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La asociación de vecinos de 
Cappont dará ‘plantón’ a Pueyo 
para inaugurar la Plaça 1-O | PÁG. 7

EL DÍA 26, MESA DE DIÁLOGO 
La Generalitat y el Gobierno central 
se reunirán en la Moncloa | PÁG. 23

LA PAERIA TAMBIÉN ‘RECORTA’ EN LOS 
PROGRAMAS DE SEMANA SANTA. El 
Ayuntamiento no financiará los folletos que 
anuncian las diferentes actividades | PÁG. 8

Hacienda y la Seguridad 
Social denuncian al Lleida 
Esportiu y a su presidente

PÁG. 30

Les acusan de tener empleados sin 
contrato y de eludir la renta de 2014

El club convoca a la prensa este 
mediodía para explicar su versión

FOTO: N. García / Los leridanos degustaron la ‘tupina’ de Cal Pijuan d’Artesa en la plaza de la Catedral para comenzar el Carnaval

La Tupinada del 
Dijous Gras abre  
el desenfreno

OCIO | PÁG. 45

Aitona permitirá apadrinar 
árboles frutales en la nueva 
campaña de la floración
Los precios oscilarán entre 50 y 90 euros y permitirán a los padrinos 
seguir el proceso de producción, floración y recolección. El empresa-
rio Tatxo Benet, con familia y propiedades en Aitona, ha apadrinado 
100 árboles, cuya fruta irá destinada a asociaciones benéficas.

FOTO: Selena García / La campaña se presentó ayer en la Diputación

Rifirrafe entre 
Tatxo Benet 
y Teresa 
Jordà por la 
‘calidad’ de la 
fruta de Lleida

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-4

Las escuelas concertadas 
deberán matricular a niños 
en situación económica des-
favorecida sin que tengan 
que pagar cuota. Además, 
las escuelas que separan a 
los estudiantes por sexos 
perderán el concierto edu-
cativo.

El 60% del 
alumnado de 
una concertada 
tendrá que ser      
de su barrio

La consulta, que parte de 
una moción de ERC, fue 
aprobada ayer por el Ayun-
tamiento y se realizará un 
domingo de abril. El PSC la 
considera “sectària” y afirma 
que “divide” a la sociedad de 
la Pobla.

Consulta en 
la Pobla para 
renombrar 
como 1-O el 
paseo Borrell

2.100
És el valor en millones de 
euros de las exportaciones 
de Lleida en 2019, lo que 
supone un récord

dEl dato

| PÁG. 20

LOCAL | PÁG. 9

LOCAL | PÁG. 13
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La Diputació aprovarà avui amb 
els vots en contra dels Comuns i 
el PSC els pressupostos per al 2020
Larrosa diu que el govern “no té clar el seu paper” 
i Ferre que menysprea l’emergència habitacional
La Diputació aprovarà avui 
els pressupostos per al 2020 
amb els vots en contra d’En 
Comú Podem i del PSC. 

Lleida
REDACCIÓ
El portaveu del grup del PSC, Fè-
lix Larrosa, va avançar ahir que “el 
nostre grup votarà en contra d’un 
pressupost que és poc ambiciós i 
que demostra que aquest bipar-
tit de la Diputació no té clar quin 
ha de ser el seu paper en el terri-
tori”. En aquest sentit, va dir que 
“presenten, a més, un seguit de 
partides fake, per quedar bé però 
que no s’executen i no serveixen 
per a res. Per exemple, hi ha un 
romanent de 2019 de prop de 22 
milions d’euros que no s’ha exe-
cutat i, per tant, no s’ha invertit 
en els municipis i les persones”. 

Larrosa va explicar algunes de 
les esmenes “que tenen com a 
objectiu millorar aquests pressu-
postos”. Entre elles, va destacar 
les “relacionades amb el Pla Di-
rector d’Infraestructures Viàries  

de les Terres de Lleida, Pirineu i 
Aran, proposat pel nostre grup i 
aprovat en ple, ja que el pressu-
post contempla una partida per 
obres concretes però no per a 
la diagnosi que requereix  el Pla 
i que ha de permetre que en els 
propers anys s’avanci en les ne-
cessitats territorials pel que fa a 

comunicacions”. 
Així mateix, va explicar que 

“demanem una partida per a la 
millora de camins de l’Horta de 
Lleida i per a la modernització de 
la institució” i va destacar la ne-
cessitat d’una altra partida “per 
posar en marxa el patronat de 
Turisme i el de Promoció Econò-

mica, un concurs internacional 
d’idees per a la lluita contra el 
despoblament”. 

Per la seva banda, des d’En 
Comú Podem reconeixen que 
l’equip de govern ha incorporat 
una partida de 25.000 euros per 
a estudis per la creació d’una 
Agència d’Energia de les Terres 
de Lleida, Alt Pirineu i Aran que 
desenvolupi la tasca d’encapçalar 
les diferents línies d’actuació en 
aquesta qüestió. No obstant ai-
xò, lamenten que el govern no ha 
contemplat “ni una sola partida 
destinada a les demandes fetes 
des d’En Comú relacionades amb 
un suport econòmic”. Consideren 
que el pressupost “no dóna cap 
resposta a l’emergència socialha-
bitacional i deixa als municipis al 
descobert i sense cap suport per 
a fer front a aquestes demandes”. 

De moment, ja s’han confir-
mat els vots contraris als comt-
pes d’aquestes formacions, cal-
drà esperar al sentit del vot que 
emetran els grups de Ciutadans i 
d’Unitat d’Aran. 

Llum verda a 
l’ampliació del 
Museu Diocesà 
de la Seu 
La comissió territorial d’urba-
nisme va aprovar ahir una mo-
dificació del planejament de la 
Seu d’Urgell per permetre la 
reforma i ampliació del Museu 
diocesà d’Urgell, situat al nucli 
antic del municipi i al conjunt 
catedralici, declarat Bé Cultu-
ra d’Interès Nacional. Es podrà 
corregir els desnivells i millorar 
els espais. 
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Financen els 
trasllats de les 
seus de SEPE 
de Balguer, 
Lleida i Tremp
El Ministeri de Treball i Econo-
mia Social finançarà amb 1,17 
milions d’euros el trasllat de 
l’Oficina de Prestacions del SE-
PE-SOC, actualment ubicada 
al carrer Acadèmia de Lleida a 
un local al barri de Cappont. El 
trasllat s’emmarca dins del Pla 
Renove 2018 del Ministeri de 
Treball i Economia Social que 
preveu subvencions a les co-
munitats autònomes per a la 
millora, renovació i trasllat de 
les 771 oficines de SEPE de tot 
el país. També finançarà el tras-
llat de les oficines de Balaguer 
i Tremp. 

FOTO: PSC / Presentaran també una moció sobre el despoblament

Els presidents i presidentes de les 
diputacions de Tarragona, Llei-
da, Barcelona, Girona, Castelló i 
València van mantenir ahir una 
reunió de treball al Palau de la 
Diputació de Tarragona. A la reu-
nió es van abordar temes com el 
Corredor Mediterrani. En aquest 
sentit, van subratllar la necessitat 
urgent d’impulsar aquesta infra-
estructura ferroviària, vital per a 
l’activació econòmica i social dels 
municipis i van apostar perquè 
les diputacions hi tinguin un pa-
per actiu. 

D’altra banda, i com a mem-
bres d’Arc Llatí i Paternàlia, en 
l’àmbit de l’Euroregió, aquestes 
diputacions van incidir en la im-
portància de treballar per aconse-
guir ajuts europeus que permetin 

lluitar contra el despoblament, 
una preocupació que compartei-
xen totes aquestes institucions. 

Durant la trobada, es va posar 
de manifest el paper clau de les 
diputacions en el sosteniment de 
les polítiques públiques munici-
pals, especialment durant els úl-
tims anys. Al mateix temps, van 
reclamar una major flexibilitat 

normativa en relació a la gestió 
diària dels municipis, especial-
ment els més petits, en matèries 
com normatives de despesa, de 
contractació pública o urbanísti-

ca. 
Els presidents i presidentes 

es van emplaçar per defensar 
aquestes posicions en la reunió 
de la Comisión de Diputaciones, 

Cabildos y Consejos Insulares, 
que tindrà lloc el 9 de març a Bar-
celona, convocada per la Fede-
ración Española de Municipios y 
Províncias. 

Unitat de sis diputacions per 
reclamar un impuls “urgent” 
del Corredor Mediterrani

Hi va 
participar l’ens 

pronvicial 
de Lleida 

FOTO: Diputació/ Imatge de la reunió a Palau que va aplegar les sis diputacions per parlar del corredor

rcolomina
Resaltado



L’Ajuntament de la Pobla 
de Segur va aprovar ahir fer 
una consulta per canviar de 
nom l’actual Passeig Josep 
Borrell. 

La Pobla de Segur
J.C.
La consulta es farà un diumenge 
d’abril –la data encara està pen-
dent de concretar– i es proposa-
ran dos noms: mantenir l’actual 
o Passeig 1 d’Octubre. Aquesta 
consulta sorgeix d’una moció que 
va presentar ERC el novembre del 
2018, i a la qual s’hi van sumar 
els regidors de l’actual Junts per 
Catalunya. L’alcalde Marc Baró va 
defensar ahir que es tracta “d’una 
voluntat popular” i que “nosal-
tres defensem la participació ciu-
tadana”. Un cop aprovada pel ple, 
ara s’haurà de fer un procés “per 
escollir els voluntaris per la mesa 
de participació”. En aquest sentit, 
Baró va remarcar que “no volem 
que tingui cap despesa per l’ajun-

tament ni pels funcionaris”. 
Per la seva banda, el portaveu 

socialista, Joan Carles Boix, va re-
treure que “fer aquesta consulta 
ara, quan hi ha una voluntat de 
trobar una sortida al carreró del 
Procés, torna a dividir la societat 
de la Pobla de Segur”. Boix quali-

fica de “sectària” la consulta i per 
això “no participarem en res rela-
cionat”. De fet, els regidors socia-
listes van abandonar el ple arran 
d’aquesta aprovació per mostrar 
el seu rebuig a la consulta, ja que 
asseguren que es tergiversen les 
paraules del ministre.

FOTO: PTV / Els regidors del PSC marxant del ple arran de la moció

La Pobla farà una consulta 
per canviar a 1 d’Octubre 
l’actual carrer Josep Borrell

El Centro de Maldà va portar a 
debat el dret al treball sexual en 
el marc de la programació del 
cicle d’activitats Debat a bat. En 
l’acte hi van participar Verónika 
Araujo, una treballadora sexual 

afiliada a la CNT; Jannet, repre-
sentant de Putas Libertarias; la 
psicòloga i tècnica de l’associ-
ació Antisida de Lleida, Marta 
Melgosa Solsona, entre d’altres 
assistents.

El Centro de Maldà debat 
sobre el dret al treball sexual

FOTO: LM/ Imatge de la xerrada que es va dur a terme ahir a Maldà
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La Vall Fosca recrea una excursió amb estris i 
roba utilitzada a la zona durant el segle XX
La Vall Fosca recrea una excursió amb material de muntanya de Cap-
della fins al Pontet de Rus equipats amb estris i roba que duia la gent 
de la Vall Fosca entre el 1900 i el 1940. En arribar els participants veu-
ran com es preparava un petit foc per prendre una beguda calenta.
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