
12 COMARQUES SEGRE 
Dimecres, 10 de gener del 2018

Royes, emocionat a l’anunciar la seua retirada de la política.

X. SANTESMASSES

X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ L’alcalde de Cervera, 
Ramon Royes, va ratificar ahir 
que deixarà la política al con-
cloure el mandat al capdavant de 
la Paeria (com va avançar SEGRE 
el passat dia 5) després de patir 
situacions que va qualificar com 
a “assetjament” a la seua ciutat i 
sentir-se decebut amb el seu par-
tit, el PDeCAT. “No sóc feliç en 
la política i ja no puc aportar l’en-
tusiasme que tenia quan em vaig 

presentar”, va dir. “He viscut si-
tuacions molt dures a nivell per-
sonal, amb una oposició política i 
de part de la ciutat que m’atrevi-
ria a qualificar d’inhumana”, va 
explicar Royes, que va dir haver 
rebut “anònims, escarnis en actes 
públics, difamacions, injúries, 
esbroncades, insults i amenaces, 
fins i tot de mort”. Per aquestes 
últimes, va afegir, “he necessitat 
protecció dos vegades i ordres 
judicials d’allunyament”. També 
va detallar que ha patit pintades 
i li han ratllat el cotxe. Malgrat 
tot, es va declarar orgullós de 
la seua gestió a la Paeria. Quant 

Royes deixa la política “assetjat” a 
Cervera i decebut amb el PDeCAT
Acabarà el mandat però no optarà a la reelecció pel “desgast personal” sofert || Diu 
que el partit no ha complert la promesa de donar-li un lloc al Parlament

POLÍTICA RELLEUS

al PDeCAT, va assenyalar que 
les promeses d’oferir-li un lloc al 
Parlament “no s’han complert”. 
A les eleccions del 21-D va ocu-
par el vuitè lloc de la llista per 
Lleida (van ser elegits 6). En les 
del Congrés del 2015 anava de 
número 2 (només va entrar To-
ni Postius). “La meritocràcia no 
sempre es posa de relleu en polí-
tica i prefereixo no jugar.” No va 
avançar si es donarà de baixa del 
partit, encara que sí que va des-
cartar entrar en qualsevol altra 
formació. El PDeCAT, per la seua 
part, va declinar valorar el que 
considera una qüestió personal.

Set relleus en 
alcaldies i se’n 
plantegen d’altres
n Juntament amb Royes, 
no es descarta que l’al-
calde de Guissona, Xavi-
er Casoliva, renunciï a la 
reelecció. També podria 
deixar-ho al concloure el 
mandat Núria Magrans, 
de Torrefeta. A Lleida, hi 
ha hagut relleus a l’alcal-
dia de Puigverd de Lleida, 
Soriguera, Albatàrrec, Vi-
lanova de la Barca, Angle-
sola, Ponts i Talarn. N’hi 
haurà a Torres de Segre, 
i a Gimenells preparen la 
censura de l’alcalde.

n Carme Miró prendrà pos-
sessió del càrrec com a alcal-
dessa d’Anglesola en el ple 
que se celebrarà demà a les 
20.00 hores. Miró, enginyera 
industrial, forma part del go-
vern des del 2011 i substituirà 
Rosa Maria Mora, que s’ha 
retirat de la política després 
de 15 anys com a presidenta 

del consell de l’Urgell, 14 anys 
d’alcaldessa i 30 anys involu-
crada amb el món local. Miró 
va dir que assumirà el càrrec 
“amb molta responsabilitat, 
prudència i il·lusió”. En el ple 
també prendrà possessió del 
càrrec Josep Vidal com a edil 
que substituirà Miró, infor-
ma Segre Tàrrega.

ANGLESOLA

La nova alcaldessa pren possessió

EL PARTIT
La direcció va declinar 
valorar el que considera 
una decisió personal  
de l’alcalde de Cervera

Demostracions 
de “cuina de 
caça” a Sort

GASTRONOMIA

❘ SORT ❘ La primera edició de 
les Jornades Gastronòmiques 
dels Banuts, que se celebra-
ran a Sort els dies 14 i 15 de 
gener, acolliran demostra-
cions de cuina amb carn de 
caça. Tindran lloc el dia 15 i 
aniran a càrrec dels cuiners 
Sergi de Meià, president de 
l’Institut Català de la Cuina; 
Xavier Sagristà, del restau-
rant del Castell de Peralada, 
distingit amb una estrella 
Michelin; i Mariano Gonzal-
vo, de l’associació gastronò-
mica La Xicoia. 

El dia abans hi haurà con-
ferències sobre la carn de 
caça i un àpat al poliespor-
tiu Els Til·lers organitzada 
per La Xicoia.

Projectes per a 
obres a la Torre 
de Capdella

MUNICIPIS

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’ajun-
tament de la Torre de Cap-
della ha aprovat projectes 
per renovar la pavimenta-
ció i els serveis dels carrers 
del nucli de Beranui, amb un 
pressupost de 143.330 eu-
ros, i també per urbanitzar el 
carrer del Reguerot al nucli 
de la Plana de Mont-ros, en 
aquest cas amb un pressupost 
de 121.661 euros. 

Així mateix, ha aprovat 
projectes per a nous dipòsits 
de regulació a Espui (89.562 
euros) i Capdella (93.565 
euros), i per a un mur d’es-
cullera al poble de la Torre 
de Capdella el cost del qual 
s’estima en 76.060 euros.

L’escola Pau 
Claris de la Seu 
estrena pati

EQUIPAMENTS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’escola Pau 
Claris de la Seu ha estrenat 
en la tornada de les vacan-
ces de Nadal les millores al 
pati dels alumnes d’educació 
infantil.

 Els treballs, que s’han dut 
a terme entre l’ajuntament i 
el departament d’Ensenya-
ment, han consistit en la 
substitució del paviment de 
cautxú i de formigó per un 
altre a base de sorra a la zona 
on es troba un joc infantil, 
mentre que a la resta del pa-
ti s’han instal·lat taulons de 
fusta de pi. Així mateix, els 
treballs de millora s’han por-
tat a terme durant aquestes 
festes nadalenques.

❘ ALGUAIRE ❘ L’aeroport d’Alguaire 
ha perdut 4.348 passatgers el 
2017, perquè va rebre 30.406 
turistes, una xifra que suposa 
un descens del 14,3% respecte 
a les dades del 2016, segons va 
informar ahir el departament 
de Territori. 

Cal tenir en compte que en 
els mesos de gener, febrer i el 
desembre passat els episodis de 
boira densa van obligar a des-
viar cap a Reus diversos vols del 
turoperador britànic Neilson, 
que organitza viatges per anar 
a esquiar i els clients del qual 
(la gran majoria) tenen com a 
destinació principal les pistes 
d’Andorra. 

En aquest descens també va 
influir que la Setmana Santa 
caigués tard en el calendari, un 
fet que resulta perjudicial per al 
mercat britànic.

En aquest sentit, l’operativa 

Alguaire va tenir 4.300 passatgers menys el 2017
L’aeroport tanca l’any amb un descens de turistes d’un 14% a causa dels episodis de 
boira del gener, febrer i desembre, que van obligar a desviar els avions a Reus

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

L’aeroport d’Alguaire, cobert per la boira diumenge passat.

LLEONARD DELSHAMS

comercial de l’aeroport lleidatà 
es va basar en els vols d’hivern 
del Regne Unit i els de l’aero-
línia israeliana Arkia (que no 
repetirà aquest any, tal com va 

avançar SEGRE, per qüestions 
operatives de l’empresa), als 
quals s’han de sumar els vols 
a Palma que ofereix Air Nos-
trum tot l’any i que a l’estiu am-

plia amb els viatges a Menorca 
i Eivissa. Al febrer va ser quan 
Alguaire va comptabilitzar un 
nombre més elevat de passat-
gers, a l’arribar als 5.885, se-
guit pel mes de març amb 5.595, 
mentre que al gener es va arri-
bar als 4.837 turistes.

Per contra, al novembre, 
amb només 964, va ser el mes 
en què la infraestructura va 
rebre menys visitants, segons 
les dades de Territori. El 2016, 
l’aeroport va registrar la tercera 
millor xifra de passatgers de la 
seua història, només superada 
per la del 2010 (en la inaugura-
ció) i la del 2012.

Val a recordar que aquesta 
temporada d’hivern serà la pri-
mera que Alguaire rebrà esquia-
dors suecs, que arribaran amb 
els vols del turoperador Quality 
Travel, que s’estrenarà a l’aero-
port lleidatà al febrer.

cfarre
Resaltado
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❘  BALAGUER ❘  Una dona de 83 
anys va resultar ahir ferida 
al ser atropellada a Balaguer. 
Segons van informar des dels 
Bombers i la Policia Local de 
la capital de la Noguera, els 
fets van ocórrer quan passa-
ven pocs minuts de les 11.30 
hores a la plaça Pau Casals, 
a la intersecció amb el carrer 
Pere III. En aquell moment, 
la víctima creuava per un pas 
de vianants quan un camió de 
recollida selectiva la va atro-
pellar. Fins al lloc dels fets es 
va desplaçar una dotació dels 
Bombers, policies locals i sani-
taris del SEM, que van atendre 
la dona. Aquesta es trobava 
conscient, encara que una mica 
desorientada, i finalment va 
ser traslladada en ambulància 
a l’Arnau de Vilanova, on va 
ingressar en estat menys greu.

D’altra banda, a la ciutat de 

Un camió de la brossa atropella 
una octogenària a Balaguer

TRÀNSIT ACCIDENTS

Un motorista va resultar ferit ahir en una col·lisió a Lleida.

SEGRE

Lleida es van registrar dos acci-
dents més. El primer va ocórrer 
la nit de dilluns a la intersec-
ció dels carrers Pere de Cava-
sèquia i Jeroni Pujades però 

no hi va haver ferits. Ahir, un 
motorista de 62 anys va resul-
tar ferit de caràcter lleu en una 
col·lisió amb un turisme a Lluís 
Companys amb Ronda.

FAUNA MALTRACTAMENT ANIMAL
AGENTS RURALS

Rurals i Bombers van subministrar dissabte aigua als equins.

Torres de Segre obre expedient a 
l’home que va abandonar 8 cavalls
❘ TORRES DE SEGRE ❘ L’ajuntament 
de Torres de Segre ha obert un 
expedient contra l’home que 
regentava un centre equí a la 
localitat i que ha deixat aban-
donats un total de vuit cavalls, 
als quals els Rurals i els Bom-
bers han hagut de subministrar 

fins a 3.500 litres d’aigua (vegeu 
SEGRE d’ahir). En aquest sentit, 
l’alcalde, Josep Ramon Bran-
zuela, va explicar ahir que no 
és un veí del poble i que han lo-
calitzat un dels propietaris, que 
desconeixia la situació perquè 
la finca està llogada.

Rescatats a 
l’avariar-se el 
seu helicòpter

ARAN

❘ NAUT ARAN ❘ Un helicòpter dels 
Bombers va rescatar ahir al 
migdia els sis ocupants d’un 
altre helicòpter que es va 
avariar en una zona de difí-
cil accés de la Vall de Ruda, a 
Naut Aran. Els Bombers van 
rebre l’avís a les 13.01 hores 
i fins al lloc es va desplaçar 
un helicòpter amb els GRAE 
perquè els vehicles no podi-
en accedir-hi per camins. Pel 
que sembla, l’aparell dels res-
catats va registrar un proble-
ma mecànic i no es va poder 
enlairar quan reprenia la 
marxa durant una ruta per 
aquella zona.

Troben plantes 
exòtiques al Jussà
❘ GAVET DE LA CONCA ❘ Els Agents 
Rurals han localitzat plan-
tes exòtiques a Gavet de la 
Conca, al Pallars Jussà, du-
rant una inspecció de fauna. 
Concretament han trobat iu-
ca, figuera de moro (Opuntia 
maxima) i més de 100 peus 
d’atzavara.

Tres detinguts per  
tenir droga a Andorra
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La Policia 
d’Andorra va detenir la set-
mana passada tres homes, 
dos de 31 anys i un de 19, 
que van ser sorpresos amb 
possessió d’èxtasi, amfeta-
mines i marihuana.

Imatge d’arxiu de l’edifici judicial del Canyeret.

SEGRE

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ El jutjat d’Instrucció nú-
mero 2 de Lleida investiga un 
home per agredir suposadament 
el seu marit i intentar ofegar-lo 
amb un coixí en un domicili 
del Segrià. Tal com consta a la 
interlocutòria de l’Audiència 
Provincial de Lleida al qual ha 
tingut accés aquest diari, els fets 
van ocórrer a començaments 
de febrer de l’any passat quan 
el matrimoni va mantenir una 
discussió arran de la qual l’in-
vestigat, d’uns 50 anys, hauria 
colpejat a la cara i a la mà la víc-
tima, d’uns 70 anys, que també 
hauria intentat ofegar amb un 
coixí. 

Segons van explicar fonts 
properes al cas, la víctima va 
aconseguir finalment escapar-se 
de la casa i va fugir corrent a 
una gasolinera propera, on va 
demanar auxili, ja que no havia 
pogut sortir del domicili on van 
ocórrer els fets amb el telèfon 
mòbil.

Després d’avisar de l’ocorre-
gut, la víctima va presentar una 
denúncia davant dels Mossos 
d’Esquadra en la qual, segons 
la interlocutòria de l’Audièn-
cia de Lleida, assegurava que 
el seu marit sempre havia sigut 
“molt possessiu i controlador”. 
Posteriorment, també va acudir 
al servei d’Urgències per ser atès 
de les ferides sofertes. 

Segons ha pogut saber aquest 

Investiguen un home per intentar 
ofegar el seu marit amb un coixí
La víctima, d’uns 70 anys, va patir ferides a la cara i a la mà per l’agressió || Es va 
escapar del domicili sense el mòbil i va haver de demanar auxili en una gasolinera

TRIBUNALS VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

diari, agents de la policia auto-
nòmica van localitzar l’endemà 
dels fets al municipi de Reus el 
presumpte autor de l’agressió, a 
qui se li va prendre declaració 
per aquests fets i se’l va citar per 
comparèixer en un judici ràpid 
que s’hauria d’haver celebrat 

l’endemà als jutjats de Lleida. 
Tanmateix, no va ser així per-
què la víctima no va compa-
rèixer al no haver estat citada, 
per la qual cosa va presentar el 
recurs corresponent (vegeu el 
desglossament adjunt). El pre-
sumpte agressor podria ser acu-
sat en el decurs de la instrucció 
d’un delicte de lesions.

La parella es trobava casada 
en el moment de la presump-
ta agressió, ja que no s’havia 
presentat cap demanda de di-
vorci, i no existien antecedents 
previs per delictes de violència 
domèstica.

CONTROLADOR
La víctima va dir en la 
denúncia que el seu espòs 
sempre havia sigut “molt 
possessiu i controlador”

El jutjat d’Instrucció 
va tancar el cas, 
però l’Audiència           
el reobre
■ Dos dies després dels 
fets, el jutjat encarregat de 
la instrucció va acordar el 
sobreseïment provisional 
del cas al no quedar acre-
ditats els fets. Tanmateix, 
la víctima va presentar un 
recurs davant de l’Audi-
ència de Lleida, que ha 
acordat reobrir-lo. I és 
que el tribunal provincial 
considera que existeixen 
indicis tenint en compte 
l’informe mèdic del de-
nunciant. A més a més, 
sosté que la víctima no ha 
presentat declaració da-
vant de presència judici-
al perquè no va poder ser 
citat (no va ser localitzat 
pels Mossos d’Esquadra) 
i, per tant, tampoc ha es-
tat reconegut pel metge 
forense. Per això, l’Audi-
ència de Lleida assegura 
en el seu escrit que el pre-
sent cas es va arxivar de 
forma “prematura” i que 
han de practicar-se més 
diligències per “ajudar 
a l’esclariment dels fets 
denunciats”.

cfarre
Resaltado



37GUIASEGRE 
Dimecres, 10 de gener del 2018

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

L’Infantil A del Lleida Esportiu entrenat per Genís Guixé i 
Joan Coll ha començat el 2018 amb una victòria al camp del 
Sant Joan Despí i el debut de David Alsina com a jugador.

Elisa Miarnau, 
una de les 
guanyadores del 
Participa i Guanya 
Receptes de Cuina, 
ha gaudit del 
premi al costat del 
seu marit: un 
menú degustació, 
“un festival per als 
sentits”, explica, a 
Cal Xirricló de 
Balaguer.

Fotos del 
lector

El nostre pare, l’Ernest, avui 
compleix 80 anys! Felicitats de 
tots els que l’estimem.

Participa-hi i guanya
El teu temps, l’hivern

El nom del guanyador es publicarà
el dimarts 20 de març.

Amb la 
col·laboració  
de l’Hotel 
Estanys Blaus

Galeria d’imatges a segre.com

Boira, fred i neu... ha arribat l’hivern!
Envia’ns fotos sobre l’hivern a cercle@segre.com o a c/del Riu, 6 
de Lleida (fins al 16 de març), i entraràs en el sorteig d’un cap de 
setmana per a dos persones a l’Hotel Estanys Blaus.
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Hivern o tardor? És la pregunta que es realitza el fotògraf, el nostre lector Pere Serret, davant d’aquesta 
vista del pantà de Camarasa un dia tan assolellat que recorda la tardor passada o que fins i tot anticipa la 
primavera, que encara queda una mica lluny.

Cel vermellós al Pallars. Robert Badia Canut és l’autor d’aquesta fotografia que mostra el cel tacat de 
diferents gammes de roig sobre les muntanyes de Queralt, tres petits turons que es divisen des de la 
Pobla de Segur.

Rosada matutina. Francisco Farré ens ha fet arribar algunes 
imatges de la zona de les Garrigues en les quals s’aprecien els 
efectes de la rosada sobre arbres i arbustos.

cfarre
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