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Tu decideixes, 
senyor Paer 

Sr. Director: 
Senyor Paer, crec que en el 

tema de la residència de Par
dinyes ja està tot el peix venut. 
Jo m'abstindria d'actes similars 
a les pintades de les vostres jo
ventuts desqualificant el barri 
o actes de plataformes de po
lítics i assalariats públics per 
def~nsar el projecte per darre
re. Es curiós i alhora indignant 
que no hagi sorgit precisament 
cap plataforma que denunciï 
que ara com ara els temporers 
ja es troben dormint al carrer. 

Sé que és temptador per 
exemple deixar preparada una 
concentració per intentar ven
dre una cosa incomprensible 
com que hi hagi gent que esti
gui en contra de la residència 
per a la nostra gent gran, però 
ja és notòria la posició de la 
gent al barri perquè això sigui 
creible (hi ha unes 5.000 signa
tures a favor de la residència 
al solar). 

La decisió és teva o seguei
xes imposant el projecte al 
terreny de la nostra residèn
cia sense diàleg i quedes per a 
l'opinió pública dels veïns de 
Lleida com un autoritari o rec
tifiques i decideixes canviar la 
ubicació del projecte o el model 
sense deixar un barri sense llar 
per a la seva gent gran. 

Sabem de sobres que els 
alcaldes tenen poder, però 
aquest poder és delegat per a 
l'interès del poble, les ciutats 
segueixen el seu camí quan un 
alcalde deixa de ser alcalde, 
en canvi desapareixerien si 
els habitants (els que paguem 
impostos i mantenim la ciutat) 
deixéssim de ser habitants. La 
decisió és teva, jo crec que se
guir amb aquesta línia no pot 
anar bé. 

TU DECIDEIXES 

Un nen de colors 

Sr. Director: 
No fa gaire temps vaig pas

sar pel despatx del meu pare i 
vaig veure com preparava una 
classe. Estava revisant dife
rents curtmetratges i prepa
rant les activitats que havien 
de portar a terme. Un em va 
fer reflexionar. 

Un nen ple de colors sortia 
de casa per anar a l'escola, amb 
un pare gris i fosc, en una ciu
tat grisa i fosca com el pare. 
Cada dia el nen parava davant 
d'un violinista ple de colors 
que tocava i ballava en un jar
dí. Tot al seu voltant s'omplia 
de colors. El pare l'estirava i el 
portava a l'escola, on els mes
tres tampoc feien gran cosa 
perquè el nen pogués seguir 
mantenint el color de l'alegria. 

A poc a poc, el nen es va 
anar transformant per les di
ferents pressions que rebia 
per part dels pares, mestres i 
la societat en general, en un 

LA CARTA DEL DIA 

¡Marchando!, una de Covid especial 
SR. DIRECTOR: 

Com que Madrid és Espanya, i Espanya 
és Madrid, la seva Covid no podia ser igual 
a la de provincias, de perifèries peninsulars 
i insulars i menys a la dels territoris con
quistados y asimilados. Quin disbarat! Tant 
se val si el relaxament de les seves mesures 
de prevenció i confinament, d'obertura de 
botigues i restaurants, i de prevenció en ge
neral, han ocasionat un miler més de morts 
en relació amb altres territoris amb índexs 
sanitaris similars. Tant se val que el seu sis
tema sanitari estigui encara més coHapsat 
que en altres indrets. El tret diferencial: la 
capitalitat sempre s'ha de notar, la burgesia 
funcionarial madrilenya s'ha de poder dis
treure í anar a sopar fora de casa i la joven
tut i altre~tribus urbanes d'arreu d'Europa 
han de poder anar de festa en locals i carrers 
de la capital. Què n'han de saber, de la pan
dèmia, els científics, autoritats sanitàries i 
governs d'altres territoris i ciutats europeus? 
Estem aquí per marcar la ruta i el destí de 
gel}t desorientada i descentrada. 

Es més, la capital de l'Espanya més es
panyola gaudeix d'altres singularitats que 
la fan única en el seu gènere. Disposa d'un 

expansiu sistema de finançament i d'inver
sions estatals que és un privilegi descarat. I, 
per contra, segons l'Institut d'Estudis Eco
nòmics, la seva fiscalitat, allò que paguen 
els seus afortunats ciutadans, està per sota 
de la de totes les altres autonomies, fins i 
tot per sota de la tributació del País Basc: 
Madrid té un nivell de 87,6, mentre que els 
índexs de les províncies basques és de 88,9, 
89,8 i 92,9. I la senyora Isabel Díaz Ayuso 
promet una rebaixa imminent de la tribu
tació per l'impost de la renda, a més de no 
pagar res per successions i donacions. Oh! 
Sí, pobrets ... 

I a veure si endevinen quina autonomia, 
amb diferència, és la que paga molt més tot 
i ser la que rep un pitjor finançament per 
habitant i menor inversió en infraestruc
tures? Doncs sí, premi!, ho han encertat: 
Catalunya, ja que té una càrrega fiscal de 
134,5 que la situa molt per sobre de la resta 
d'autonomies, i no cal dir res de la tributació 
de Madrid i del País Basc, que se situen a 
la banda més baixa. Ah!, i els catalans som 
poc constitucionalistes, ens queixem, som 
separatistes i volem la república. Ves per on, 
i a més a més alguns parlem català. Oh, no! 

JOSEP-MARIA CURRIA 

nen gris i fosc com la ciutat, i 
com el seu pare. 

La història continua però 
em quedaré aquí, en aquesta 
societat cada vegada més grisa 
que no deixa als nens ser més 
temps nens, que els pressiona 
perquè es facin grans i els es
clavitza en activitats que cap 
dels seus pares serien capaços 
de suportar. Els nens són com 
llapis de colors, tenen una pun
ta molt viva i de moltes tona
litats, però molts cops tan sols 
els deixem dibuixar en gris 
i negre. Hem de ser capaços 
que aquesta punta continuï 
ben afilada durant molt de 
temps, i afavorir que en tots 
els aspectes de la seva vida, 
els colors de l'alegria, del com
partir amb els pares activitats, 
de tenir temps per badar, de 

dibuixar, de llegir, d'anar al 
cinema, etc. siguin colors que 
no desapareguin, i que sempre 
estiguin ben afilats perquè farà 
que lentament la societat dei
xi de ser grisa i fosca . Sé que 
molts voleu saber com acaba la 
història del nen gris i fosc. La 
història acaba bé ja que, per 
fi, el pare és capaç d'aturar-se 
i veure en què s'està convertint 

ENQUESTA 
Creieu que els patinets 

elèctrics haurien de tenir 
assegurança obligatòria? 

Voteu i deixeu un comentan a 
www.segre.com 

LA FOTO DEL LECTOR 
FANNY ESTEVE. LLEIDA 

el seu fill. Crec que aquesta és 
la clau. Aturem-nos, parem, 
mirem al voltant nostre i pot
ser serem capaços de canviar 
coses que ens faran molt més 
feliços. 
MARIA SOLER PA LLAS. CURS: 2N D'ESO 

CENTRE EDUCATI U: INSTITUT RONDA 

Aplec de mur 2021 

Sr. Director: 
"El diumenge 3 de maig 

s'hauria celebrat l'Aplec de 
Mur i la culminació de l'Any 
Mur, per commemorar el cen
tenari de l'arrencament de les 
pintures romàniques. A cau
sa de la Covid-19 i la situa
ció que ha provocat, aquesta 
celebració ha quedat suspesa 
com tota la resta d'actes de la 

Desoladors 
paisatges 
urbans 
"Desoladora 
imatge que vaig 
capturar al carrer 
Caldereries de 
Lleida. Al mig 
d'unes plantes 
sorgien les restes 
de la que va ser 
una bicicleta 
infantil", diu la 
nostra lectora, 
que es queixa del 
lamentable estat 
en què es troben 
molts carrers 
de la ciutat. 

Envieu la vostra foto a cercle@Se9re.com. Una selecció mes amp~lia de cartes pot trobar-se a SEGRE.com 

____ .... - --------

societat actual." Així comen
çava l'article d'un dels regidors 
de l'Ajuntament de Castell de 
Mur, fent referència al que 
hauria estat l'aplec de Mur de 
l'any passat. Després de veu
re passar el 2020 sense cele
bracions a les nostres places i 
carrers, després de no poder 
gaudir els nostres aplecs, ens 
tornem a trobar al primer diu
menge de maig. Per segon any 
consecutiu, els veïns i veïnes 
de Castell de Mur i de la resta 
de pobles de l'antic Pabordat 
no celebrarem el nostre aplec 
per exceHència. Aquesta cita 
és una de les trobades comar
cals més multitudinàries, que 
agermana un dels municipis 
menys poblats de la comarca, 
Sant Esteve de la Sarga, amb 
el municipi que capitalitza el 
Pallars Jussà, Tremp. Tots dos 
municipis estan lligats al camí 
històric del Castell. Nuclis com 
Puigcercós, Palau de Nogue
ra, Maror o Alzina formaven 
part del Pabordat. Els seus ha
bitants en són conscients i ho 
recorden participant cada any 
en aquesta cita. L'Aplec de Mur 
és un retorn anual a la nostra 
història, el respecte i el record 
als orígens d'una època de cas
tells i jocs de dames. L'equip 
de govern de l'ajuntament de 
Castell de Mur vam acordar 
en l'últim ple municipal no ce
lebrar l'Aplec de Mur aquest 
any. Una decisió responsable 
presa a contracor. Per això, 
amb aquest redactat hem ce
lebrat el primer diumenge de 
maig, Dia de la Mare, l'Aplec 
de Mur. El celebrem des de les 
nostres llars, respectant totes 
les mesures sanitàries, sense 
oblidar els que durant aquests 
anys ens han deixat i malaura
dament ja no estan amb nosal
tres. No oblidem tampoc totes 
aquelles persones que, amb el 
seu esforç durant el dia a dia, 
fan possible que tirem enda
vant de l'actual situació social 
que estem vivint. Per ells i amb 
ells a 'la ment, ho celebrarem. 

Alguns veïns i veïnes inclús 
es proposen pujar al Castell 
des dels seus nuclis, com es feia 
antigament. Perquè, tot i no 
celebrar l'aplec per prudència, 
no volen deixar perdre l'ocasió 
de ser a prop de les parets de 
pedra del monument mil·lenari 
i gaudir de les vistes del territo
ri que defensa. Sense entrar als 
interiors dels diferents espais 
i sense fer trobades socials ni 
àpats grupals. Per què? Pre
guntareu el perquè d'aquest 
redactat i quin sentit té. Doncs 
el mateix sentit pel qual ens 
trobàvem cada any, per no 
oblidar, -per no deixar caure 
en l'oblit èpoques passades. Per 
això volem recordar l'Aplec de 
Mur amb l'esperança que ben 
aviat, si pot ser l'any vinent, 
ens retrobarem i celebrarem 
aquesta diada amb les persones 
de Castell de Mur, del Pallars 1 

d'arreu del territori. 
EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAM ENT 

DE CASTELL DE MUR 

cfarre
Resaltado
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POLÍTICA PROGRAMES 

Ajuts per restaurar cases en 
nou pobles i atreure veïns 
Del pla que impulsa el Govern per frenar la despoblació li Són 
gairebé la meitat dels vint seleccionats a Catalunya 

X.R./ REDACCIÓ 
I LLEIDA I Nou municipis de Llei
da participaran en les proves 
pilot que impulsa la conselleria 
de Territori per rehabilitar ha
bitatges en desús en localitats 
rurals i atreure nous veïns, 
per mitigar així els efectes de 
la despoblació. Aquest pla ar
riba en un moment en què la 
Covid ha disparat l'interès per 
instaHar-se en pobles petits. 
Un total de cinquanta-sis po
bles, dels quals vint-i-set són de 
Lleida, van optar a participar 
en el programa i se n'han se
leccionat vint. Les poblacions 
elegides a les comarques llei
datanes són Baix Pallars, Josa 
i Tuixent, Isona i Conca Dellà, 
Ciutadilla, Maldà, Llardecans, 
Almatret, Pinós i Riner. 

A la primera fase del pla, do
tada amb dos milions d'euros, 
cadascun d'aquests municipis 
rebrà una subvenció per finan
çar els treballs de rehabilitació. 
Així mateix, al juliol s'obrirà 
una nova ctmvocatòria per a les 
altres 352localitats a les quals 
es dirigeix el programa. 

Per la seua part, els ajun
taments d'Almatret i Llarde
cans van explicar que el pro
jecte consisteix a rehabilitar 
dos habitatges i llogar-los. Van 
assenyalar que donaran pri
oritat a "famílies amb nens 
en edat escolar i amb ocupa
ció estable, així com persones 
amb projectes emprenedors". 

I 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

(LLEIDA) 

Imatge d'arxiu' de Maldà, un dels municipis seleccionats. 

DADES 

56 
MUNICIPIS QUE HI VAN OPTAR 

56 localitats van optar al pro
grama de Territori i se n'han 
elegit 20, nou de Lleida. 

Van afirmar que la subvenció 
cobrirà el 90% del projecte, 
que a Almatret ascendeix a 
59.000 euros i a Llardecans, 
a 162.000. 

Per optar a aquestes subven
cions, els ajuntaments van ha-

EDICTE 

POSSIBLES BENEFICIARIS 

El pla es dirigeix a pobles de 
menys de 500 veïns o menys de 
3.000 en deu o més nuclis 

ver de presentar una memòria 
dels respectius projectes. Per 
triar els vint municipis s'han 
tingut en compte criteris com 
la densitat de població o el 
nombre de nuclis habitats de 
cadascun. 

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 29 d'abril de 2021, va aprovar definitivament la relació 
de béns i drets del Sector Subd-01 "Els Merlets Nord" i en el Sector Subd-04 "Els Merlets Sud" per a l'ocupació directa 
anticipada de les finques. relacionades, amb la finalitat de cedir-los a la Generalitat de Catalunya per a l'emplaçament de les 
instal.lacions de la nova Area Bàsica Policial del Pla d'Urgell-Les Garrigues del cos de Mossos d'Esquadra -amb una superfí
cie total de 15.245,45 m2 destinats a vialitat, zones verdes i equipaments-, en els següents termes: 

Finca Referència cadastral M2 sup. M2 sup. Titular registra! Sup. Parcel.la 
registra! cadastral registra! afectada 
660 25172A002000190000SD 20.81 1 24.777,75 -Ignasi Culleré Calvís 10.126,96 

(50% propietat} 
-Ramon Culleré Calvís 
(50% propietat) 
-Gas Natural SDG, SA 
(servitud de pas de 
gasoducte} 

4651 25172A002000190000SD 13.209 11 .222,70 -Ignasi Cu lleré Calvís 5.118,49 
(50% propietat} 
-Ramon Culleré Calvís 
(50% propietat} 
- Gas Natural SDG, SA 
(servitud de pas de 
gasoducte} 

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA 15.245,45 

També la segregació de les Finques objecte d'ocupació de les finques matrius corresponents, l'aprofitament urbanístic 
derivat de l'ocupació directa i la indemnització anual pels fruits i les collites deixades de percebre, segons informe tècnic de 
20 de novembre de 2020. 

Mollerussa, L'Alcalde 

SEGRE 
Dijous, 6 de maig dellOll 

Mobilització perquè no es tanqui la base de bombers 
I LLEIDA I Alcaldes de la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès i la 
Segarra i agrupacions de defensa forestal (ADF) preparen 
mobilitzacions contra la decisió d'Interior de tancar la base 
de Bombers de Tiurana. Així ho van anunciar després d'una 
reunió amb directius del Govern. Van assegurar que "és una 
decisió presa en un despatx" sense conèixer la importància 
d'aquest punt per la gran extensió de bosc que permet vigilar. 

Som Poble i JxCat ultimen el pacte a Sort 
I SORT I Som Poble i JxCat ultimen el pacte a Sort, que farà 
que els dos edils de Junts entrin al govern. Les dos parts ja 
treballen en el nou cartipàs. L'acord es va anunciar després 
que l'alcalde, Raimon Monterde, fes públic que deixa el càr
rec. Farré assumirà l'alcaldia en funcions i tot apunta que 
serà el candidat al ple d'investidura. Pere Basconés serà el 
nou edil de Som Poble. 

Ade per exigir posar límit a les renovables 
I LLEIDA I Entitats i plataformes de Lleida han convocat una 
concentració diumenge al davant de la delegació de la con
selleria de Territori per exigir la derogacíó del decret que va 
propiciar l'actual boom de les renovables i reclamar un mo
del energètic sostenible. Per la seua part, la CUP va insistir 
en l'exigència d'una moratòria a centrals solars i eòliques. 

Milloren sectors de sòl industrial a 6olmés 
I LLEIDA I La comissió d'Urbanisme va aprovar ahir canvis per 
afavorir el desenvolupament de 82 hectàrees de sòl indus
trial de Golmés, en sectors als dos costats de l'N-Il. L'acord 
elimina els habitatges previstos a la zona per potenciar-ne 
l'ús industrial i preveu una nova connexió amb l'A-2. Així 
mateix, la comissió va aprovar el pla per a la seu del Col·legi 
de Metges de Lleida i una residència per a metges interins. 

Aran demana reconeixement al seu caràcter específic 
I VIELHA I La síndica d'Aran, Maria Vergés, va presentar dimarts 
al ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, una propos
ta perquè l'Estat reconegui l'especificitat d'Aran. També va 
sol· licitar ajuts a l'esquí. D'altra banda, el Conselh d'Aran i 
els consells del Pirineu van reclamar ahir més "autogestió" 
per aplicar polítiques adaptades a cada territori. 

Messi tanca la compra del seu nou hotel a Andorra 
1 ANDORRA LA VELLA 1 La venda de l'hotel Canut a Andorra al 
grup empresarial del futbolista del FC Barcelona Leo Messi 
s'ha formalitzat aquesta setmana per sis milions. 

PAERIA DE CERVERA 

EDICTE 

Aprovat inicialment el Projecte de 
reparcel·lació del subpolígon 1 del 
PAU Agudana de Cervera presentat 
per ALUMINIOS CORTIZO, SAU, 
per acord de la Junta de Govern 
Local celebrada el dia 13 d'abril de 
2021, de conformitat amb l'article 
119.1 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, se 
sotmet a informació pública pel 
termini d'un mes, a comptar des 
de l'endemà al de publicació del 
present anunci en el Butlletí Oficial 
de la província de Lleida. 

Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electròni
ca d'aquest Ajuntament https://
ce rvera. se de I ec tron i ca. es/bo a rd 
perq uè es formulin les al·legacions 
que s'estimin pertinents. 

El Paer en Cap, 
DOCUMENT SIGNAT 
ELECTRÒNICAMENT 

Els hostalers de Lleida 
reelegeixen el president 
1 LLEIDA 1 Josep Castellarnau 
ha estat reelegit president de 
la Federació d'Hostaleria de 
Lleida per als pròxims quatre 
anys. La candidatura que en
capçalava va ser l'única que 
es va presentar a unes elecci
ons que s'havien ajornat dos 
vegades per la pandèmia. 

Correus instal·larà 
caixers en oficines rurals 
I LLEIDA I Correus ha instaHat 
el seu primer caixer auto
màtic a Lleida, a l'oficina de 
rambla Ferran. Preveu des
plegar-ne 109 aquest any a 
Espanya i estudia fer-ho en 
oficines de municipis rurals 
sense sucursals bancàries. 

El PSC reclama millores 
al tren de la Pobla 
I TREMP I El PSC ha presentat 
una proposta de resolució al 
Parlament que reclama al 
Govern "millorar els hora
ris de la línia de la Pobla" per 
guanyar eficiència i usuaris, 
en especial al tram entre Ba
laguer i la Pobla. 

cfarre
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Apreciar el producte de la 
terra amb els cinc sentits 

de productors agroalimentaris, tallers i contacontes, sortejos de lots o 
mostra d'artesania als aparadors locals marquen una edició especial de la fira 

ls productes del territori, en 
especial la carn de corder, 
l'artesania i el comerç, són 

protagonistes aquest cap de set
mana a Tremp. Són els vímets 
amb què es basteix la fira Pa
llars Terra de Corder, adaptada 
a les circumstàncies sanitàries. 

En aquest sentit, la plaça Cap
devila i el passeig del Vall acolli-

INOXIDABLES, SERRALLERIA, 
FUSTERIA D'ALUMINI, MAMPARES DE BANY 

TALLERS 

• M.C.M. ~. L. 
Av. Pirineus, 12 • 25620 TREMP (Lleida) 

Tel. I Fax 973 652 724 
tallarsmcm@hotmail.com 

ran dissabte un petit mercat firal 
amb productors agroalimenta
ris i artesans de proximitat. Ho 
complementa amb activitats 
com un taller infantil de feltre 
mullat i un contacontes d'inspi
ració japonesa. 

D'altra banda, per apreciar 
amb tots els sentits el corder, 
set restaurants de Tremp servi-

ran tant dissabte com diumenge 
en horari de migdia racions per 
emportar de cassola de corder 
cuinat amb verdures de tem
porada i herbes silvestres de la 
comarca. Complementaran el 
programa el concert de Spora
dik Brass, músics de l'Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida, organitzat 
dissabte a les dotze al patí de 
l'escola Valldeflors. 

Per incentivar a consumir 
corder i altres productes de 
proximitat, durant tot el mes de 
maig carnisseries, restaurants i 
bars oferiran sortejos de lots o 
vals de 50 euros. 

Set restaurants 
serviran tant 
dissabte com 
diumenge al 
migdia racions 
per emportar de la 
cassola de corder 

No obstant, per fer caliu, la 
setmana prèvia uns 25 produc
tors alimentaris i artesans del 
Pirineu, així com altre vinculat 
a les fires trempolines, exposen 
en diferents aparadors del co
merç local una mostra del seu 
producte. D'aquesta manera 
es vol reivindicar el valor del 
teixit comercial, així com fer 
visibles productes que no tenen 
punt de venda propi als carrers 
de Tremp. 

Amb Pallars Terra de Corder 
es manté viva la tradició firal 
de Tremp, hereva del certamen 
multisectorial que es convocava 
a mitjans de maig. 

Descobreix els productes alimentaris de proximitat i l'artesania del Pirineu! 

T t t de Flr TREMP 
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TASTETS I 15 I 

Dissabte l'Obrador 
Xisqueta munta un taller 
de feltre mullat per 
elaborar un punt de llibre. 
L'oferiran d'11 a 13 hal 
carrer Barcelona, amb 
reserva prèvia. 

A la tarda, l'autora del 
conte 'Xisca, que 
tremoles?~ Vanesa Freixa, 
explicarà a través de la 
tècnica de contacontes 
japonesa kamishibai la 
història d'una ovella 
xisqueta. Hi haurà dos 
sessions, a les 17.30 i 18.30, 
a la plaça de l'Església. 

Hi haurà diversos 
sortejos i promocions al 
llarg del maig. A les 
carnisseries, qui compri 
més de 20 euros en carn de 
corder rebrà una butlleta 
per participar en el sorteig 
de SO lots, valorats en 50 
eu ros cadascun. 

Qui consumeixi plats o 
tapes de corder als bars de 
Tremp optarà a 2S lots 
valorats en SO euros 
cadascun. 

Tot aquell que tasti un 
menú o plat de corder als 
restaurants participants 
del Jussà serà obsequiat 
amb un dels 25 vals de 50 
euros per bescan9iar als 
establiments. 

Aparadors agermanats- Mercat firal· Tasta l'autèntica cassola de corder del Pallars 
En directe a 

lleidatv.cat i segre.com Més infonnació a 

• 6a Ecüeió Fira Pallars Terra de Corder 

untamentdetrernp. i a la web www 

-
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Onada de robatoris en finques 
d'Alcoletge i Vilanova de la Barca 
A un dels afectats li van sostreure tota mena de material i cinc cadells d'american 
stanford li D'un magatzem es van emportar bateries i radiadors de tractor 

Imatge dels cinc cadells que han estat robats. 

A.GUERRERO 
I VILANOVA DE LA BARCA I "Estem farts 
que ens robin i ens sentim des
protegits",_ afirmen Fernando 
Silva i Francesc Cortasa, dos 
ramaders de Vilanova de la Bar
ca i Alcoletge, respectivament, i 
les explotacions dels quals han 
patit robatoris en les dos últi
mes setmanes. A Silva, que té 
una granja de boví al Tossal del 
Mussol, la tarda del 20 d'abril 
li van sostreure tota mena de 
material i fins a cinc cadells de 
gos de la raça american stan
ford. "M'han robat diversos ge
neradors, màquines de soldar, 

BOMBERS EMERGÈNCIES 

dos motoserres, un compressor, 
una formigonera i un tallagespa, 
entre altres eines", va afirmar 
ahir a aquest diari. L'afectat va 
afegir que els lladres fins i tot 
van utilitzar un carretó que té 
per transportar el material i car
regar-lo en una furgoneta. Pel 
que fa als cadells, sospita que 
els van sostreure per vendre'ls 
o per utilitzar-los en baralles. 
Calcula que els lladres es van 
emportar un botí de més de 
3.000 euros. 

Per la seua part, a Francesc 
Cortasa li van robar entre la 
nit del dia 18 i el matí del19. 

D'aquesta finca es van emportar bateries i radiadors de tractors. 

Es van emportar les bateries de 
tres tractors i d'un cotxe i un 
radiador, tot això valorat en uns 
2.000 euros. "Van desmuntar 
les peces amb les meues eines. 
Cada any em roben alguna cosa 
malgrat que tinguis la finca tan
cada o hi posis alarmes. Només 

VIGILANCIA POLICIAL 

Els afectats demanen 
més vigilància policial i 
recorden que ja han 
patit altres robatoris 

es pot evitar si hi hagués més 
vigilància per part dels Mossos 
d'Esquadra", va afirmar Corta
sa. De moment ha decidit dei
xar els tractors en un lloc més 
freqüentat. 

Un altre agricultor de Vila
nova de la Barca ha notificat un 
tercer robatori. En tots els casos 
els han denunciat davant dels 
Mossos d'Esquadra. Fernan
do Silva va lamentar que "els 
Mossos et demanen el número 
de sèrie de les peces però nin
gú no el té. Saps el model i la 
marca. Difícilment el podrem 
recuperar". 

TRIBUNALS PANDÈMIA 

SEGRE I 
Dijous, 6 de maig del 2021 

EMERG~NCIES 

Ferits per 
caigudes a 
Juneda i Cervera 
I JUNEDA I Un home de 54 anys 
va resultar ferit greu ahir al 
migdia al caure per una esca
les a la plaça de l'Església de 
Juneda, segons va informar 
el Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM). El succés 
es va produir a les U.27 ho
res i al lloc també van anar-hi 
els Bombers. D'altra banda, 
un operari va fer-se ferides 
de diversa consideració al 
caure d'un sostre d'uralita 
i colpejar-se amb un palet al 
carrer Sanaüja de Cervera. 
L'accident laboral es va pro
duir a les 13.14 hores i va ser 
evacuat a l'Arnau. 

ANIMALS 

Protesta contra 
els mals tractes 
a la Granadella 
I LA GRANADELLA I La manifes
tació convocada a la Grana
della per denunciar el mal
tractament animal finalment 
se celebrarà el pròxim 16 de 
maig a les 12.00 hores, se
gons van confirmar ahir els 
organitzadors. La protesta es 
va convocar arran d'un pre
sumpte cas de maltractament 
animal en una finca del mu
nicipi, on es van trobar dos 
gossos en pèssimes condici
ons i altres de morts. L'ajun
tament i els Agents Rurals 
van denunciar els propietaris 
de la finca. 

La Fiscalia ja té l'informe 
de Mossos sobre la 
residència de Tremp 

Es crema una furgoneta aparcada en un carrer de la Seu d'Urgell 
I LA SEU D'URGELL I Els Bombers van 
sufocar ahir al matí l'incendi 
en una furgoneta al nucli urbà 
de la Seu d'Urgell. L'incendi es 
va originar a les 8.53 hores del 

matí a l'interior de l'habitacle 
del vehicle, que estava estaci
onat al carrer Josep Zulueta i 
a prop del col·legi de La Salle. 
Les flames van calcinar l'interí-

or de la furgoneta. D'altra ban
da, els Bombers van apagar un 
foc de vegetació de tres-cents 
metres quadrats a la capital de 
la Noguera. 

L.GARCfA 
1 LLEIDA I La Fiscalia ha rebut l'in
forme dels Mossos d'Esquadra 
sobre la residència Fiella de 
Tremp, on van morir 61 resi
dents per un brot de Covid-19 
detectat el mes de novembre 
del2020. Els agents han estat 
recopilant diferent documenta
ció, així com la declaració de di
verses persones entre familiars, 
treballadors, residents i respon
sables del centre, entre d'altres. 
Tota aquesta documentació ja 
està en mans de la fiscal de la 
Seu d'Urgell, que l'analitzarà 
per determinar si pot haver-hi 
algun tipus de responsabilitat 
penal i per part de qui o, en cas 
contrari, si es decideix arxivar 
el cas. 

La Fiscalia va obrir diligèn
cies el 22 de desembre passat 

per investigar si la direcció del 
centre hauria comès delictes 
d'homicidi per imprudència per 
la mort de 61 residents i també 
un delicte contra la seguretat a 
la feina. Els informes de Salut 
van assenyalar que havien mort 

INVESTIGACIÓ 

El Ministeri Públic va obrir 
diligències després de la 
mort de 61 residents per 
un brot de coronavirus 

a causa del corona virus gairebé 
el 40 per cent dels 150 usuaris, 
una xifra que la Fiscalia va con
siderar "totalment extraordinà
ria", per la qual cosa va ordenar 
obrir la investigació. 
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BASQUET LEB PLATA 

Nova cita històrica del 
Pardinyes al Barris Nord 
Disputa avui l'anada de vuitens del 'play-off' d'ascens a LEB Or amb el Zornotza 
S.CAUFAP~ 
I LLEIDA I El Pardinyes afronta 
avui (19.30) una nova cita his
tòrica al Barris Nord, el partit 
d'anada dels vuitens del play
offd'ascens a la LEB Or, en què 
s'enfrontarà al Zornotza. Els ju
gadors de Gerard Encuentra, 
que van reprendre els entrena
ments dilluns després de passar 
deu dies confinats per un positiu 
per Covid a la plantilla, tenen 
com a objectiu aconseguir un 
resultat favorable per afrontar 
la tomada, prevista per di~en
ge (17.30) a Amorebieta. "Es un 
xoc molt iHusionant per a nosal
tres, ja que és un premi a tota la 
feina de l'any i d'una temporada 
molt complicada, ja no només 
per la Covid. Hem tingut lesi
çns i jugadors que han marxat. 
Es el moment per gaudir", va 
manifestar ahir el tècnic dels 
lleidatans. 

Sobre com pot afectar aques
ta aturada de deu dies, Encuen
tra va assenyalar que "física
ment arribarem minvats. La 
sensació és que ens faltarà una 
rmca per arribar al nivell en què 
ens trobàvem i més tenint en 
compte el ritme amb què ens 
agrada jugar. L'equip ho notarà, 
arribem una mica justos". Quant 
al rival, l'entrenador del Pardi
nyes va dir que "és un equip 
molt sòlid i dur en defensa. Si 
han quedat tercers al grup Oest 
de LEB Plata és gràcies al seu 

El Pardinyes va tornar a les sessions d 'entrenament dilluns. 

exceHent treball. Tenen molta 
amenaça des de la línia de tres i 
un joc interior molt potent. Serà 
un duel molt difícil". 

El Zornotza va acabar la fa
se regular tercer al grup Oest, 
només al darrere del ja ascendit 

EXCURSIONISME SENDERISME 

Nou cites lleidatanes, 
dins del Festivals de 
Senderisme déls Pirineus 
Quatre s'estrenaran en aquest certamen 

REDACCIÓ 

Iraurgi d'Azpeitia i l'Estela de 
Santander, que es va classificar 
per a quarts després de supe
rar el Navarra. A les seues files 
compta amb jugadors que tenen 
molta experiència a la LEB Pla
ta i Or. 

LEB OR PERMANÈNCIA 

Resultats 
Ourense -Osca 65-91 

Classificació general 
EQUIP PJ PG PP PF PC 

1Càceres 14 9 S 1081 1061 

2 Os<a 15 8 7 1149 1125 

3 Girona 14 8 6 1163 1061 
4Múrcia 
S Melilla 
61CG LlEIDA 
7 Ourense 
8 Tirona Burgos 
9Canoe 

14 8 6 1021 983 

14 8 6 1136 1128 
13 7 6 1025 1010 
12 7 5 910 907 

14 s 9 1115 1177 
14 2 12 1011 1159 

El Força Lleida 
es conjura per 
vèncer diumenge 
• Adriéín Chapela, base 
de l'ICG Força Lleida, 
va admetre ahir que els 
tres duels que li resten a 
l'equip a la fase de perma
nència a la LEB Or "són 
tres finals. La primera és 
diumenge contra el Ti
zona i el triomf no se'ns 
pot escapar". Per la se
ua banda, el Peñas Osca 
va sumar ahir la vuitena 
victòria al guanyar ahir 
l'Ourense (65-91) en un 
dels tres partits pendents 
del conjunt gallec. 

I OLOT I La sisena edició del Fes
tivals de Senderisme dels Pi
rineus comptarà amb nou cites 
en territori lleidatà i quatre s'es
trenaran en aquest certamen, 
que se celebra entre els mesos 
de maig i octubre i que inclou 
rutes guiades a peu, amb activi
tats culturals i gastronòmiques 
complementàries. Per ordre cro
nològic, els esdeveniments pro
gramats són el Festival Camina 
el Berguedà (14-16 de maig), Lo 
Festival de Senderisme de la 
Conca Dellà (21-23 de maig), el 
Garrotxa Volcànic Walking (28-
30 de maig), el Cerdanya Happy 
Walking (10-13 de juny), el Fes
tival Camina Pirineus Alt Urgell 
(23-27 de juny), el Val d'Aran 

Walking Festival (28 juny-4 de 
juliol), el Festival de Senderis
me Vall Fosca-Pirineus (15-18 
de juliol), el Summit Val d'Aran 
Festival (23-29 d'agost), el Sen
deri-Festival de Senderisme de 
Sort, la Vall d'Àssua i el Batlliu 
(3-5 de setembre), el Féstival de 
Senderisme del Solsonès (18-19 
de setembre), l'Alt Empordà Sea 
Walking (24-26 de setembre), 
el Ripollès Discovery Walking 

El Festivals de Senderisme dels Pirineus es va presentar ahir a Olot. 

ENTRE EL MAIG I L'OCTUBRE 

Rutes guiades a peu, 
amb activitats cu lturals i 
gastronòmiques a les onze 
comarques del Pirineu 

(1-3 d'octubre) i el Vall de Boí 
Trek Festival (9-12 d'octubre). 

D'aquests, n'hi ha quatre que 
es programen per primera vega
da. Així doncs, el Festival Ca
mina Pirineus Alt Urgell coin
cidirà amb la baixada de les 
falles d'Alàs, les més antigues 
de Catalunya. El Summit Val 
d'Aran Festival està destinat a 
persones experimentades i amb 
bona condició física, amb ascen-

sions als pics més alts d'Aran. 
Quant al festival de Sort, per
metrà co~èixer els paisatges de 
la Vall d'Assua. 

Finalment, el festival del 
Solsonès inclou ascensions al 
massís del Port del Comte, rutes 
per la via ferrada de Canalda i 
també passejo~ pels carrers de 
Solsona. La presentació de l'es
deveniment va tenir lloc ahir al 
volcà Montsacopa. 

ESPORTS I 29 I 

FUTBOL 

Advertits els 
camps del 
Vilanova 
i l'Oliana 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El subcomitè de com
petició de la delegació terri
torial de la Federació Catala
na de Futbol va acordar ahir 
advertir de tancament els 
camps del Vilanova de l'Agu
da i de l'Oliana després de la 
batussa entre jugadors que 
es va produir al partit dis
putat al feu del primer club 
el passat 25 d'abril. La set
mana passada ja van ser san
cionats, amb quatre partits 
cadascun, dos jugadors de 
l'Oliana, D.P.S. i F.E.B., i un 
del Vilanova, M.A.R. Segons 
l'acta, aquest jugador va em
pènyer un rival queixant-se 
per un cop rebut, la qual cosa 
va originar la batussa. 

Nadal, a vuitens, i 
Badosa, semifinalista 
I MADRID I El tenista espanyol 
Rafa Nadal ja és a vuitens de 
final del Mútua Madrid Open 
després de resoldre ahir amb 
autoritat l'esperat duel gene
racional contra Carlos Alca
raz (6-1, 6-2), que amb prou 
feines va poder plantar cara 
el dia del seu 18 aniversari. 
Per la seua part, la catalana 
Paula Badosa es va convertir 
en la primera espanyola en 
la història del torneig a arri
bar a les semifinals després 
d'imposar-se ahir a la suïssa 
Belinda Bencic per 6-4, 7-5. 

El Saragossa de bàsquet, 
a semifinals a Europa 
I NIJN I NOVGOROD I El Casade
mont Saragossa va arribar 
ahir a les semifinals de la Fi
nal a Vuit de la Lliga de Cam
pions al derrotar l'amfitrió, 
el Nijni Nóvgorod (78-86). 

Espanya s'enfrontarà al 
'dream team' al juliol 
I MADRID I La selecció espa
nyola masculina de bàsquet 
jugarà contra la dels EUA el 
18 de juliol a Las Vega s com 
a preparació per als Jocs de 
Tòquio, que començaran cinc 
dies després. 

Un jugador celebra la 
sanció per homofòbia 
I TERRASSA I El jugador inter
nacional espanyol del CN 
Terrassa Víctor Gutiérrez 
va assegurar &hir que amb 
la sanció al jugador del CN 

· Sabadell Nemanja Ubovic' 
per insults homòfobs cap a 
ell es creï un precedent amb 
què pretén ajudar altres pro
fessionals i joves en la seua 
situació, ja que considera que 
s'ha "d'erradicar". 
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