 
es va normalitzar la situació.

Una esllavissada provoca el 
tall de la C-28 a la Bonaigua

FOTO: R. V. / Imatge de l’esllavissada, al terme de València d’Àneu

Al Pirineu hi ha un miler de tren-
calossos (Gypaetus barbatus), 
un dels ocells més amenaçats 
d’Europa. Així ho ha establert 
el primer model poblacional in-
tegrat (IPM) que s’ha realitzat 
d’aquesta espècie a tota la zona 
pirinenca -del Cantàbric al Me-
diterrani- recentment publicat 
a la revista Ecological Monogra-
phs. Així, es detalla que un 36% 
dels trencalossos pertanyen a 
la fracció reproductora i que el 
nombre ha crescut, de mitjana, 
un 3,3%. Tot i això, la taxa d’in-
crement poblacional s’ha reduït 
al 2,3% en l’última dècada. En 
aquest estudi, liderat per l’Ins-
titut de Recerca en Recursos 
Cinegètics (IREC) del Consell Su-
perior d’Investigacions Científi-

ques (CSIC), hi ha participat una 
investigadora de la Universitat 
de Lleida (UdL). L’IPM determina 
per primera vegada la població 
del trencalòs per franges d’edat, 
estimant els principals paràme-
tres que influeixen en la seva di-
nàmica poblacional. Les dades 
assenyalen que la població del 
trencalòs al Pirineu se situa en-
tre 937 i 1.119 exemplars.

El Pirineu compta amb un 
miler de trencalossos, però 
l’increment ha baixat un 2,3%

Un 36% 
pertanyen 
a la fracció 

reproductora
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