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COM ¡\ D ¡QUES La Mollerussa Drone Party reuneix El PI a destinara 450.000 € a l'atenció 
~ 150 pilots de tot Catalunya. de persones sense autonomía. 
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COMUNICACIONS BIG DATA 

Mollerussa i les Borges estudien comptar 
el públic de les tires localitzant els mObils 
Reben propostes d'operadores de telefonia i empreses de serveis informatics 11 Per coneixer !'origen 
deis visitants i el seu recorregut pel recinte firal sense revelar la identitat de les persones 
R. RAM IREZ 
1 LLEIDA 1 Organitzadors de fires 
a les comarques de Lleidn estu
dien comptar de forma precisa 
el públic que reben mitjan~ant 
la localització deis Sm(lrtpho
nes amb connexi6 a interne!, 
avui di a gairebé omnipresents. 
Operadores de telefonía milbil 
i emprcses de serveis informa· 
tics els proposcn elaborar infor
mes que, a més de con~ixer el 
nombre de visitants, incloguin 
informació addicionnl com In 
proced~ncia i els lrajectes que 
reconen una vegada a )'interior 
del recintc (ira l. Ho fan scnse 
arribar a concixer la idcntitnt 
de cada persona, únicament 
mitjant;nnt l'adret;n IP de cada 
telefon: el número que identifico 
i distingeix cada dispositiu que 
accedeix a la xat·xa. t.:últim any, 
difercnts administracions públi
qucs bon recorrcgut a aquesta 
tecnología per elaborar estu· 
dis basats en big data (vegeu 
les claus). 

El director de Firn Mollerus
sa, Xavier Roure, va explicar 
que han rebut la proposta d'w1a 
operadora de telefonin per e la· 
boraraquest tipusd'informes en 
fires de la capital del Pla i que 
valoren la possibi litat d'obtc· 
ni r aquestes da des. Coma pas 
preví, va indicar, han contacta! 
amb l'ajuntament de Sitges per 
coneixer la seua e xperiencia 
amb aquesta tecnología, basa
da en In localitznció nnonima 
de mobils. El municipi bm'ccloní 
la va utilitzar per determinar 
quines s6n les zones de la lo
calitm mós freqlientades pels 

APLICACIONS PR CTIQUES 

Planificar la promoció de 
fires i establir tarifes més 
elevades pels estands a les 
zones més freqüentades 

turistes. "Coneixer quines són 
les zoncs nmb més anuencia de 
visitnnts cns pcrmetria cstablir 
unes tarifes diferenciarles per 
als expositors, i cobrar més pels 
estands n les arces m6s freqüen· 

tades", va apuntar Roure atall 
d'exemple. En el cas de In Fira 
de l'Oli de les Borges Blanques, 
el consistori ha rebut també rro· 
postes. Així ho va revelar e re· 
gidorde Promoci6 Economica 
i responsable de fires, Jordi Ri
balta, al pie celebrat la setmnna 
passada. 

La capita l de les Garrigues 
té dos propostcs sobre la tau la: 
una d'unn operadora de tele
fonía que e ls ofereix coneixer 
la procedencia deis visitants; i 
una nitra d'una firma de scrvcis 

informatics que es limita pre
cisar·ne el nombre. La prime· 
ra tindria un cost d'uns 30.000 
euros i In segonn, uns tres mil. 
Ribalta va valorar que In pri· 
mera és la més interessant, jn 
que "saber d'on vénen cls vi
sitants ajudaria a planiíicnr la 
promoci6 de fires", tot i que va 
valorar que el preu és massa car. 
Quant n la scgona, va nsscnyalnt• 
que s i bé és més barata, "aporta 
només un nombre de visitants", 
una cosa que contribucix poc n 
millo ro r resultnts. 

MEDI AMBIENT AGENTS RURALS 

LESCLAUS 

Lo<alitzacló IP i anonimat 
1 Aquesta tecnologla es basa 
en l'adre~a IP, matricula de cada 
dispositlu connectat a Internet 
i ambla qual no n'hi ha prou 
per Identificar l'usuari. Alxí, els 
Informes recollirlen quants mb· 
bils entren a les fires. per on 
passen 1 d'on procedeixen, no 
els noms deis seus amos. 

Xifres "aproximades" 
1 Durant anys, aquests 1 molts 
al tres munlcipls han ofertes
timacions del nombre de visi· 
tants, en alguns casos qOesti· 
onades a l'haver crescut sense 
parar durant anys. 

L'altemativa de la capital 
1 El director de Flra de Lleida, 
Oriol Oró, va explicar que no 
es planteja la localització de 
ml>bils perque galrebé tots els 
certamens de la capital exigei· 
xen lnscrlure's per obten ir una 
entrada. Alxi> permet coneixer 
el nombre de vlsitants, i d'altra 
banda formularis pregunten als 
vlsitants la procedencia. 

Altres eKperiencies 
1 Transtt projecta geolocalltzar 
mi>blls de conductors per saber 
la velocitat mitjana encarre· 
teres. Perla seua part, I'INE va 
rastrejar mbbils a Espanya per 
a estudls sobre mobllitat. l'ús 
d'aquesta tecnologia esta sub· 
jecte a restriccions per preser
var el dret a la lntimitat. 

Denuncien un abocament de purins al 
Flamisell i dos en camps de la Noguera 
MARIA MOLINA 
1 CONCADEOALTI Els agcnts ruials 
han denunciat tres vessaments 
de purins, un a l riu Flamisell 
idos en camps de cultiu de la 
Nogttera, des de finals de gener 
finsalaselmana passada. Elpri· 
meres va registrar en una gran· 
jade Conca de Oalt, al Pallars 
Juss1t. Els agents v:m detectar 
una canonada trencada, ln qual 
cosn provocava que les aigües 
residuals discorreguessin per 
terrenys forestals Cins al barranc 

que condueix al Flamisell. Fouts 
del cos van indicar que jo s'hn 
posat una denú ncia a I'Ag~ncia 
Catalana de l'A i~u::1 (ACA) i una 
nitra de pe.nol ::~l¡utjat de Tremp, 
al considerar que e l propietari 
de la granja és reincidenl,ja que 
té una ultra denúncia anterior. 

Pel que fa o In Noguera, cls 
Rurals van constatar la set
mana passoda abocoments en 
cnmps de cultiu de dos basscs 
de purins, un a Vallfogona de 
Balaguer i un altre a Bellcai-

re. A Vallfogona la denúncin 
constata que lo bassn de rcsi· 
dus d'una granja de porcs es
ta sense impermeabilitzar, la 
qual cosn provoca fil tracions 
que van a parar a plantacions 
annexes. Pel que fa a la gran
ja de Bellcaire, es va detectar 
que la instaHnció no tenia ton· 
c:tment perimetral, de manera 
que els residus van sobreeixir 
fins a arribar a camps conrcats. 
En tots dos casos s'han cursat les 
con·esponenls denúncies. 
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CARRETE RES OBRES 

Treballs per impermeabilitzar el túnel de Tresponts, a punt aquest any 
1 ORGANYAI Els opcraris dcltllncl 
de Trcsp<>nts Lrcballen en la im· 
pcrmeabilització de la galería 
principal, d '1,3 quilomctrcs. 
Quedaran pendents el revcs-

t imen! i cls serveis. Tot estnra 
a punta finals d'any, scgons va 
indicar a h ir e l sccrctari d'ln· 
fracstructurcs, Isidro Gnvfn. 
La perfornció de les galerics 

INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

d'evacuació esta d i. abans de 
primavcm. Sera llavors qua o 
finalitzin els treballs amb ex· 
plosius a la carrctcrn C-14, in
forma C.S. 

La inversió per assegurar la 
C-13 s'eleva a 1,6 milions 
La via reobrira totalment abans de Setmana Santa 11 Ábalos es 
comprometa millorar l'Eix Pirinenc al seu pas per Ueida 

X. R. / M.C. 
ILLAVORSII El Govern ha eleva! 
a 1,6 milions la invcrsió pcr as· 
segurar la C-13 a l seu pas pel 
Pallars Sobi:ra. Concretamcnt, 
iostaHnrñ pantalles de malles 
dinamiqucs al marge drct del 
talús entre Ria lp i Llavorsf, on 
es van produir e ls despreni· 
mcnts que van obligar ntallar 
la carretera d uran t ga irebé 
dos dies e l mes de desembre 
pass31. Val a recordar que, des 
d'aleshores, un semafor regtt· 
la e l pas alternatiu de vehicles 
pc r només un deis carr ils, jn 
que l'altre esta envai"t per una 
malla provisional de seguretat. 
El secretari d'ln[raestr uclu· 
res i Mobilitat,lsidro Gavín, va 
assegurar q ue "abans de Set
mann Santa la ci rcu laci6 pels 
dos cnrrils de la v i a q uedara 
recuperada", 

D'alta·a banda, la Diputació 
ba convoco! per d imarts que 
ve una reunió de la p latafor· 
m apera lo mil lora de la lfnia 
de tren de Lleida a Barcelona 
pcr Manresa (R-12). Durant la 
reunió es parlar?! de la neces
sitat de desplegar ja e l servei 

LESCLAUS 

Tren de Manresa 
1 Reunió de la plataforma per 
exigir mi llores ferrovi1n ies a 
Ueida dimarts que ve. 

Elx Plrinenc 
1 L'Estat es va comprometre 
ah ir a mi llorar I'N-260 a l seu 
pas per Lleida i va assegurar 
que ha reactivat el projecte de 
la variant de la Pobla. 

Tallada la C·1412b 
1 El tall de la carretera C·1412b 
al punt qullométrk 42+400 es 
prolongara fins al próxlm 6 de 
mar~. 

de Rodalics a Lleida, tal com 
va anunciar el presiden!, Jo
an Talarn, en J'(altim pie de la 
corporació. 

En aquesta !robada partici
paran Diputació, ajunlaments. 
consells, sindicats i cambres de 
comer~, oixí com el subdolc
gat de l Govern a Lle ida, José 
Crespín, i e l secretari d 'lnfra-

est ructures de la Generalitat, 
lsidre Gnvín. 

En un a ltre ordrc, el minista·c 
de Transport, J osé Luis Aba
los, es va comprometre ahir a 
mm orar les condicions de I'Eix 
Pirinenc (N-260) al scu pas per 
Lleida per red u ir la s in istna
litat. Vn respondre així a u na 
pregunta del sonador llcidata 
Mique l Camina[ (ERC), que 
exigía saber q uincs són les me
sures í occions p revistos pcr a 
aquesta via. Aba los va acusar 
e l govern de Mariano Rajoy 
de no invertir "res" n I'N-260. 
A més, va informar que e l Go
vern ha reactivat el projecte de 
la variant de In Pobla de Segur. 

Aba los va apunlaor que I'Es
tat inve rteix nou milions a 
l'any a tola la ca l"l'etera pera 
lreballs de manteoiment. Va 
destacar que les obres per repa· 
rar el despreniment que es va 
registrar n !'altura del Pont de 
Bar duranl el temporal del ge· 
ner estan valorals en 330.000 
e uros, i va recordar que el 
Govern va invertir a Catolu
nya 1.075 milions el 2018 en 
in[racstrucl u res. 
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AGRICULTURA DANYS 

1 ' / j 

Al guns camps de Malab negats per l'algua. 

L'extensló Inundada supera les 300 hect.rees. 

Aigües subterranies 
afloren i inunden més de 
300 hectarees a Maials 
M.MOLINA 
1 MAIALS 1 Els mésde 100 litres 
per me tre quadrat q ue van 
caure en zones del Segria i 
les Ga rrigues durantl'ú lt im 
temporal han fet aflorar les 
nigües subtcrr:lnics de In vall 
Major, entre aquestes dos co· 
marques, i han inundat més 
de tres-ceoles hcctarecs 
de cultius a Maials, segotts 
va assegurar abir l'alcah3e, 
David Masot. Aques la va ll 
recull les aigües que proce
deixen de les Garrigues i aa·· 
riben fins a Flix, a Tarragona. 
L'nLtgment de caba ls ha fel 
que, setmancs dcsprés del 

Gloria, bagin quednt ncgats 
gran quantitats de bancals 
de cultius, molts deis quals 
d'ametllcrs. 

Masol va indicar que és 
una zona on conc lo\ten ca
bals intcrns. De [et, ja fa anys 
n la zona més profunda de la 
vall hi ha vi a e ls antics safare
jos. El consistori va publicar 
nhir un ban per comunicar 
a tots els propietnris de fin· 
ques inundades que es di ri
geixin ni consistori per infor
mar deis danys. És neccssari 
que especi fiquin la ubicació 
de la parccl-ln i portar una 
fotografia. 

!mil: Geoeralltat de Catalunya 
IUW Depar1amenl de Terrltorll Soatenlbllltat 

,...,. ftn,.... ., -

ANUNCI 

B Servei Territorial de carreteres de Uelda, comunica: 

La prorroga del1all de la carretera C-t412.b al punt qullometrlc 42+400, al 
terme municipal d'Jsona i Conca Oellil, per al pas de vehlcles per aquest 
punt. 

Amb el motlu d'actuadoos a la carretera C.1412b. 

· Tan tolal de carretera: 
Carretera C-1412b,PK 42+400(munlclpl d'lsona 1 Conca Delia) 

·ltinerarf altematiu en ambdós sentíls de clrtulacló: 
Carreteras C-3631 C·14t2bz: lsona • Conques 

L'afectacló allrilnsit sera entre els dles 14 de febrer 16 de mar~ del2020. 

Disculpin les molésties que aquestes restriccioos puguln ocasionar. 
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LLIBRES NOVETAT 

Un lleidata reuneix les penes 
per garrot a I'Espanya de Franco 
Tres condemnats van ser executats a Lleida amb aquest sistema als anys 50 

J. BALLABRIGA 
lliEIDAI Francisco Cebolla Mar
cos, ñlies El Viejo, va formar 
part d'un grup de sis lliberta
ris anarquistes que el juny del 
1949 van entrar a Espanya des 
de Frnn~n pcr realitzar accions 
contra el regim franquista. Van 
atracar cases i bancs a la provin
cia de Lleida i fins i tot varl ma
tar un membrc del someten t. A 
finals d'aquell mes va ser captu
ra! per In Guardia Civil, encara 
que no va ser jutjat fins quatre 
anys després en un consell de 
guerra a Lleida. Finalment, el17 
de sctembrc dcl1956 va morir 
cxecutat per garrot vil a la prcsó 
de la capital del Segria, llavors 
a In pla~a Cervantes, on avui 
s'aixeca l'edifici d'Hisenda. 

l'últim de Lleida 
Va ser l'últim dels tres exc

cutats pcr garrot vil en La Llei
da de Franco. Una de les més 
de 250 persones, entre civils i 
militars, que van patir aquesta 
pena capital de mort a I'Espanya 
franquista, comrepassa l'escrip
tor llcidatii Eladi Romero a l seu 
nou llibre d'investigaci6 histori
ca, Garrote y prensa (Editorial 
Laertes), que acaba de sortir al 
mercat. 

El mecanisme del garrot vil 
consistía en un collar de [erro 
travessat per un cargo) acaba! 
en una bola que, al girar-lo, cau
sa van la vfctima la ruptura del 

coll i la mort, encara que depc
nent de In [or.ya físico del botxí 
i la resistencia del col! del con
demnnt, ln mort solia sobrevenir 
per cstrangulaci6, lo qua! cosa 
allargava l'agonia del reu. 

Els al tres dos executats a la 
p.res6 de Lleida per garrot vil 
van ser Benito Pascual Lecha 
(23 de desembre del1953), con
dcmnat per !'Audiencia Provin
cial per assossinor por robar-li 
al seu amic Francisco Beren
gucr; i Marcelino Escuer Suñcr 
(25 d'octubre del1952), un jo ve 
lleidatajutjat en consell de guer
ra per dos assassinats - un deis 

qunls el del vigila11t del gnratge 
Ford a Lleida-, atracomcnts al 
garatge Dalmau i a l'estaci6 de 
Balaguer (on va robar sis for
ma tgcs, segons 1 a premsa de 
l'epoca) i un atemptal con! ra 
un guardia civil a Mollerussa, 
al qua! va ferir i va arrabassar 
la pistola. 

L'Espanya de Pranco va dei
xar rués de 50.000 ajusticiats 
per afuscllament, pero uns 250 
presos van patir el garrol, "una 
pena més severa pel dolor que 
implicava i per la humil iaci6 
que suposava", va comentar 
Romero. 

El dictador validava 
les condemnes 
ambla frase 
11garrote y prensa" 
• Eladi Romero (Pont 
de Suert, 1956) va elegir 
coma títol del se u nou ]li
bre l'expressi6 "garrote y 
prensa", que pel que sem
bln "era l'anotaci6 que el 
genera 1 Franco escri vi a 
a les condemnes que e ll 
considerava que havicn 
d'cxecutar·se amb aquest 
macabre sistema i que, a 
més, havien de fer-se pú
bliqucs posteriormcnt a 
la premsa del regim com 
a fonna trllir¡o11adorn per 
a la societat de !'epoca". 
Rome ro creu en aqucst 
sentit que el !libre "con
tribucix a manten ir viva 
la memoria historien, so
bretot en aquesls temps en 
que a lgunes formacions 
polítiques relativitzen dc
terminadcs cpoques que 
va vi u re el pafs". Romero, 
doctor en Historia per la 
Universitat de Barcelona, 
és autor de mig centenar 
de tftols en les últimes 
dos dccadcs, sobretot de 
novel·la negra i historia, i 
també de guies de viatges. 

POLÍTICA CULTURAL GUARDONS 

Ellleidata Arnau 
Barios rep el 
Ciutat de 
Barcelona 
Perla traducció d'una 
obra de Puixkin 

ACN 
IBARCELONAI El fi loleg !leidata 
Arnau Barios (Térmens,1989) 
va rebrc ah ir el premi Ciutat de 
Barcelona 2019 en la categoría 
de traducció al catnlii per la no
vcHa Eugeni 011cguin (publica
da per Club Editor), una obra {o
na mental de la literatura russa, 
original del poeta, dramatur~ i 
novel·lista Aleksandr Puixkm 
(1799-1837). En un acle celebra! 
al Saló de Cent de l'ajuntament 
barceloní, l'alcaldessa, Ada Co
lmr, va defensar la inversi6 del 
consistori en cultura, més dei S 
pcr cent del pressupost, "a dife
rencia d'altres administracions", 
perque "la ciencia i la cultura 

El flll>leg lteldatlo Ama u Barios va rebre ahlr e l preml al Saló de Cent de l'ajuntament barcelonf. 

són instrumcnts molt poderosos 
per construir un m6n mi llor". 

Altres guardonats en aquest 
acto entre una vintcna de cnte
gories van ser els de lileratura 
catalana (Joan Benesiu per Se-

rem Atlimtida) i literatura cas
tellana (Mateo Garcfa Elizondo 
per Una cita co1rla Lady); dan
so (Set of Scts, dcls coreografs 
Guy Nader i Maria Campos, 
espectacle que es podril veure 

a la Llotja de Lleida el J,Jroxim 
7 de mar~); arts visua ls (Mireia 
Sallares); circ (compnnyia Bn.ró 
d'Evel), i m(rsica (disc No Ir ay 
dos ;·i11tres, de Chicuelo i Marco 
Mezquida). 
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MÚSICA 

El festival Femap 
fara 'reviure' al 
juliol Beethoven 
1 rREMP 1 Coincidint amb el 
250 aniversari del naixe
ment de Beethoven, In fun
daci6 Amics de la Música i 
Arts de Catalunya Central 
(Amaresc) presentar~ la 
versió menys coneguda del 
compositor vienes: les can
~ons folkloriques de dife
rents nacions europees que 
va compondrc entre el1809 
i el1820. En total, 30 peces 
-26 de les quals inedites a 
Catalunya- que es podrun 
escoltar en el marc del Fes
tival de Música Antiga deis 
P irineus (Pemnp): el 31 de 
julio] a Llívin, l'l i 2 d'agost 
a Tremp i Son (Ait Ancu), 
respectivament¡ a carrec de 
la formació Kal ias. 

MÚSICA 

Opera i humor, 
dema a la 
Se u d'Urgell 
1 LA SEU O'URGEll l La compn
nyiallluminati presentara 
demñ a les 21.00 hores al 
teatre Guiu de la Seu d'Ur
gell l'espectacle Te11ors, un 
homenatge comic al m6n de 
!'opera. Es tracto aild mateix 
d'una parodia de l'obrn Els 
Tres Tcnors - que a la decada 
deis anys noranta va recórrer 
els escenaris de tot 1 'Estat
que combina !'humor amb 
les melodies més conegudes 
del m6n de !'opera, la can~6 
napolitana, In sarsueln, els 
boleros i fins i tot cls grnns 
~xits de Broadway. El preu 
de les entrades és de 10 euros 
(anticipada) i 12 si es compra 
a la mateixa taquilla. 

EXPOSICIONS 

El Cafe del Teatre 
'viatja' avui fins 
a Moldavia 
1 LUIDA! El Ca fe del Teatre de 
(.leida inaugurara avui a les 
19.30 hores l 'ex~osici6 Si 
M oldova exista (Moldiivin 
també existeix), una mostra 
fotogriifica que ata nsa el vi
sitan! [ins aqucst desconegut 
pnís d'Europa Oriental, entre 
Romanía i UcraYna. Els as
sistents podran coneixer els 
seus singulars paisnlges, edi
ficis, habitants i fins i tot el 
seu dia a dia grllcies a les ins
tantanies sobre les escenes 
quotidianes del pais. La mos
trn esta organitzada perla re
vista Plec, que sortejara una 
de les fotografíes exposadcs 
a ls visitants quepa rticipin 
en el concurs IIP/ecMoldov(l. 
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