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Destrossen
un mosaic de
l’estelada a la
Pobla de Segur

Torrent recorda a Cs que quan
vulgui pot presentar candidat
Arrimadas repta a Albiol: “Que es presenti ell”
L’oposició al Parlament de
Catalunya va pressionar
ahir el president de la
cambra, Roger Torrent,
per a que convoqui un
ple d’investidura una
vegada que Jordi Sànchez
no ha recorregut el
seu empresonament a
Estrasburg.
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L’Ajuntament de la Pobla de Segur va denunciar ahir davant
els Mossos d’Esquadra que “un
grup de vàndals, de qui es desconeix la identitat, han trencat el mosaic de l’estelada que
penjava del mur de casa Boixareu, una iniciativa de l’ANC Pallars, que va ser inaugurada per
Jordi Sànchez, actual president
a la presó, el 10 d’octubre del
2015”. El consistori informava
que l’Assemblea Nacional i Òmnium del Pallars “també volen
refusar aquest acte de violència i asseguren que l’estelada
tornarà a lluir ben aviat”, així
com s’està mirant d’organitzar
“un acte en favor de la tolerància i del respecte”.

Montilla, Rufián,
Pissarello i Parlon
junts en defensa
del català
L’expresident de la Generalitat
José Montilla, el diputat d’ERC
al Congrés Gabriel Rufián; el
tinent d’alcalde d’Economia de
l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; l’exlíder de Podem Albano Dante Fachín i l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlón, prenen part en una campanya de
Plataforma per la Llengua per
promoure l’ús del català i destacar el seu paper de cohesió
social entre els ciutadans de
Catalunya. La campanya es titularà El català, llengua comuna i
compta amb la participació de
personalitats destacades.

Barcelona
AGÈNCIES
Fonts de la presidència del Parlament de Catalunya van recordar
ahir al grup de Ciutadans que el
president del Parlament, Roger
Torrent, proposa el candidat a la
Presidència en funció de les propostes dels grups i afegeixen que
si Cs vol proposar un candidat,
pot comunicar-ho quan ho cregui
convenient. D’aquesta manera
donaven resposta a la presidenta del grup de Cs, Inés Arrimadas,
que havia anunciat una petició de
compareixença del president del
Parlament davant del ple per tal
que “doni la cara” i reconegui que
“no té candidats a la investidura”.
Segons les mateixes fonts, la
petició de compareixença “no té
cap tipus de fonament jurídic”, ja
que la compareixença al ple només està prevista per al president
de la Generalitat, o en algun altre
procediment reglat com és el Síndic de Greuges o les entitats en el
cas de les ILP.
Arrimadas assegurava que
l’”únic que té la clau” per desbloquejar la situació actual és
Torrent i va esgrimir que tant l’informe dels lletrats com un precedent similar a la Comunitat de
Madrid el 2003 revelen que “si
Torrent va al Parlament i diu la
veritat, Catalunya es desbloqueja”. Arrimadas va acusar Torrent
d’”amagar-se darrera la Mesa” i
parlar només “davant d’una càmera” o fent “mítings” en actes
institucionals. També va aprofitar
per a reptar al president del PP
català, Xavier García Albiol: “Que
es presenti ell” a una investidura
fallida.
L’ESTÀTUA DE SAL
I és que Albiol, poc abans, havia demanat un “exercici de responsabilitat” a Cs i “que faci un
pas per ajudar a desbloquejar la
situació política”. Entén el popular que ja no serveix dir que la
candidata de Cs, Inés Arrimadas,
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Un cap operatiu de l’1-O diu
que els guàrdies civils van
actuar “amb exquisidesa”
El tinent de la Guàrdia Civil que dirigia l’operatiu de
l’1-O als municipis bagencs de Fonollosa i Castellgalí
va defensar ahir davant la jutge de Manresa que els po-

licies que van actuar en aquests dos municipis ho van
fer amb “exquisidesa”. Així ho han explicat els advocats
de l’acusació particular que van relatar que, fins i tot,
aquest tinent va dir que encara s’hagués pogut fer un
“ús de la força més elevat”. L’interrogatori es va aturar
i aquest agent, amb el vist-i-plau de la Fiscalia, passa
a ser “investigat”, en entendre que s’estava “autoinculpant”. També va declarar ahir l’alcalde de Fonollosa.

El PSC torna a demanar al
TC que faci córrer el rellotge
El PSC ha tornat a demanar empara al Tribunal Constitucional
perquè dicti mesures cautelars
que facin córrer el rellotge de la
investidura, declarant suspesa
la decisió del president Torrent
de suspendre el ple d’investidura de Jordi Sànchez i que “fixi
un termini dins del qual hagi de
celebrar-se un ple d’investidura
sobre el candidat proposat, a fi
de poder realitzar una primera
votació”. El secretari d’Organno té suport, ja que el darrer candidat presentat per Torrent tampoc el tenia. “No poden estar com
una figura de sal, sense moure’s i
veient l’espectacle lamentable
que estan donant els partits independentistes”, va sentenciar. Més
dur va ser, a Madrid, el vicesecretari del PP Pablo Casado, assegurant que “la societat catalana no
pot ser ostatge dels que estan a
la presó, ni de l’agenda de viatges
dels consellers fugits, ni de l’ex-

tizació del PSC, Salvador Illa,
va dir que Torrent “es troba en
fals” perquè ha suspès un ple
“en base a una dada falsa, com
és que Jordi Sànchez presentaria un recurs al Tribunal d’Estrasburg”. Per la seva banda, la
vicesecretària general del PSOE,
Adriana Lastra, va dir que és
“urgent” que es formi Govern
a Catalunya i va demanar els independentistes que “deixin de
jugar a escollir president”.
president de la Generalitat”.
EL PP GUANYA TEMPS
Per la seva banda, la portaveu
de Catalunya en Comú Podem,
Elisenda Alamany, va lamentar
que “amb cada investidura suspesa, el PP guanya temps”. Assegurant que el PP està practicant
una “involució democràtica”, va
demanar als partits independentistes que “hi posin més intel·ligència” i formin un govern per

acabar amb l’aplicació de l’article
155: “Continuem amb les institucions catalanes segrestades i amb
el nostre autogovern suspès”.
DIMECRES, A BÈLGICA
En aquest marc, Carles Puigdemont, cap de llista de JxCat i cessat de la presidència en aplicació
de l’article 155, ha convocat per
demà els diputats del seu grup
parlamentari en una reunió a Bèlgica. Mentrestant, el PDeCAT insistia en Jordi Sànchez com l’únic
nom sobre la taula per ser candidat a la presidència de la Generalitat. La coordinadora general del
partit, Marta Pascal, afirmava,
però, que si “no és possible” tirar
endavant la investidura, s’haurà
d’escollir un nou candidat o candidata però, això sí, “de forma
consensuada”.
Des d’ERC, Sergi Sabrià demanava “celeritat, ja sigui amb la
proposta de nom actual o amb
una altra”. Sense “posar en dubte” el nom de Sànchez, demanen
que es resolguin “els inconvenients tan ràpid com sigui possible per no demorar més” la formació de Govern: “No serà per
ERC que no hi hagi govern efectiu”, va advertir.
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La Setmana Cultural
d’Almenar aconsegueix
aplegar uns 600 assistents
Un total de 600 persones han
assistit als actes de la Setmana
Cultural de la Dona treballadora
d’Almenar, iniciativa celebrada la
setmana passada i que ha comptat amb mitja dotzena d’actes,
com ara conferències contacontes, actes reivindicatius, teatre
i una exposició. La setmana va
cloure amb una concorreguda
representació al Local social del
Grup de Teatre de l’Ateneu de

l’obra de teatre “Això no és vida”, de Sergi Belbel, Albert Espinosa i David Plana. L’alcaldessa
d’Almenar, Teresa Malla, fa un
balanç positiu de la setmana,
“amb uns actes que són un reconeixement i una reivindicació
del paper de la dona i d’altres
que són informatius i formatius
o simplement lúdics, però sempre amb la cultura i la sensibilització social com a teló de fons”.

La Seu d’Urgell celebrarà
demà la primera edició de
‘Botigues al carrer’
La Seu d’Urgell celebrarà aquest
dimecres la primera edició de
‘Botigues al carrer’, tot coincidint amb la jornada festiva al
Principat d’Andorra, que celebra
el Dia de la Constitució. Aquesta nova acció de dinamització
comercial de la capital alturgellenca relleva al veterà ‘Mercat
de les Oportunitats’ que du-

rant catorze anys, i un total de
28 edicions, s’ha celebrat al carrer Major de la Seu d’Urgell els
dies 14 de març (Festivitat de la
Constitució andorrana) i 8 de setembre (Festivitat de Meritxell).
‘Botigues al carrer’, organitzat
per la UBSU-La Seu Comercial,
es concentrarà també al llarg i
ample del carrer Major.

Descomptes del 30% en
la carn de corder al Jussà
per incentivar el consum
Un total de 12 carnisseries del
Pallars Jussà ofereixen, aquesta
setmana, descomptes del 30%
en la compra de carn de corder.
Concretament, els ramaders i carnissers de la comarca s’han posat
d’acord per fer aquesta oferta
del 12 al 17 de març. L’objectiu
d’aquesta iniciativa, que porta
per lema ‘La Gran costellada de
corder del Pallars’, és incentivar el
consum de carn de corder i recu-

perar la tradició de les costellades
a l’aire lliure. Per facilitar les costellades hi ha habilitades arreu
de la comarca, un total de 15
barbacoes; 9 obertes tot l’any i 6
obertes del 15 de setembre al 14
de juny. Aquesta és una iniciativa
que ha sortit del Consell del Corder, una taula de treball formada
per professionals dels diferents
sectors involucrats amb el corder:
ramaders, veterinaris, carnissers i

FOTO: Júlia Escudé / L’Aplec del Caragol es va promocionar ahir des de la comarca del Pallars Sobirà

L’Aplec del Caragol vol
ser la porta d’entrada
cap al territori lleidatà
Rialp acull la presentació de la festa
L’Hotel Port Ainé 2000, al municipi de Rialp (Pallars Sobirà)
va acollir ahir la presentació del Caragol Tour, que dóna el
tret de sortida de la promoció d’aquesta festa.
Rialp
REDACCIÓ
L’Aplec del Caragol s’ha proposat
“ser cap de ruta de les terres de
Lleida. La nostra festa ha de ser la
primera escala d’un viatge per les
comarques lleidatanes. Hem de
treballar en propostes, conjuntes
i prou atractives, perquè els nostres visitants desitgin –després de
passar el cap de setmana a l’Aplec
i a Lleida– seguir camí per la plana

restauradors, amb l’acompanyament de l’Ajuntament de Tremp i
la Fundació Alícia.
La creació del Consell del Corder ha nascut aquest mes de
febrer arran de la voluntat del
sector de donar a conèixer les
excel·lències d’aquesta carn, que
alhora és un dels motors econòmics de la comarca.
Els objectius del Consell del
Corder són essencialment tres.
En primer lloc, promocionar el
corder del Pallars i la seva cuina,
en segon lloc, articular les inquietuds del sector i, per últim,
desenvolupar i difondre coneixements sobre aquesta carn i la seva cuina.

fins al Pirineu; coincidint amb l’esclat de la primavera i l’inici de les
activitats de natura i aventura”.
Així ho va manifestar ahir Ferran
Perdrix, president de la Federació
de Colles de l’Aplec del Caragol de
Lleida, en el seu discurs de benvinguda als assistents a la presentació del Caragol Tour, celebrada,
a l’Hotel Port Ainé 2000*** de
Rialp. La presentació va consistir
en un menú degustació de cuina

del caragol, elaborat pels alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, que incorporava productes pallaresos com la
secallona de Carnisseria Ubach
(Rialp), els formatges d’ovella de
Casa Mateu (Surp) i de la formatgeria Montsent de Pallars (Rialp),
o el pa blanc de la Fleca de Muntanya (Rialp).
Un homenatge a la gastronomia del Pirineu que la Fecoll va
iniciar amb la incorporació de la
Ratafia de l’Aplec (Licors Portet
- La Pobla de Segur), com a producte gastronòmic oficial.

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Un carnisser preparant una safata de corder
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Cervera acull l’entrega del
distintiu KM0-Slow Food 2018
als restaurants més sostenibles
Vuit locals lleidatans reben la placa condecorativa
Vuit restaurants lleidatans
van rebre ahir la placa
km0-Slow Food, que els
distingeix per fomentar
una cuina que aposta pels
aliments ecològics i de
proximitat.
Cervera
REDACCIÓ
Durant l’entrega que va tenir lloc
al Sindicat de Cervera, 48 restaurants d’arreu dels Països Catalans
van rebre la condecoració. Entre
els locals de Ponent hi va destacar
La Baula Ateneu Cooperatiu, que
per primera vegada se li atorgava
el distintiu. Els altres premiats de
la demarcació van ser el Cafè Pessets de Sort; l’Espai de tast Mas
d’Eroles d’Adrall; El Dien de Vallfogona de Balaguer; Casa Mercè
de Fontdepou; Lo Pons de Ponts;
L’Antic Forn de Cervera i La Borda
del Rector de Montardit.

FOTO: Aj. Alpicat / Es pretén agilitzar la resolució d’incidències

Alpicat informarà de les
avaries en el servei d’aigua
mitjançant SMS i per web
FOTO: L.M. / Els premiats durant el lliurament de les plaques Slow Food

L’acte de lliurament va anar
a càrrec del director del Fòrum
Gastronòmic, Pep Palau, i del reconegut xef, Josep Lladonosa. El
projecte Km0 de Slow Food neix
fa anys de la voluntat, de cuiners

i socis de l’entitat, per fomentar una cultura basada en els aliments, bons, nets i justos. Slow
Food és una associació ecogastronòmica sense ànim de lucre
que és present a 160 països.

El Consell del Jussà adquireix
un nou vehicle per millorar
la seva recollida de residus

disposa d’un total de 1.418 contenidors amb els quals s’han recollit en el darrer any un total de
4.380,36 tones de residus sòlids
urbans. Durant el 2017 s’ha recollit també 28,94 tones de paper i
cartró, xifra que suposa un increment de gairebé el 30% respecte l’any anterior, degut en gran
mesura, a l’augment de comerços adherits a la recollida porta
a porta. També s’ha incrementat
la recollida d’envasos i vidre que
en conjunt creix més d’un 50%,
mentre que la planta de compostatge ha rebut prop de 500 tones
de matèria orgànica.

La Junta de Govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà acorda
l’adquisició d’un nou vehicle per a
millorar la recollida de residus, la
compra ha suposat una inversió
de 191.270,27 euros que inclou a
més el manteniment del vehicle i
de la caixa compactadora durant
5 anys. En l’actualitat el Servei de
Recollida de Residus disposa d’un

total de 6 camions distribuïts en
3 rutes d’actuació, que efectuen
un total de 495km diaris, 6 dies
a la setmana. En aquest sentit,
s’estudia l’ampliació del servei
en torns de tarda, que s’iniciarien
a finals de l’estiu amb l’objectiu
d’optimitzar els vehicles i oferir
un millor servei.
La comarca del Pallars Jussà

L’Ajuntament d’Alpicat i CASSA van presentar ahir les noves
eines per potenciar la informació del servei d’aigües al municipi, gràcies a una iniciativa pionera consistent en la implantació
d’un nou software integral de
gestió del servei que ha desenvolupat el personal de la companyia d’aigües: el SIGEA. Aquest
programa, que integra quatre
mòduls bàsics i que permet

als tècnics i operaris de CASSA
conèixer en temps real tot tipus
d’informació i incidències en la
xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania,
oferint informació útil en l’entorn digital. L’acte ha estat presidit per l’alcalde d’Alpicat, Joan
Gilart, va destacar que es tracta
d’un servei que ofereix “una informació ràpida i útil a l’usuari
per resoldre incidències”.
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