
Detenido por robar y estafar a 
personas mayores después de 
ganarse su confianza 1 ?AG.12 
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'NO ME HE QUEDADO CON NADA". El 
psiquiatra acusada de apropiarse de dinero 
y propiedades de un paciente esquizofrénico 
lo negó todo ayer durante el juicio 1 PAG tZ 

Lleida mejoraró el alojamiento 
de los temporeres este año con 
ayudas de la Generalitat 1 PAG. 3 
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Lleida apuesta de nuevo 
por la ·Rambla de Ferran 
para celebrar Sant Jordi 

La Pobla de 
Segur 'decide' 
este domingo 
entre el 1-0 y 
Josep Borrell 
Los vecinos mayores de 16 
años podran votar en el ayun
tamiento, de 9.00 a 20.00 ho
ras, en una consu lta sobre Si 
el Passeig Josep Borrell pasa a 
llamarse Passeig 1 d'Octubre. Los libreros sacarón las parados ante sus tiendas el sóbado para poder 

aprovechar todo el fin de sema na, ya que el día 23 de abril es domingo 

FOTO: Núria Garcia I El proyecto de la fundación ofrece desayunos, menús y servicio de cafetería para la comunidad universitaria LOCAL 1 PAG. 9 
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Quejas por 
unoslavabos 
en el patio del 
Ignasi Peraire 
Las familias de los alumnos de 
la escuela de Mollerussa exi
gen la retirada "inmediata" de 
los baños para las Firetes que 
se han instalado en el patio. 
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Un accidente 
I enunamma 

de Súria causa 
tres fallecidos 

ACTUAL I PAG. 20 

Codony, portero 
del Ueida llista, 
convocado en la 
selección s ub-2 3 

vvww. ilerdent. com 
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Demana primera visita ;ratui'ta llnforma't sobre el disseny d aomrlures, amb simulació [!] " . C/ Germanetes 2 
2!5002 Lleida real mock·up. Et prepararem el teu pla de tractament personalitzat, amb pressupost tancatl Finança mont ;ratui't 
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La Pobla vota diumenge si 
canvia el nom del passeig 
Josep Borrell a 1 d'octubre 
La consulta es farà a la sala de plens, de les 9.00 a 
les 20.00 hores, i ·poden votar els majors de 16 anys 
Els veïns de la Pobla de 
Segur decidiran aquest 
diumenge, en una consulta 
popular, sobre el possible 
canvi de nom del passeig 
Josep Borrell a 1 d'octubre. 

La Pobla de Segur 
A. SANCHEZ 

"Cal desinfectar Catalunya; 
aquest és un país malalt". Aques
tes polèmiques declaracions que 
el socialista i alt representant de 
la Unió Europea, Josep Borrell, va 
pronunciar durant un míting del 
PSC a l'Hospitalet de llobregat el 
2017 van motivar l'Ajuntament 
de la Pobla de Segur a aprovar 
una moció el 2018 per canviar el 
nom del passeig Josep Borrell del 
municipi després que els veïns 
expressessin el seu malestar i 
enuig per les paraules. 

Ara, les persones majors de 16 
anys, nascudes o domiciliades a 
la Pobla de Segur, tindran l'opor
tunitat de decidir aquest diumen
ge 12 de març si volen mantenir 

FOTO: LM I Passeig Josep Borrell i Fontelles, a la Pobla de Segur 

el nom actual o canviar-lo pel de 
passeig 1 d'octubre en el marc 
de la consulta popular convoca
da per !~juntament. La pregun
ta serà la següent: "Respecte a 
la proposta de canvi de nom de 
l'actual passeig Josep Borrell, la 
meva elecció és: mantenir el nom 

actual de Passeig Josep Borrell i 
Fontelles o canviar-lo pel de pas
seig 1 d'octubre." 

La mesa de votació estarà for
mada per persones voluntàries 
que s'han inscrit prèviament. A 
escassos dos dies de la votació, 
que es farà a la sala de plens de 

Fomenten els hàbits saludables 
entre els emprenedors de Lleida 

persones que al dia que circulen 
diàriament per les proximitats del 
CEE! lleida. 

9.00 a 20.00 hores, l'alcalde, 
Marc Baró (ERC), va dir que espe
ra que la consulta sigui un "èxit" i 
transcorri de manera "tranquil·la 
i correcta on tothom respecti les 
normatives democràtiques" per 
tal que els vilatans decideixin el 
nom que li volen donar al pas
seig. Baró va animar els veïns a 
participar i va assenyalar que "ja 
que fem una consulta d'aquest 
nivell, amb la transcendència que 
té, creiem que és important que 
tothom que pugui participi". 

El PSC considera que l'actitud 
de l'alcalde "és totalment sectària 
i electoralista, a tres mesos de les 
eleccions municipals". Al respec
te, Baró va dir que "saben ben bé 
perquè l'hem hagut de fer ara i 
no abans. Hi havia un consorci a 
liquidar i ells eren els primers que 
sabien que això passaria així. Les 
coses a vegades van com van i no 
pots decidir quan fer-les". Els so
cialistes condemnen que l'equip 
de govern "divideixi el poble per 
interessos electorals". 

La Noguera 
premiarà els 
millors treballs 
de recerca de 
la comarca 
El Centre de Recursos Pedagò
gics del Servei Educatiu de la 
Noguera ha obert la primera 
convocatòria dels Premis de 
treballs de recerca de l'alumnat 
de 2n de Batxillerat. La finalitat 
d'aquest premi és incentivar, 
potenciar i valorar l'esperit de 
recerca, de treball ben docu
mentat, el sentit crític i la crea
tivitat científica de l'alumnat. El 
termini de presentació dels tre
balls finalitza el pròxim 24 de 
març de 2023. El jurat seleccio
narà S finalistes, que presenta
ran els treballs al Teatre Muni
cipal de Balaguer el13 d'abril. 

Música, vermut i 
inflables a Arbeca 
diumenge amb 
motiu de la floració 

Arbeca acollirà aquest diumen
ge, a les 12.00 hores, una 'nova 
activitat del cicle Ametllers flo
rits, que consistirà en un ver
mut amb acompanyament mu
sical. Per altra banda, el vermut 
previst per aquest diumenge a 
Castelldans tindrà lloc el dia 26 
de març, ja que els ametllers 
d'aquesta zona són de floració 
tardana. 

El viver d'empreses del Centre 
Europeu d'Empreses i Innovació 
de Lleida (CEEILieida) de la Dipu
tació de lleida fomenta els hàbits 
saludables amb el repartiment 
de fruita variada i de proximitat 
entre els 250 treballadors de les 
empreses instaHades en el viver. 
En aquest sentit, en diferents es
pais del viver s'han col·locat bols 
amb fruita variada, que s'aniran 

reomplint regularment. La fruita 
que es diposita en els bols, que 
estan repartits en diferents es
pais del viver, es van reposant 
amb fruita variada, com poma, 
pera, préssec, entre d'altres, en 
consonància a la que hagi a dis
posició segons l'època de l'any. Hi 
poden tenir accés, no només els 
250 treballadors que treballen en 
el viver, sinó el voltant de les 500 

Un dels objectius de la iniciati
va és el de fomentar la salut i els 
bons hàbits en el lloc de treball, i 
posar a disposició totes les eines i 
productes necessaris per a oferir 
un entorn de treball més saluda
ble, tal com recomana la Declara
ció de Luxemburg. 

FOTO: CE El Lleida I Es coHocaran bols amb fruita variada i de proximitat 
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El Govern destinarà fins a 
275.000 euros per la millora 
del camí entre Àger i Corçà 
El Govern ha impulsat la millora 
del camí que dona accés als nu
clis d'Agulló i Corçà i que enllaça 
amb la C-12, un dels més transi
tats del municipi d'Àger i un dels 
accessos a la mare de Déu de la 
Pertusa i al congost de Mont-re
bei. Aquesta actuació, que per
metrà millorar la mobilitat en 
aquest entorn, consistirà en el 
condicionament del camí, que 
té una longitud de 7 quilòme
tres. Els treballs compten amb 
un pressupost de 275.000 eu
ros, estan cofinançats pels De
partaments de Territori i d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen
da Rural i s'executaran durant 
aquesta primavera. 

Territori ha impulsat la redac
ció del projecte i l'execució de 
l'obra, que respon a una peti
ció del municipi per a facilitar la 
mobilitat, el desenvolupament 
econòmic i la seguretat en la cir
culació. El camí on s'actuarà és 
una important via de connexió 
per a les persones que viuen en 
aquesta zona, per als seus des
plaçaments quotidians i també 
per accedir a les finques agrí
coles. Així mateix, dona accés 

Els treballs 
s'executaran 

durant la . 
primavera 

a l'ermita de la Pertusa, el con
gost de Mont-rebei i el pantà de 
Corçà, punts turístics. 

Els treballs consistiran en 
la regularització i reparació de 
l'esplanada, la millora del pavi
ment del camí, l'adequació dels 
elements de drenatge, la neteja 
i perfilat de cunetes, i la millo
ra de la senyalització vertical i 
horitzontal. En paral-lel, amb la 
voluntat de contribuir a la millo
ra de les connexions a les zones 
de muntanya, el Departament 
de Territori està analitzant con
juntament amb l'Ajuntament de 
Sant Esteve de la Sarga l'estat de 
la xarxa de camins. Altres ajuts 
han permés l'arranjament dels 
camins de Sant Esteve de la Sar
ga a Alsamora i de Sant Esteve 
de la Sarga a Castissent. 

FOTO: Aj. Tèrre¡a I Joves s'informen de les ofertes en un dels estands 

Tàrrega dona el tret de 
sortida a la tercera edició 
de la Fira Estudies & Treballes 
Tàrrega va donar ahir el tret de 
sortida de la tercera edició de Ja 
Fira Estudies & Treballes (FET) 
que enguany s'ha traslladat 
d'ubicació per poder créixer en 
nombre de centres participants 
i activitats. Així doncs, l'Espai 
MerCAT i Ja plaça de les Nacions 
sense Estat acullen nombroses 
activitats perquè els assistents 

puguin obtenir recursos que li 
permetin orientar-se en el seu 
propi itinerari educatiu, laboral i 
emprenedor. El saló, que comp
ta amb un ampli programa d'ac
tivitats i tallers, està adreçat als 
joves, les famílies, el professorat 
i altres professionals de l'àmbit 
de l'educació, l'orientació i l'em
prenedoria. 

Queixes per la presència 
dels banys de les firetes 
al pati de I/Ignasi Peraire 
Les famílies de l'escola de Mollerussa 
reclamen la seva retirada "immediata" 
Mollerussa 
REDACCIÓ 

Les famílies de l'escola Mestre 
Ignasi Peraire de Mollerussa han 
denunciat que l'Ajuntament ha 
instal-lat els banys de les firetes 
al pati. Aquesta no és la primera 
queixa que I'AMPA efectua vers 
una acció del consistori que afec
ta l'escola. Les famílies van recor
dar ahir en un comunicat que el 
8 de febrer, l'Ajuntament de Mo
llerussa "va decidir treure un tros 
de patí de la nostra escola". 

En concret, es t ractaven 
d'unes obres per allargar un ca
rrer que els faran perdre uns 300 
metres quadrats de pati, el que 
suposa un 25 per cent de l'espai 
amb què compten. Això, va pro
vocar les queixes de l'equip di
rectiu, els docents i les famflies, 
que es van manifestar per pro
testar contra el projecte. "Gràcies 
a aquesta mobilització, es va fer 
una reunió amb l'ajuntament en 
què se'ns va prometre accelerar 
l'aprovació del POUM per poder 
donar a l'escola Mestre Ignasi Pe-

FOTO: J.A.P./ Imatge dels banys instaJ.Iats per part de l'ajuntament 

raire 1800 metres de quadrats 
de terreny per pati. En el ple de 
dimecres a la nit això es va apro
var" assenyala el comunicat. 

Així i tot, I'AMPA denuncia que 
"es van quedar en peu les dues 
tanques del pati, la nova i la ve
lla, cosa que dificultava molt les 
entrades i sortides a l'escola i les 
feia perilloses" i per aquest mo
tiu van demanar una segona re-

unió, celebrada dimarts al vespre 
per trobar una solució. Dimecres, 
però, es van trobar amb "un nou 
acte de falta de respecte", ja que 
van observar els banys de les fi
retes al mig del patí i ràpidament 
van demanar el canvi d'ubicació. 
"Pot haver-hi manca d'higiene i 
salubritat i en demanem la retira
da immediata", conclou el comu
nicat de les famílies. 

Reunió d'alcaldables d'ERC amb Marta Rovira 
Un nombrós grup de candidats i candidates d'ERC a les eleccions municipals del 28 de maig de la 
vegueria de l~t Pirineu i Aran i les comarques de Ponent es van reunir ahir amb la secretaria general 
d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, en el seu exili a Ginebra. A la trobada van assistir Miquel Pueyo, 
cap de llista a Lleida o Jordi Ignasi Vidal, cap de llista a Balaguer, entre altres. /FOTO: ERC 
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Imma Rebula, 
nova caporal en 
cap de la Policia 
Local de les Borges 
l'Ajuntament de les Borges 
Blanques va nomenar ahir lm
ma Rebula com a nova caporal 
en cap interina de la Policia Lo
cal de les Borges, en substitu
ció del fins ara caporal, Alfons 
López. Es tracta de la primera 
dona que ostenta aquest càrrec 
en tota la Policia Local de la de
marcació de Lleida. Rebufa té 
47 anys, és mare de dos fills i té 
tretze anys d'experiència com a 
policia local. "Crec que puc fer 
una bona tasca, així que donaré 
el màxim de mi", va manifestar 
la nova caporal. 

Dos ferits lleus 
en un accident a 
l'N-Il, al terme de 
Torres de Segre 

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu en un 
accident entre un turisme i una 
furgoneta que es va registrar al 
quilòmetre 450 de l'N-Il, al ter
me de Torres de Segre. Emer
gències va ser informada a les 
11.57 hores i es van desplaçar 
Bombers, Mossos i SEM. 

Suspenen el 
desnonament 
d'un habitatge del 
Palau d~nglesola 
El desnonament d'un habitat
ge del Palau d'Anglesola que 
estava programat per ahir a les 
12.00 hores va suspendre, se
gons van informar fonts de la 
PAH Lleida. Segons van indicar, 
afectava a una família i es devia 
al fet que havia expirat el con
tracte de lloguer. Es va repro
gramar pel dimecres dia 15. 

Detingut per robar un sagrari de 
l'església de la Pobla de Segur 
L'home va cometre el delicte a plena llum del dia i van 
quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra van de
tenir el passat dimarts un home 
acusat de robar i destrossar el sa
grari on es guarda l'eucaristia de 
l'església de la Verge de la Ribera 
de la Pobla de Segur, segons va 
publicar ahir Pallars Digital i van 
confirmar a LA MAÑANA fonts 
policials consultades. Cal indicar 
que després de declarar va que
dar en llibertat amb càrrecs. 

que va aparcar a la vorera de da
vant, desconeixent que es tracta
va d'un robatori, va travessar el 
carrer i el va ajudar a carregar-ho 
a sobre el citat carretó. 

Tot seguit, l'home va marxar 
tranquil·lament per l'Avinguda 
Sant Miquel del Pui, en direcció 
a la corba del mirall, assenyalen 
a Pallars Digital, sense que nin
gú s'adonés que acaba de robar 
l'objecte. Tot i això, sí que va ha
ver-hi persones que també el van 

·gravar amb el seu telèfon mòbil. Pel que fa als fets, aquests 
van tenir IÏoc a plena llum del 
dia i davant la presència de tes
timonis que en aquell moment 
es trobaven tant a la via pública 
com a l' interior de l'església. Tal 
com es pot veure en les imatges 
enregistrades per les càmeres de 
seguretat d'un establiment que hi 
ha davant del temple, l'home va 

FOTO: Pallars Digital/ Estat en què va quedar el sagrari robat dimarts 

· Així mateix, s'ha de dir que men
tre marxava, el sagrari va caure a 
terra, raó per la qual va patir des
perfectes importants. 

arribar amb un carretó d'un su
permercat acompanyat el seu gos 
i va entrar a l'interior de l'esglé
sia. Minuts després va sortir per 

Dos detinguts per voler robar 
en una nau precintada en 
l'operatiu contra la marihuana 
Els Mossos van detenir dimarts 
dos homes per un robatori amb 
força en grau de temptativa. El28 
de febrer es va realitzar un ope
ratiu contra el cultiu i tràfic de 
marihuana a Lleida i diferents po
blacions. Algunes de les naus van 
quedar precintades policialment, 
ja que encara hi havia material a 
disposició de l'autoritat judicial. 
Les patrulles del territori van con-

trolant aquests llocs i, dimarts a 
la nit, un agent fora de servei va 
detectar a Torregrossa un vehicle 
aturat davant una de les naus i 
dos homes que semblava volien 
forçar l'entrada. En veure's sor
presos van marxar amb un vehi
cle, sent aturats a I'N-240, a June
da. A més, portaven passaports 
d'altres persones i les claus d'una 
furgoneta aparcada on la nau. 

la porta amb el sagrari en braços 
i el va intentar ficar sobre el ca
rretó, però no va poder. En aquell 
moment, el conductor d'un cotxe 

En tenir coneixement, els 
Mossos van iniciar la recerca i el 
van localitzar poc després amb el 
citat objecte i el van detenir. L'en
demà l'església va estar tancada. 

FOTO: Tony Alcantara /Imatge d'una de les naus on es van fer registres 
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