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les comarques de Lleida.
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Futbol. Juventus-Barça i
Bayern-Reial Madrid, plats
forts de la Champions

Bàsquet. L’Actel perd 83-71
amb el Corunya, un rival
directe per al ‘play-off’
joan gómez

El camp de
Lleida guanya
1.300 pagesos
La Fira de Sant Josep
de Mollerussa marca la
recuperació agrària

és notícia ❘ 3-5

La Paeria retira en hores les
plaques franquistes de pisos
itmar fabregat

1,30 €
www. segre.com

ETA planeja el
desarmament
definitiu per al
proper dia
8 d’abril
Filtrat a ‘Le Monde’ i a
l’espera del comunicat
ETA havia d’anunciar ahir a la
tarda, a través d’un comunicat,
el seu pla de desarmament per
al proper dia 8 d’abril, amb el
qual pretén procedir a l’entrega
de les armes, després d’haver
estat segellant els seus arsenals,
segons havien avançat al diari
francès Le Monde fonts pròximes a la lluita antiterrorista.
Tanmateix, a última hora encara no s’havia produït la confirmació oficial.

Condemnats a pagar
un milió per una nau
mal feta al polígon
del Camí dels Frares
L’Audiència de Lleida ha condemnat un arquitecte, un aparellador, un constructor i un promotor a pagar un milió d’euros
per una nau mal feta.
lleida ❘ 11

La Generalitat
tancarà el Montsec
a vehicles si hi ha
risc alt d’incendis
Agricultura ha instal·lat barreres en els accessos al massís del
Montsec per restringir-hi l’accés
en cas d’activar el nivell màxim
per risc d’incendis.

Carrers || Convocada una manifestació per
avui per demanar també el canvi de noms
de vies vinculats a la dictadura
La Paeria va anunciar ahir
que ha retirat 269 plaques
franquistes de façanes d’habitatges i que només en queden
6 de les que tenia censades el
Memorial Democràtic, 4 que
els propietaris no han volgut

Número 12.621 · Any XXXVI

panorama ❘ 22-23

Les conselleres Munté i
Serret, al costat de l’alcalde i
del president de la Diputació.

Canvi de postura || Ros ordena la mesura
dies després de convidar els veïns que les
traguessin ells mateixos dels edificis
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treure i 2 que va ser impossible despenjar. L’alcalde, Àngel
Ros, fa així marxa enrere en
la seua intenció inicial, expressada públicament, que fossin
els mateixos veïns qui les eliminessin dels blocs de pisos.

urbanisme

Ramaders de Benavent
porten l’ajuntament a
judici per una granja
lleida ❘ 8

comarques ❘ 12
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boscos mesures de prevenció

Barreres en els accessos al Montsec per
restringir el pas si hi ha risc d’incendi
Agricultura activarà la mesura si declara el Pla Alfa 3 de risc forestal com el 2012
e. Farnell

❘ lleida ❘ La direcció general de
Forests del departament d’Agricultura ha instal·lat barreres en
els accessos al massís del Montsec, dos a la Noguera i una al
Pallars Jussà, per restringir-hi
l’accés en cas d’activar el nivell
3 del Pla Alfa (el màxim de restricció i alerta) per risc d’incendi forestal i evitar així el pas
de vehicles. Les barreres s’han
instal·lat en l’accés a la Pertusa
a Àger i al coll d’Ares a la part
de la Noguera, i a l’encreuament
d’Alsamora la de la comarca del
Jussà, segons van explicar fonts
del cos dels Agents Rurals.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de la
Torre de Capdella va negar
ahir pressions als pares de
la Pobleta de Bellveí perquè
abandonessin la protesta pel
trasllat de la parada del bus
escolar, segons aquests havien denunciat. Va matisar
que el transport escolar és
responsabilitat del consell del
Jussà i va assegurar no haver
enviat cap carta als pares.

Insten el síndic a
demanar l’informe
sobre l’aire

Una de les dos barreres que s’han instal·lat a la Noguera, a l’accés al coll d’Ares.

de Llena, a la comarca de les
Garrigues, a prop de la zona
PEIN de Prades.
Precisament, els Agents Rurals han revisat i verificat en les
últimes setmanes tots aquests
senyals i s’han canviat els que

no estaven en bon estat. D’altra
banda, a la pista d’accés a la zona de Tragó de Noguera, a Os
de Balaguer, els Rurals també
mantenen una cadena per evitar
el pas de vehicles en dates assenyalades, com festius, Setmana

comunicacions carreteres

sentit Saragossa i del 27 al 31,
també el que va en sentit contrari. Aquestes obres estaven
previstes per al dilluns 13, encara que les precipitacions i la
baixada de temperatures van
obligar Foment a retardar-les,
ja que escampar aquesta última
capa requereix unes condicions climatològiques constants.
Durant el cap de setmana no hi
haurà talls.

Santa i els mesos d’estiu “pel
risc elevat”. En aquest cas, la
mesura també serveix per evitar
festes rave a la zona pròxima al
pantà, “on és freqüent que es
concentri molta gent”, van dir
els Rurals.

❘ lleida ❘ L’entitat ecologista
Ipcena presentarà aquesta
setmana una petició davant
del síndic de greuges perquè
reclami a l’ajuntament de les
Borges un informe sobre qualitat de l’aire. Aquest estudi,
de la UPC, es va fer arran de
queixes per fums procedents
de General d’Olis. Ipcena al·
lega que totes les seues peticions per accedir a l’informe
han estat denegades.

trens avaries

Foment aborda les obres en els accessos
a l’A-2 a Torrefarrera per l’A-14 dilluns
❘ torrefarrera/tàrrega ❘ El ministeri de Foment modificarà
el trànsit a partir del pròxim
dilluns 20 fins al 24 i del 27 al
31 d’aquest mes per estendre
l’última capa del ferm a l’A-2
entre l’enllaç de Torrefarrera
i les proximitats de l’enllaç
d’Alpicat, dins de les obres
d’execució del tram de Lleida
a Rosselló de l’A-14. Del 20
al 24 es tancarà un ramal en

La Torre de Capdella
nega pressions als
pares de la Pobleta

medi AMBient

Minimitzar riscos
L’objectiu és planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures per tal d’evitar o
minimitzar riscos d’un possible incendi forestal a la zona.
A aquestes barreres cal sumar
uns senyals de prohibició que
ja estan col·locats des de fa cinc
anys. Els senyals estan instal·
lats al Montsec (Ares i Rúbies),
a la Baronia de Rialb i a la serra

Protesta

En un altre ordre de coses,
la carretera entre Tàrrega i el
nucli del Talladell estarà tallada al trànsit durant deu dies
per obres de millora a partir
del dimarts 21. Com a ruta alternativa, es proposa l’antiga
travessia de l’N-II. Les obres
se centraran en els treballs de
consolidació del ferm per habilitar una zona de vianants i
millorar la calçada.

FGC repara un dels nous
trens de la Pobla
❘ lleida ❘ Tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat van abordar ahir les obres en un dels
dos nous trens que efectuen el
trajecte de Lleida a la Pobla de
Segur per reparar un radiador
del sistema de calefacció i refrigeració que perdia líquid. Així
ho van assegurar ahir fonts de
FGC, que van indicar que les
esmentades tasques duraran
unes 16 hores, com a màxim,

de forma que afectarà els serveis del tren de les 08.25 hores
entre Balaguer i la Pobla i de
les 10.08 hores amb sortida a
la Pobla en sentit Lleida d’avui
al matí. Els dos trajectes es veuran substituïts per autobusos.
Les mateixes fonts van explicar
que aquesta intervenció feia necessari començar la reparació
de l’avaria quan acabés l’últim
servei d’ahir, cap a les onze de
la nit, ja que una vegada iniciada l’actuació s’havia de fer de
forma successiva, atès que cal
buidar tot el líquid del sistema.
Per aquesta raó, Ferrocarrils va
optar per fer els treballs en un
dels dies amb menys afecció als
usuaris.
Mentrestant, s’ha anat resolent la situació, ja que no suposava més contratemps, fins que
es va decidir actuar per arreglar
definitivament l’avaria.
L’autobús amb què se supleix
el servei pararà a totes les estacions del recorregut a la parada
d’autobús més propera, excepte a les estacions de Gerb, Sant
Llorenç de Montgai, Vilanova
de la Sal i Santa Linya, on se
sol·licitarà aturada trucant al
973 445 503 o a través dels intèrfons de les estacions. FGC
va lamentar les molèsties però
va remarcar que l’actuació s’ha
d’afrontar.
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enologia prova pilot

investigació

Vins criats sota el pantà

Treuen del pantà de Sant Antoni les botelles de set cellers pallaresos després de
passar 29 mesos submergides || La primer valoració de la prova és molt positiva
marta lluvich/acn

redacció

❘ tremp ❘ El projecte pilot d’envellir vins dels cellers pallaresos
al fons del pantà de Sant Antoni
va finalitzar ahir amb la retirada de vuitanta-sis botelles. En
total, han estat vint-i-nou mesos
submergides a uns 40 metres de
profunditat i a una temperatura
constant d’uns 12 °C.
El sommelier Jordi Martínez
va provar ahir els vins in situ i
la primera valoració que en va
fer va ser positiva. Martínez
va explicar que sí que hi ha diferència entre els envellits als
cellers i els del fons del pantà,
i va afegir que aquestes particularitats tenen a veure amb la
preservació. El sommelier va
detallar que “sota l’aigua, els
vins aguanten millor i no evolucionen tan de pressa”. En el
cas dels vins blancs, es noten
més les característiques d’haver estat envellits sota l’aigua.
En canvi, en el cas dels negres,
aquest tipus d’envelliment “els
dóna més vida”.
Aquest projecte va nàixer
l’octubre del 2014, a través del
programa Al teu gust, aliments
del Pallars, i va ser impulsat
per l’ajuntament de Tremp i
set cellers del Pallars que van
posar en marxa la prova pilot
amb l’objectiu d’avaluar l’evolució del vi madurat durant un
temps determinat al fons del
pantà. L’experiment va consistir a submergir dos gàbies amb
dotze botelles de cada celler
(entre una i quatre referències

Repetiran l’experiment amb
proves científiques i més control
n Els cellers participants van
valorar ahir molt positivament la prova, que ha donat
lloc a uns vins frescos, aromàtics i amb un punt d’acidesa. Els impulsors es proposen repetir l’experiment,
però aquesta vegada de manera molt més científica, amb

proves de temperatura diàries, al costat de la gàbia, o
dades de la pressió de l’aigua
constant. Els cellers participants són Celler Vila Corona, Castell d’Encús, Sauvella,
Mas Garcia Muret, Xic’s de
Cal Borrech, Terrer de Pallars i Batlliu de Sort.

lleonard delshams

salut associacions

Creen a Lleida el primer
grup d’acompanyament
al dol per a nens
s. diego

el dol, però fins ara no havien
comptat amb les persones adequades. Aquestes són Gemma
Montagut, psiquiatra; Nancy
Miró, tècnica en Educació Infantil, i Sílvia Quílez, mestra, que
cada quinze dies crearan un espai perquè aquests nens puguin
expressar el que viuen i pensen.
Els tallers, que són gratuïts, tindran lloc a la seu de l’associació
(av. Blondel, 11).

sessions quinzenals

S’impartirà una sessió amb
professionals cada 15 dies
perquè els nens puguin
expressar el que senten

❘ madrid ❘ Les cèl·lules T reguladores que es troben a la
sang del cordó umbilical es
podrien utilitzar per tractar malalties autoimmunes,
com per exemple la diabetis
de tipus 1, l’esclerosi múltiple o el lupus. Així ho sosté
una investigació dirigida pel
doctor John Wagner, director
del programa de trasplantaments de medul·la òssia pediàtrica de la Universitat de
Minnesota, el primer a fer un
trasplantament amb aquest
tipus de cèl·lules mare del
cordó umbilical per curar la
leucèmia. Wagner va explicar els resultats de la seua
investigació dijous passat a
Madrid.

❘ agramunt ❘ El consum responsable serà l’eix de la trobada
anual de joves dels centres
d’esplai de la Fundació Pere
Tarrés, que se celebrarà a
Agramunt el 25 i 26 de març i
que reunirà un miler de joves
de tot Catalunya. L’activista
Arcadi Oliveres estarà entre
els convidats.

Facua denuncia
vuit energètiques
❘ madrid ❘ Facua Consumidors
en Acció va presentar ahir
una denúncia davant de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra
vuit companyies energètiques que s’han saltat la legislació al gestionar l’atenció
al client amb línies 902 o numeracions que impliquen un
cost per a l’usuari.

Microcatèters per a
pacients d’ictus

Una jornada a la UdL reuneix 380 persones
❘ Lleida ❘ L’associació Gr ups
d’Acompanyament al Dol de
Lleida posarà en marxa la setmana que ve un grup de dol per
a nens que han perdut un familiar proper. Divendres començarà la primera sessió, a la qual
ja s’han apuntat set nens d’entre 7 i 9 anys. Així ho va anunciar ahir Anna Maria Agustí,
responsable de l’entitat, en el
marc de la inauguració de la X
Jornada d’Acompanyament al
Dol i la Malaltia, que es va celebrar al campus de Cappont
de la UdL amb l’assistència de
380 persones. Agustí va explicar que fa temps havien detectat
la necessitat de crear un grup
infantil d’acompanyament en

La sang del cordó
umbilical podria
servir per tractar
la diabetis

Trobada anual de la
Fundació Pere Tarrés

L’extracció del vi es va fer amb l’ajuda del Club Submarinista de Tremp i The Busseing Pallars.

per celler) a uns 40 metres de
profunditat, cosa que garantia
l’absència de llum tot l’any i la
temperatura constant de 12 °C.
El primer tast es va fer al cap de
set mesos, durant la primavera
del 2015, quan es va extreure el
primer joc de botelles i diversos
sommeliers i enòlegs van fer un
primer tast. En aquella primera
valoració ja van apreciar diferències notables entre els vins
envellits en celler i sota l’aigua,
especialment en els vins negres.

39

Els assistents van finalitzar ahir la jornada amb un ‘lipdub’.

La conferència inaugural de
la jornada d’ahir va ser a càrrec
d’Arnaldo Pangrazzi, president
italià del comitè pastoral Care and Counselling. Pangrazzi
va afirmar que, a pesar que el
dol no es considera una malaltia, sí que està associat a múltiples problemes de salut física i
mental. Pangrazzi va assegurar
que si els ministeris de Sanitat
dediquessin una partida espe-

cífica a ajudar a superar processos de dol, s’estalviarien diners en proves i en tractaments
farmacològics.
El filòsof i escriptor Francesc
Torralba va tancar la jornada
dels Grups d’Acompanyament
al Dol de Lleida amb la xarrada Anticipar el dol. Viure amb
serenitat la certesa de la mort.
Al finalitzar, els assistents van
participar en un lipdub.

❘ barcelona ❘ Un estudi portat a
terme a sis hospitals catalans
ha demostrat l’eficàcia a llarg
termini de tractar pacients
d’ictus complexos amb dispositius de nova generació
com microcatèters, segons
va informar ahir la conselleria de Salut. El treball s’ha
publicat a la revista Lancet
Neurology.

La càries afecta el 33%
dels menors de 5 anys
❘ madrid ❘ La càries afecta el
33% dels menors de 5 anys
a Espanya, un percentatge
que puja al 40% en els menors de 15 anys, al 95% en
els adults a partir de 30 i al
cent per cent en els ancians,
segons el Consell General de
Dentistes.
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Les llevadores de Lleida aprenen
tècniques per disminuir el dolor del part
El Co·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida va
impartir ahir un curs, a càrrec de la llevadora Sònia Argiles, en el qual es van ensenyar tècniques no farmacològiques per disminuir el dolor de part, com l’acupuntura.
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Moment ahir de la inauguració del nou espai a les consultes externes de l’Arnau.

Jocs a l’Arnau per a nens diabètics
L’Hospital Arnau de Vilanova
va inaugurar ahir el nou espai
de jocs educatius Play Zone, a
les consultes externes de l’hospital, per als nens que pateixen
diabetis, amb l’objectiu d’ame-

nitzar l’espera i promoure de
forma divertida el tractament
de la diabetis i informar de la
importància que té seguir un
estil de vida saludable. A més
pretén ajudar les famílies, mit-

jançant material didàctic, a entendre la malaltia. Es tracta d’un
programa eficaç per al centenar de nens diabètics que visitaran la sala per entretenir-se i
relaxar-se.
itmar fabregat

Els alumnes de l’Institut de Tremp visiten
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut de Tremp van
acudir ahir a les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà, on van visitar els espais de classificació i
especialment la digitalització de documents.
lleonard delshams

Alumnes d’ESO participen en un concurs
de dictat plurilingüe a la UdL
Mig centenar d’alumnes de quart d’ESO de diversos centres de Lleida van participar ahir al matí al Rectorat de
la UdL en un concurs de dictat plurilingüe en català,
castellà i anglès.

Els Armats de Lleida celebren la seua nit amb els premis Gran Persona
La 22 edició de la Nit dels Armats de Lleida va acollir ahir
l’entrega dels premis Gran Persona de Lleida. Van ser guardonats l’empresa Cadí SCCL; el

pintor Manel Crosa Burgués;
l’entitat Falles d’Isil; el doctor
Xavier Matias-Guiu, cap del
Servei d’Anatomia Patològica
de l’Arnau; l’Orquesta Simfò-

nica Julià Carbonell; Ignasi Solé Llort, director executiu del
Grup Natural Optics, la psicòloga Carme Tello i la piragüista
Núria Vilarrubla.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Aprendreu molt sobre les maneres
d’avançar. Feu-vos sentir i deixeu que
els altres sàpiguen què espereu i què oferiu. La
claredat serà el passatge a l’èxit.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Seguiu el corrent. Si proveu de manipular les situacions que encareu, acabareu
tornant on vau començar. És important que
mostreu interès en els altres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us deixeu enganyar pel que diu algú.
Mantingueu-vos en contacte amb la
realitat i feu els vostres tractes. L’amor, viatjar i
l’aventura estan en augment.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Oferiu ajudar, però no deixeu que
s’aprofitin de vosaltres. Limiteu temps,
esforç i diners per poder donar. Intenteu avaluar
la situació a fons.

TAURE 20-IV / 20-V.
La força i el coratge vindran de la comprensió i la compassió. Involucreu-vos
en qualsevol moviment que trobeu encoratjador.
Sigueu part de la solució, no del problema.

LLEÓ23-VII / 22-VIII.
Avanceu i feu la vostra. Podeu aconseguir qualsevol cosa que us proposeu fer
si us vinculeu amb la gent que us pugui ajudar
a posar els plans en moviment.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu tractes i mantingueu la ment oberta
quan es tracti de socialitzar i intentar
noves activitats. Fareu canvis positius en la vostra
forma de vida si entreu en acció.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mireu les perspectives que se us obren.
Buscar una feina en línia us ajudarà a
revisar el currículum i vendre habilitats per preparar-vos per a una posició que busqueu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Useu qualsevol oportunitat que tingueu
per mostrar el que teniu per oferir. Preneu una posició de lideratge però ateniu-vos a
la veritat i no oferiu de més.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Les millores a la llar trobaran retards si
no heu fet les preparacions adequades.
Assegureu-vos de tenir les xarrades necessàries
per anar endavant.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu compartir els pensaments, però
només amb qui confieu que pot guardar un secret. Feu una promesa a algú a qui estimeu i notareu un canvi.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Preneu un moment per considerar com
feu les coses. Tenir una visió realista de
la identitat i de quines són les vostres forces us
ajudarà a negociar personalment.

