La Mariola busca ‘pubilles’ para
sus fiestas, que no se celebran
desde hace 20 años | PÁG.7

BLOQUEAN POR ERROR UN CONVOY DEL
TREN DE LA POBLA. Se accionó un sistema
de forma incorrecta y la incidencia obligó a
seguir en bus de Térmens a Lleida | PÁG.12

SANT JOSEP CRECE UN 7%.
Más de 300 expositores acudirán a
la Fira, que inaugurará Munté | PÁG.3
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Un vecino de Mollerussa
denuncia una paliza de
un ‘okupa’ de su edificio
La agresión se registró la noche del lunes en la urbanización el Trenquet

| PÁG.11

Ros avisa
ahora que
se retirarán
las placas
franquistas
La Paeria envía una carta a los
vecinos en la que se les indica
que se descolgarán si no manifiestan lo contrario. | PÁG.9

Un preso de Ponent protesta
desde el tejado de la Modelo
FOTO: Selena García / La nueva máquina gestiona el cobro en efectivo

El grupo ICG amplía sus
instalaciones en Torrefarrera
El Centre de Serveis Tecnològics, empresa fabricante de los equipos de gestión de efectivo CashDro, ha invertido cuatro millones
de euros en una nueva planta que emplea a 16 personas. | PÁG.15

FOTO: Q.G. (EFE) / El interno, que cree injusta su condena, depuso su actitud tras 11 horas

El CF Pardinyes echa a 2 juveniles por pegar a un rival

| PÁG.10

| PÁG.28
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Xerrada a
Torrelameu sobre
la mort digna, un
dret humà
En el marc de la Setmana Cultural que ha organitzat la població de Torrelameu, a la comarca
de la Noguera, aquesta localitat
ha programat per avui a partir
de les 19.30 hores una xerrada
al Centre Cívic que porta per títol “Morir dignament, un dret
humà”. La xerrada ha estat impulsada per diferents associacions d’aquesta població de la
Noguera.

Modificació del
trànsit a l’A-2
entre Alpicat i
Torrefarrera
El Ministeri de Foment va informar ahir que la setmana del 20
al 24 de març hi haurà modificacions en el trànsit a l’autovia
A-2 entre els enllaços d’Alpicat
i Torrefarrera a causa de les
obres de construcció de l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera francesa i en concret en el
tram entre la variant de Lleida i
el municipi de Rosselló, a la comarca del Segrià.

Accionen de forma incorrecta
un mecanisme del tren de la
Pobla i el convoi queda inutilitzat
Un bus porta els 30 viatgers de Térmens a Lleida
Uns 30 passatgers es van
veure afectats ahir per
l’avaria d’un dels Trens de la
Pobla. En quedar bloquejat
el tren a Térmens, van
continuar el viatge fins a la
ciutat de Lleida en autobús
fletat per Ferrocarrils de la
Generalitat.
Térmens
CARME QUINTANA
Un convoi del Tren de la Pobla va
patir ahir a les 11.40 hores una
avaria a l’alçada de Térmens, que
va obligar als passatgers a continuar el viatge fins a la ciutat de
Lleida en autobús. Segons van
explicar fonts de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, organisme que gestiona la línia, un
agent de seguretat del tren va fer
un accionament incorrecte d’un

Campanya a les Borges
contra la contaminació
de l’oli de cuina usat
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha posat en marxa aquest
dimarts una nova campanya de
recollida d’oli de cuina usat per
poder evitar la contaminació del
medi aquàtic i l’obstrucció de
les canonades. Aquesta mesura
s’aplica segons la regidora de Governació, Núria Palau, per vetllar

per la correcta preservació del
medi ambient.
El consistori ha posat a disposició dels ciutadans de les Borges Blanques uns embuts que
s’adapten a qualsevol ampolla de
plàstic que tingui tap de rosca.
Aquest embut es pot col·locar en
una ampolla d’aigua o de refresc

FOTO: T.A / Imatge d’arxiu dels dos Trens de la Pobla

mecanisme sembla ser que per
atendre a un viatger amb problemes de mobilitat. Aquest acciobuida, on es procedeix a abocar i
guardar l’oli de cuina usat. Un cop
el recipient està ple, es pot portar
als contenidors d’oli de cuina usat
que s’ubiquen al carrer la Bassa, a
la zona de contenidors, i a l’Hort
del Rabassé, darrere de l’Institut
Josep Vallverdú. Als contenidors
únicament es poden deixar ampolles de plàstic.
Seguidament, l’empresa Shalom DO2 de la fundació ilersis
procedeix a recollir periòdicament aquestes ampolles dels
contenidors per dur a terme el
seu reciclatge.

nament fa que el convoi quedés
paralitzat i que no pogués reprendre la marxa ja que el siste-

ma de frens va quedar totalment
bloquejat. L’avaria es va resoldre
posteriorment i el tren va reprendre la marxa una estona més tard
però va ser necessari fer ús d’un
servei alternatiu de bus per als
30 passatgers que viatjaven en
aquell moment al tren.
A la una del migdia el servei
ferroviari ja estava normalitzat,
segons van indicar les mateixes
fonts. La incidència es va produir
quan el tren circulava pel terme
municipal de Térmens i va afectar
el convoi que cubria el trajecte
entre Balaguer i la ciutat de Lleida. Fa uns dies la línia també va
registrar una incidència quan una
pedrada al vidre frontal del tren
va obligar a inutilitzar unes hores
la unitat per reposar-li el vidre,
actuació que es va fer a les instal·lacions del Pla de Vilanoveta.

FOTO: Aj. Borges/ L’alcalde i la regidora Núria Palau, ahir
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BBVA eleva
un 12% el
volum en fons
d’inversió
BBVA ha incrementat un 12% el
volum en fons d’inversió a Catalunya l’últim semestre. L’entitat gestiona actualment més de
8.000 milions d’euros en fons
d’inversió a Catalunya, incloent
els fons d’inversió de les carteres gestionades de banca privada. Més de 200.000 clients
compten amb fons d’inversió
a l’entitat i més de 6.000 han
iniciat la inversió en fons els últims 6 mesos. Des de la integració de BBVA i CatalunyaCaixa, el
banc ha mantingut una política
d’assessorament molt activa,
amb nous productes i noves
modalitats de fons d’inversió.

Jornada de
formació per a
100 accionistes de
CaixaBank a Lleida
CaixaBank va celebrar dilluns
a Lleida una jornada per a accionistes com a part del seu
programa Aula, amb el que
imparteix formació financera als accionistes de l’entitat.
La sessió, que va aplegar prop
d’un centenar d’accionistes lleidatans, va introduir als participants en el coneixement de les
eines de valoració dels mercats
financers, segons va informar
ahir l’entitat financera.

Sorigué realitza
una jornada sobre
rehabilitació
d’asfalts a Tàrrega
Tècnics de l’àrea de Materials
de Sorigué van impartir el passat dissabte una conferència
amb el títol de “Rehabilitació
de ferms amb tècniques ambientalment sostenibles”, dirigida a especialistes del sector i
que es va fer a Tàrrega.

Nou èxit per les
ratafies i licors
Portet de La Pobla
Els sis licors elaborats a la fàbrica de la Pobla de Segur, que
s’han enviat per ser tastats pels experts de Peñín, i estan inclosos a la guia, han obtingut
un puntuació mitjana de 90,5
punts. El producte més ben valorat és la Ratafia dels Raiers
Reserva 21 llunes.

El Govern espanyol
inclou a Indulleida en un
programa d’ajuts públics
En el període 2014-2020 els diners reservats per
integració associativa són de 256 milions
Alguaire
REDACCIÓ
Indulleida, empresa amb seu a
Alguaire, ha estat reconeguda
pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
com a Entitat Associativa Prioritària, una qualificació que proporciona a la firma accés a un
programa d’ajudes públiques de
més de 256 milions d’euros per
al període 2014-2020.
Unes partides que van destinades a mesures que tendeixen
a la integració associativa en el
marc del Programa Nacional de
Desenvolupament Rural. Amb
el reconeixement d’Indulleida,
el sector cooperatiu disposa en
l’actualitat de sis entitats associatives prioritàries: EA Group,
DCOOP, AN, Oviaragón, Indulleida i Ibérico de Comercialitzación.
El president d’Indulleida, Josep
Maria Vendrell; el vicepresident,
Jaume Gené; el conseller i president de Zufrisa, Ramon Brualla;

FOTO: Missatges / Els directius d’Indulleida, ahir a Madrid amb la ministra d’Agricultura

i el director general d’Indulleida,
Marià Sorribas; van assistir ahir a
l’acte de reconeixement oficial de
l’empresa lleidatana com a nova
EAP amb la participació de la ministra d’Agricultura, Isabel García
Tejerina, a la seu del Ministeri a
Madrid.

Durant la seva intervenció, Josep
Maria Vendrell va destacar la feina d’Indulleida “per millorar la
renda dels agricultors que configuren cadascun dels seus accionistes, en la seva major part cooperatives i altres organitzacions
de productors. Buscant sempre

millores que es tradueixin en
un benefici directe per aquests
“. Vendrell també va indicar “la
necessitat d’implementar ajudes
directes als agricultors de base
de les entitats que s’integrin a
les EAPs”. Indulleida exporta en
aquests moments a 60 països.

El Canal d’Urgell inicia la
propera campanya de reg
el dilluns 20 de març
La campanya de reg del Canal
d’Urgell començarà el dilluns dia
20 de març, segons va informar
ahir el president de la comunitat de regants, Ramon Carné. El
dia 20 es donarà l’aigua al Canal
principal i al dia següent al canal
auxiliar.
A partir d’aquest moment el
reg a les finques es facilitarà “a
la demanda”, segons va manifestar Carné, que indicà que al
començament de campanya les
finques on acostuma a haver més
necessitat són les dels cereals i alfals. El Canal d’Urgell és una de les
principals infraestructures de reg
de les comarques de Lleida i actualment té uns 20.000 regants.
Carné va indicar que aquest any
la campanya també està garanti-

L’aigua a les
finques es
donarà a la
demanda
da ja que els embassaments de
Rialb i Oliana tenen força reserves, que augmentaran a la vegada amb les importants reserves
de neu que hi ha a les muntanyes.
En els darrers mesos una de les
principals actuacions de millora
que s’han fet al Canal és la referent al Túnel de Montclar. En concret s’han reparat uns 50 metres
que tenien esquerdes. L’any que

FOTO: / Imatge de les obres al Túnel de Montclar

ve continuarà la reparació ja que
hi ha malmesos en total uns 150
metres lineals de túnel.
Els operaris continuaran aquesta
setmana els treballs a l’interior
del túnel, però després ja no es
reprendran ja que donarà inici la
campanya de reg.

Ramon Carné va informar de què
la reparació d’un metre lineal de
túnel costa uns 10.000 euros.
Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), el pantà de
Rialb es troba actualment al 80%
de la seva capacitat i el d’Oliana,
al 83%.
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Els alumnes de la Pobleta
de Bellveí continuen sense
anar a l’escola com protesta

FOTO: ACN / Els pares i els nens que fan la protesta

Els set alumnes de la Pobleta
de Bellveí que van a l’escola de
la Plana de Mont-ros tampoc
van anar a escola ahir dimarts,
mantenint d’aquesta manera la
protesta pel canvi d’ubicació de
la parada.
Els alumnes van esperar a la
plaça del poble, on tota la vida s’havien recollit els alumnes
però el taxi va parar als afores
del poble, la nova ubicació. Passades del 9.00 hores i vist que el

taxi no passava per la plaça del
poble els nens i els pares van
tornar cap a casa. Els pares del
poble tenen el suport de tots
els veïns de la Pobleta de Bellveí que dilluns es van concentrar
a la plaça. El Consell Comarcal
defensa la nova ubicació de la
parada i diu que és per complir
horaris a l’haver-se incorporat el
poble d’Envall a la ruta.
Els pares dels nens volen que
la parada estigui dins del poble.

L’Oficina Jove de l’Alta
Ribagorça triplica el
nombre de consultes
El Pont de Suert
MARTA LLUVICH (ACN)
El canvi d’ubicació de l’Oficina
Jove de l’Alta Ribagorça, a prop
dels centres escolars i en un punt
cèntric del municipi del Pont de
Suert, ha facilitat l’increment de
públic el darrer any. Així doncs,
en l’últim any, s’ha triplicat el
nombre de consultes i s’han duplicat els usuaris.
L’Oficina Jove, el servei d’informació i assessorament integral
gratuït per a joves entre 12 i 35
anys, ha atès durant el 2016 un
total de 3.634 joves i ha donat
resposta a 4.151 consultes de tipologies diverses: estudis, feina,
lleure, mobilitat internacional,
associacionisme o salut.
El volum més destacable correspon a les consultes sobre
lleure (2.233), seguides de les
relatives a formació (562), salut i
esport (357) i feina (325).
Durant el 2014, l’oficina va registrar un volum de 1.307 usuaris

FOTO: / Joves a l’Oficina Jove de l’Alta Ribagorça

i 1.405 consultes, i el 2015 es va
incrementar en 1.419 usuaris i
1.668 consultes.
Si es comparen aquestes xifres
amb les del 2016, l’increment
de més del 100% en usuaris i
del 290% en consultes demostra
l’efectivitat del nou equipament.

Segons la tècnica de joventut
Anna Saura, la consolidació de
l’Oficina Jove a l’Alta Ribagorça
està garantida, ja que el centre
ha aglutinat diversos serveis, com
el punt d’atenció del Programa
Garantia Juvenil, l’Espai Jove i el
Punt Jove de Salut.

Els preus
baixen dues
dècimes
al febrer a
Lleida

Obres a l’Algerri-Balaguer

Des de fa uns dies han començat les obres preparatòries de
la construcció de la darrera fase del Canal Algerri-Balaguer.
L’actuació es realitza al terme de Balaguer. /FOTO: Tony Alcántara

Caminada popular a Puigverd
Puigverd de Lleida ha organitzat per al diumenge dia 19 de març
una caminada popular que sortirà a les 9.00 hores de les piscines
municipals. Es farà una ruta per la Serra.

Els preus van baixar dues dècimes al febrer a la demarcació de Lleida i van deixar una
inflació anual del 3,7%, dues
dècimes per sobre de la registrada al gener que es va situar en el 3,5% i sis dècimes
per sobre de la inflació mitjana catalana (3,1%), segons
l’Institut d’Estadística espanyol. Les comarques lleidatanes encadenen sis mesos en
taxes d’inflació anual en positiu i la taxa registrada al febrer en aquesta demarcació
és la més alta des de l’octubre del 2012 (4,1%). El comportament de les tarifes elèctriques al febrer, quan en la
primera quinzena van baixar
un 19% en relació amb el gener, ha impulsat a la baixa els
preus en termes mensuals
però amb una intensitat no
suficient com per fer caure
la taxa d’inflació anual. Els
preus dels carburants no han
tingut gairebé repercussió.

FOTO: Aj.Tàrrega / L’Ajuntament va presentar ahir la fira

Tàrrega esdevindrà la
capital dels playmobils
els dies 1 i 2 d’abril
Tàrrega esdevindrà la capital catalana dels playmobils, les populars joguines també conegudes
com clicks, el cap de setmana
de l’1 i 2 d’abril. Arriba la 6a Fira Playmobil, organitzada per
l’Associació Agrat i SomosClicks, amb la fita de mantenir els
15.000 visitants de l’any passat.
El certamen, tot un referent per
als col·leccionistes de clicks, continua creixent i gairebé un 50%

dels paradistes d’enguany (7
sobre els 15 totals) procediran
d’Alemanya, acostant les últimes
novetats de la marca encara inèdites aquí. La fira se celebrarà al
pavelló del Club Natació Tàrrega amb més de 1.000 m2 d’exposició. Així mateix, s’assolirà el
rècord de 17 diorames exhibits,
recreant diversos mons, temàtiques i èpoques històriques que
sumaran més de 7.000 figures.

