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‘Football Leaks’ revela el contracte
de Neymar, que ha de cobrar un
mínim de 46 milions en cinc anys

El Parkinson, la segona malaltia
neurològica més estesa, amb
2.000 afectats a Lleida
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El congost de Mont-rebei
guanya 20.000 turistes en
un any i ja arriba als 85.000

Massificació || Municipis i propietaris fomenten els serveis, inclosa una
cafeteria, però recomanen espaiar visites per evitar les aglomeracions
comarques ❘ 13
òscar mirÓn

Lleida ciutat
estalvia un milió
d’euros a l’any
en l’enllumenat
públic
Millores tecnològiques
amb més llums led
La ciutat de Lleida aconsegueix
un estalvi del consum energètic en l’enllumenat públic d’un
65% de quilowatts/hora l’últim
any, la qual cosa representa al
voltant d’un milió d’euros, gràcies a les millores tecnològiques
aplicades per la concessionària
LleidaLlum, formada per Romero Polo i Citelum, segons va explicar ahir l’alcalde, Àngel Ros.
lleida ❘ 8

Deu multes a
l’hora per excés
de velocitat a les
carreteres de Lleida
El Servei Català de
Trànsit va imposar un
total de 86.793 infraccions
Radars de trànsit, fixos i mòbils,
intercepten deu conductors a
l’hora o, el que és el mateix, 237
conductors al dia que superen
els límits de velocitat a les carreteres de Lleida.

Operar-se del
genoll i caminar
hores després

lleida ❘ 12

Sanitat
A Carmen Moya li han
implantat una pròtesi
de genoll.
lleida ❘ 7
òscar mirón

Aquesta granja de Gimenells, una de les inscrites al nou gravamen.

Només 25
inscrits per
pagar l’‘impost
del sol’, rebutjat
per injust
Vint-i-cinc particulars i
empreses que generen
energia per a autoconsum
s’han inscrit ‘in
extremis’ davant de
l’amenaça de multes

és notícia ❘ 3

Un jove d’Aran, a l’UCI
per una meningitis que
obliga a prendre mesures
comarques ❘ 16
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La reparació de la línia de Manresa
a Fonolleres durarà uns 4 mesos

www.segre.com/comarques
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La jutge diu que la comptable de
Juneda va defraudar durant 12 anys
p.
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medi natural protecció

El congost de Mont-rebei guanya fins a 20.000
turistes a l’any i voreja els 85.000 el 2015

La Fundació Catalunya-la Pedrera, titular del congost, recomana espaiar les visites per evitar
aglomeracions || Dupliquen les places de l’aparcament de la Masieta, que passen de 90 a 180
fundació Catalunya-La pedrera

e. farnell

la dada

❘ sant esteve de la Sarga ❘ L’any
2015, un total de 84.614 turistes
van visitar el congost de Montrebei entre Catalunya i Aragó.
Es tracta d’una xifra molt superior a la registrada el 2014,
quan es van assolir els 60.185
visitants, i 51.127 el 2013. El
2012 van ser 30.000.
La Fundació Catalunya-la
Pedrera, propietària de les 600
hectàrees de la part catalana del
congost des del 1999, treballa
per preservar l’espai natural i
el seu entorn i ha arribat a un
acord amb el centre de visitants
del Pallars Jussà, conegut com
a Epicentre, per promocionar el
Pallars i el congost.
Josep Maria Fabra, responsable de l’àrea de Medi Ambient i
Territori de la Fundació, va assegurar que la mesura preveu di-

84.614
visitants el 2015

Els visitants anuals del congost l’any passat. El 2014 van
ser 60.185 i un total de 51.127
el 2013.

3

últims Anys
Període en què l’increment de
visitants al congost ha estat
més important i ha crescut en
unes 20.000 persones a l’any.

180

col·laboració

Acord entre la Fundació
i l’Epicentre de Tremp
perquè els turistes puguin
visitar altres espais
versificar les visites “perquè no
es concentrin totes al congost.
Els visitants han de gaudir de la
bellesa del congost, i això s’ha
de fer sense aglomeracions”.
Des del punt d’informació de
la Masieta i de l’Epicentre, es
recomana als turistes que optin
per visitar també altres espais
naturals, especialment durant
la Setmana Santa, els ponts de
primavera i d’estiu, no només
per no massificar l’espai, sinó
també per seguretat.
“El creixement de visitants
en els últims anys ha estat exponencial i hem de vetllar per
la preservació del congost, però
no podem limitar-hi l’accés, que
és lliure.” Aquest any ha entrat
en servei l’ampliació de l’aparcament de la Masieta, que ha
passat de 90 a 180 places.
“Davant del volum de visitants, ens vam veure obligats a
ampliar la zona d’aparcament i
gestionar el pas dels turistes”,
va dir Fabra.
Va recordar que el congost
de Mont-rebei que forma el riu
Noguera Ribagorçana al creuar
el Montsec és l’únic gran congost de Catalunya que es manté
verge sense que el creui cap carretera o línia elèctrica, alhora
que és reserva natural, PEIN i
refugi de fauna salvatge.

places d’aparcament

Imatge del congost de Mont-rebei durant les vacances de Setmana Santa de principis d’abril.

Des que va començar l’any, ha
entrat en servei el pàrquing que
ha passat de 90 a 180 places a la
Masieta.

L’espai estrenarà bar i agrobotiga a l’estiu
Al costat de la Masieta, rehabiliten una antiga borda que oferirà també serveis públics,
punt d’informació de la comarca i venda de productes característics de la zona
fundació Catalunya-la Pedrera

e. farnell

❘ sant esteve de la sarga ❘ La Fundació Catalunya-la Pedrera
obrirà abans d’aquest estiu
un nou equipament a la zona
de l’aparcament de la Masieta
per oferir als turistes un servei de bar cafeteria, lavabos,
una oficina d’informació i una
agrobotiga amb productes característics de la zona, des de
la mel del Montsec fins a l’oli o
la ratafia, entre d’altres.
Des de la Fundació van explicar que també hi haurà mapes de la comarca i tota mena
d’informació útil per als visitants sobre el Montsec, el congost i la comarca del Pallars
Jussà.
“Es tracta d’un espai que es
trobaran just a l’arribar i on podran aconseguir tota la informació que necessitin. A més,
també podran gaudir d’una
pinzellada sobre els valors i
reclams que ofereix aquest espai natural”, va dir.
Aquest nou servei s’afegeix

“L’important és oferir serveis bàsics per als senderistes i
excursionistes.” L’increment de
turistes al congost es produeix
també després que el 2013 s’inaugurés una passarel·la entre la
part aragonesa i catalana del
congost, entre Viacamp i Àger.
La nova oficina turística de la
Masieta també donarà informació sobre el poblat Altami-

pàrquing de pagament

Centre de la Masieta, que entrarà en servei ben aviat.

a l’aparcament que hi ha a la
Masieta i pel qual es paguen
4 euros (abans del 2013 era
gratuït) per vehicle. Un preu,
segons la gestora, que serveix
per mantenir l’espai i garantir
la preservació dels valors naturals de l’entorn.

Les obres de rehabilitació
d’aquesta antiga borda han estat finançades íntegrament per
la Fundació, que preveu que
estiguin finalitzades abans de
l’estiu, “quan el congost registra el volum més important de
visitants”, van apuntar.

L’aparcament és de
pagament des del 2013 i val
4 euros, que s’inverteixen
a mantenir la zona
ris; el mirador de les llúdries o
la Cova Colomera, en la qual
les excavacions arqueològiques
que es duen a terme permeten
conèixer dades de les condicions ambientals dels últims
7.000 anys que permeten entendre el canvi climàtic.
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Tribunals sentència

trànsit

La jutge diu que la comptable de
Juneda va defraudar durant 12 anys

Retencions a la
Sentiu de Sió per
una sortida de via
❘ la sentiu de sió ❘ Un accident
va provocar ahir a la tarda
retencions a la carretera C26 al seu pas per la Sentiu de
Sió. El sinistre va tenir lloc a
les 17.15 h per causes desconegudes, a l’altura del quilòmetre 34, quan un Renault
Clio va patir una sortida de
via. Els ocupants van resultar
il·lesos, segons els Bombers.
Els Mossos van donar pas
alternatiu.

L’Audiència Provincial confirma la condemna de dos anys de presó i n’hi imposa
sis més d’inhabilitació || Va desfalcar 148.583 euros entre el 2002 i el 2014
segre

a. guerrero

❘ juneda ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha confirmat la condemna de dos anys de presó que
va acceptar Teresa Capdevila,
antiga administrativa i comptable de l’ajuntament de Juneda,
per apropiar-se indegudament
148.583,56 euros del consistori
d’aquesta localitat de les Garrigues, tal com va avançar SEGRE. Un desfalc que, segons la
sentència dictada el dijous de la
setmana passada, que li imposa
també 6 anys d’inhabilitació,
va tenir lloc durant més de 12
anys, concretament, entre el febrer del 2002 i el maig del 2014.
L’Audiència Provincial ratifica
l’acord al qual van arribar a mitjan gener la Fiscalia, l’acusació
particular (ajuntament) i la defensa, la qual cosa ha evitat la
celebració del judici oral, previst
per a dijous passat.
Teresa Capdevila ha estat
condemnada per un delicte de
malversació de cabals públics
amb l’atenuant molt qualificat
de reparació del mal. Ha acceptat dos anys de presó i sis d’inhabilitació i haurà d’indemnitzar
l’ajuntament amb 148.583,56
euros, dels quals 75.283,56 ja
van ser retornats el febrer del
2015.
La resta, 73.300 euros, està
garantida mitjançant la hipoteca
unilateral constituïda a favor de
l’ajuntament de Juneda d’una

Imatge d’arxiu de la façana de l’ajuntament de Juneda.

acord

L’acord entre Fiscalia,
ajuntament i defensa ha
evitat que el cas hagi
arribat a judici
finca taxada en 294.000 euros,
sempre segons la sentència.
La condemnada treballava en
el consistori des de l’any 1986 i
ocupava el lloc d’administrativa
responsable de la comptabilitat
municipal.
Després de ser descoberta

(vegeu el desglossament), el
consistori va arribar a destinar
dos dels seus treballadors exclusivament a aclarir a quant van
ascendir les quantitats sostretes
a causa de les dificultats i l’elevat cost d’obtenir informació
d’entitats bancàries (només es
van poder comprovar els moviments efectuats fins a l’any
2002).
El desfalc es va prolongar durant tres mandats municipals
consecutius, en els quals es van
succeir governs d’Esquerra, al
costat del PSC i de Convergència i Unió.

Una nòmina
duplicada, clau
per descobrir la
malversació

detenció

■ La treballadora va ser
descoberta el 17 de juny
del 2014 de “forma accidental, quan es va efectuar el pagament de la
nòmina corresponent al
mes de maig, que en lloc
de constar una sola transferència corresponent al
seu salari (1.359,60 euros) constava una segona
transferència del mateix
import”, segons consta
en la sentència. El secretari interventor va iniciar una comprovació de
transferències de l’ajuntament al compte corrent
de la comptable i va poder
comprovar que havia arribat a desviar un total de
144.794,18 euros. Inicialment, va ser apartada del
seu lloc de treball, encara
que finalment va ser acomiadada. A mitjans del
2014, va reconèixer davant de la Guàrdia Civil
que s’havia apropiat fons
municipals. En un primer
moment, es va estimar
que eren 113.000 euros.

Violència domèstica
a Andorra
❘ Andorra la vella ❘ La Policia
d’Andorra la Vella va detenir
la setmana passada un home
de 28 anys natural de Tunísia
acusat d’agredir físicament la
seua dona. Una patrulla va
detenir el presumpte agressor després d’acudir al domicili conjugal.

prevenció

Alerten del
perill d’allaus
❘ lleida ❘ L’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya va
alertar ahir del perill d’allaus
a la zona de la Ribagorça, la
Vall Fosca i la Pallaresa, amb
risc marcat. En canvi, al vessant nord (Aran), el risc era
moderat.

successos muntanya

successos emergències

Rescatats una esquiadora a Boí
i un escalador a Camarasa

Un turisme xoca contra una
canonada i provoca una fuita
de gas a les Borges Blanques

bombers de la generalitat

redacció

❘ camarasa ❘ Els Bombers de la
Generalitat van rescatar ahir
un escalador a Camarasa i una
esquiadora a la Vall de Boí. En
tots dos casos, els dos rescatats
van resultar ferits i van ser traslladats a l’hospital. En primer
lloc, els Bombers van rebre un
avís a les 12.47 hores segons el
qual una esquiadora havia patit
una caiguda a la zona del refugi
Joan Ventosa i Calvell, a la Vall
de Boí. Fins al lloc es va desplaçar un helicòpter dels Bombers i
efectius del Grup d’Actuacions
Especials (GRAE). Els treballs
de rescat van ser complicats, al
ser una zona de difícil accés, i
finalment la dona, de 56 anys,
va ser traslladada a l’hospital
de Vielha amb una luxació al
genoll.
D’altra banda, efectius del
GRAE i un helicòpter dels Bom-

Un moment del rescat d’ahir dels Bombers a Camarasa.

bers van auxiliar un escalador,
de 60 anys, accidentat a la via
Isaac Gabriel, al pantà de Sant
Llorenç de Montgai, a Camarasa. L’avís va arribar a les 13

hores i el rescat es va donar per
finalitzat a les 18 hores, amb
el trasllat de l’escalador fins a
l’hospital Arnau de Vilanova
amb un braç trencat.

redacció

❘ Les borges blanques ❘ Els Bombers de la Generalitat van
ventilar diumenge a la nit els
edificis dels números 8 i 10 del
carrer la Bassa de les Borges
Blanques per una fuita de gas
accidental. Segons van informar fonts dels Bombers, els
fets van tenir lloc pocs minuts
després de les vuit de la tarda,
quan un turisme es va desfrenar i va xocar contra una canonada del gas de la capital
de les Garrigues. L’impacte va
ocasionar una fuita i els Bombers van avisar els tècnics de
la companyia del gas, que es
van ocupar de l’avaria. Malgrat tractar-se d’una fuga exterior, els Bombers van ventilar
els edificis contigus.
L’alcalde de les Borges, Enric Mir, va explicar que l’inci-

17

dent no va ser greu i no va ser
necessari desallotjar els veïns.
D’altra banda, Les és una
de les localitats de Catalunya
que demà dimecres participaran en la prova de sirenes
per alertar de risc químic que

carrer la bassa

El vehicle es va desfrenar,
va impactar contra la
canonada i els Bombers
van ventilar dos edificis
organitza Protecció Civil. Està previst que el simulacre en
aquesta localitat tingui lloc a
les 12.40 hores. Viladecans,
Tarragona, Salou i Cornellà de
Llobregat són altres localitats
que també ho faran.

40
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la casa del sol naixent

Marta Boleda guanya el premi de narrativa
curta Vent de Port amb ‘Un pla perfecte’
Marta Boleda, veterinària de Pobellà (Pallars Jussà), va
guanyar dissabte la 22a edició del premi de narrativa curta
Vent de Port amb el conte Un pla perfecte. És la primera
vegada que un autor pallarès guanya aquest certamen.
robert porta

Arriben estudiants francesos per fer pràctiques de formació a Tàrrega
Una trentena d’estudiants francesos de Blaia han viatjat fins
a Tàrrega per fer pràctiques de
formació en entitats socials i serveis municipals. Són alumnes

L’artista Francisco Marín exhibeix ‘L’art en
la fusta’ al monestir de les Avellanes
L’Espai Cultura, Art i Música del monestir de les Avellanes, a la Noguera, exhibeix fins al 24 d’abril L’art en la
fusta, de l’artista d’Os de Balaguer Francisco Marín, amb
obres decoratives, funcionals i religioses.

d’entre 17 i 18 anys del centre
escolar francès Maison Familiale du Blayais i que es volen especialitzar en serveis d’atenció
a persones.

L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa
Maria Perelló, els va rebre ahir
en un acte a l’ajuntament juntament amb els representants de
les entitats.

Balaguer presenta la
jornada solidària ‘Posa’t
la gorra’ del 17 d’abril
L’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, va presentar la jornada solidària Posa’t la gorra, que tindrà
lloc el 17 d’abril amb la intenció de
recaptar recursos per a l’Associació
de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).
Entre les activitats se celebrarà una
cursa amb recorregut urbà de 10
km i una altra de 5 km a partir de
les 10 del matí.
acn

RNE a Catalunya entrega
els premis Sant Jordi
de cinematografia
Els guardonats de la seixantena
edició dels premis RNE Sant Jordi
de Cinematografia van recollir ahir
a la nit les distincions en una gala
a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Fernando Colomo, director d’Isla Bonita; Natalia Molina
(protagonista de Techo y comida),
Laia Costa (per Victoria) i Imanol
Arias, premi a la trajectòria, no van
faltar a la cita.

Un miler de persones celebren el desè
aniversari de l’Escalarre Rock Cafè de Sort
Mil persones van participar divendres passat en els actes
de celebració del desè aniversari de l’Escalarre Rock Cafè
de Sort, que va incloure una botifarrada popular i actuacions musicals, que es van prolongar fins a la matinada.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Eviteu semblar inconsistents o impredictibles, o us consideraran difícils. Una
qüestió emocional amb algú escalarà si no podeu
perdonar i oblidar el cor.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La sensibilitat us farà difícil mantenir la
pau. Respondre a algú que fa comentaris negatius no us ajudarà a avançar. Guardeu
energia per realçar la vostra vida.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Es destaquen les societats i poden marcar una diferència en la vostra forma de
vida. Un canvi inesperat alterarà la vostra forma
de pensar i la vostra direcció.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Apreneu de l’observació i eviteu cometre un error. Caldrà cautela al viatjar o
en els desafiaments físics. Les accions impulsives
us portaran a la incertesa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Tingueu un gest de bondat amb algú.
La sensibilitat i compassió portaran
recompenses. Participeu en esdeveniments que
us posin en contacte amb algú del passat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu primer els negocis i avançareu.
Useu encant, enginy i personalitat brillant per sorprendre aquells amb qui treballeu.
Deixeu créixer el vostre esperit d’aventura.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Preneu un projecte en el qual useu el
talent a implementar del que més rebeu
emocionalment, econòmicament o físicament.
Una oportunitat tindrà alts i baixos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Vosaltres teniu moltes idees, però abans
d’intentar res considereu què és més
important per a vosaltres i concentreu-vos a acabar una cosa cada vegada.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Verificar la realitat és important. Busqueu records que us facin reviure una
situació similar a la que encareu ara i fareu anar
les coses més sàviament.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Recolzeu-vos en les vostres qualitats
perceptives perquè us ajudin a trobar
les respostes que us guiïn en situacions incertes.
En la mesura possible, sigueu pràctics.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Socialitzeu-vos, feu coses amb els nens
o nous amics. Podeu fer un canvi interessant a casa que us doni més llibertat per aconseguir metes a la vida.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Expresseu desitjos i compartiu somnis,
però no sigueu massa ràpids a intentar
l’impossible. Heu de ser raonables i buscar alternatives pràctiques.

