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La Nobel Shirin Ebadi, 
Dra. honoris causa por 
la UdL | PÁG.12

EL LLEIDA QUIERE EL BÁSQUET. 
El Lleida Esportiu estudia comprar 
el Força Lleida como sección. | PÁG. 35

EXÁMENES DE CONDUCIR. Un detenido 
en Lleida de una red dedicada a suplantar 
identidades en los exámenes del carné de 
conducir a cambio de 2.000 euros | PÁG.21

La carretera del 
alud no se reabrirá 
antes de dos meses 
▶ Inician las obras de acceso 
a los municipios de la zona

▶ Una pista evitará que los 
vecinos den un largo rodeo FOTO: ACN / La nueva carretera provisional ya está en marcha| PÁG.3

FOTO: Tony Alcántara / El objetivo es que el templo pueda reabrirse el próximo día 18 de mayo | PÁG.10

Reconstruyen la cubierta   
del Oratori dels Dolors

EN EVIDENCIA EL ACUSADO 
DE MATAR EN ALBATÀRREC 
A UN TEMPORERO | PÁG.23

CAUSA GENERAL PÁGINAS. 27 - 29 Y EDITORIAL P. 5

Llarena le pide 
a Montoro que 
explique cómo 
se pagó el 1-O

Turull, Bassa   
y Forcadell 
piden “justicia” 
al Supremo

FOTO: Stephanie Lecocq (EFE) / Meritxell Serret, ayer en Bruselas

El juez de Bruselas pide más pruebasUna empresa compra un chalet modernista de la 
Bordeta como oficina y para usos culturales

FOTO: Selena García

| PÁG.8
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Les màquines van 
començar a treballar ahir 
a la pista forestal que va 
des de Moror a Cellers, al 
Pallars Jussà, per donar 
accés directe als veïns del 
municipi de Sant Esteve 
de la Sarga afectats per 
l’esllavissada del Castell de 
Mur.

Cellers
ACN / H. HUGUET
Amb aquesta pista d’uns sis qui-
lòmetres es vol evitar que els ve-
ïns  hagin de fer més d’una hora i 
quart de camí per la carretera de 
pont de Montanyana. 

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, explicava 
que el gruix dels treballs d’aquest 
pas alternatiu quedaran enllestits 
aquesta mateixa setmana. Para-
l·lelament Reñé  també va dictar 
una resolució perquè es proce-
deixi a l’execució de les obres ne-
cessàries per sanejar la vessant 
afectada i transportar a l’aboca-
dor el material que hi ha sobre 
l’esplanada de la LV-9124. S’està 
treballant en l’avaluació tècnica 
de la zona per poder començar 
a retirar la massa de roques i pe-
dres amb les màximes mesures 
de seguretat. Aquestes tasques 
seran llargues i costoses. Del 
punt de l’esllavissada s’hauran de 
retirar uns 5.000 camions de ru-
na. Des de la Diputació alhora es 
va voler deixar constància que la 
situació de la via accidentada, de 
la qual en són titulars, era correc-
ta els dies previs a la trencadissa 
del cingle i no constava cap avís 
de despreniments o roques a la 
calçada. 

A la pista forestal que s’està 
condicionant pel pas dels veïns 
s’hi estan realitzant tasques més 
manuals de retirada d’arbres 
amb desbrossadores i tasques 
més complexes amb màquines. 
L’objectiu és deixar la pista sen-
se pedres ni forats a la calçada 
i amb l’amplada necessària per 

poder-hi circular amb garanties. 
Un dels punts més complicats, un 
barranc, es canalitzarà per evitar 
la formació de fang i que els cot-

xes rellisquin o es quedin clavats. 
Aquestes obres han de deixar un 
pas àgil i segur donat que els s’hi 
haurà de circular durant dos me-
sos donada l’envergadura de l’es-
llavissada. Aquesta pista forestal 
surt del ble de Cellers i arriba fins 
a Moror, on s’agafa altre cop la 
carretera local que porta a nuclis 
com Sant Esteve de la Sarga, Es-
torm o Alzina.

L’alcalde de Castell de Mur, 
Josep Maria Mullol, recordava 
que un bon accés és necessari 
per al desenvolupament de les 
activitats agrícoles i ramaderes 
dels pobles, per poder circular el 
transport escolar i pel moviment 
de turistes a la zona de Mont-
rebei o l’Aragó, entre altres.

Inicien les tasques per garantir 
l’accés als pobles del municipi 
de Sant Esteve de la Sarga
Paral·lelament, la Diputació de Lleida treballa per poder 
retirar la massa de pedres i roques de la carretera LV-9124 

La carretera 
es trobava 
en bon estat 
i no s’havia 
notificat cap 
despreniment 
els dies previs
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FOTO: Aj. Castell de Mur / Trigaran dos mesos a treure les roques

FOTO: ACN / Es preveu que els treballs de condicionament de la pista forestal per accedir als pobles veïns acabin durant aquesta setmana
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Les converses telefòniques 
assenyalen l’home acusat de la 
mort d’un temporer a Albatàrrec
També apunten que ho va fer “sense voler”, tot i 
que la defensa manté que va ser una altra persona
Lleida
LAURA CORTÉS (ACN)
Fins a set converses telefòniques 
(sis en romanès i una en castellà) 
es van escoltar ahir durant la se-
gona i última jornada del judici 
per la mort d’un temporer en una 
baralla a Albatàrrec (Segrià), el 29 
de maig de 2016. D’aquestes s’ex-
treu, segons la fiscalia i les acu-
sacions particulars, que l’acusat, 
un home de 52 anys, va ser l’au-
tor de la ferida mortal per arma 
blanca que va rebre un jove de 20 
anys, tots dos romanesos, i que 
ho va fer “sense voler”. L’acusat, 
en canvi, en la seva declaració, el 
primer dia del judici, es va desvin-
cular de la mort d’aquest tempo-
rer, que vivia amb ell, tot i que va 
reconèixer haver ferit amb un ga-
nivet un altre jove, del grup con-
trari. En aquest sentit, la defensa 
de l’acusat sosté que l’autor de 
la mort del jove va ser una altra 
persona, a qui no es va investigar, 
i que la nora de l’acusat, també 
acusada per lesions, va descriu-
re com un noi jove, gras i amb 

samarreta vermella. Fiscalia i les 
acusacions, però, consideren que 
la noia va donar aquesta versió 
“per despistar” els investigadors 
i protegir el seu sogre. El judici, 
celebrat al penal 3 de Lleida, va 
quedar vist per sentència.

Durant el judici, la intèrpret 
que va traduir les converses tele-
fòniques va assegurar que en una 
d’elles la noia li diu al seu nòvio 
“no t’oblidis què ha fet ton pare” i 
l’acusat, parlant amb un familiar a 
Romania, diu “quina culpa tinc jo, 
si es va ficar al mig”. En una altra 
conversa, entre la persona que 
els contractava com a temporers 
i la noia acusada, ell li pregunta 
què ha passat amb el seu sogre 
i després li diu que no ho ente-
nia. “Vaig pensar que potser, no 
sé, sense voler, volia punxar a un 
altre i el va punxar a ell”, va ma-
nifestar. Cal recordar que l’acusat 
va declarar en la primera jornada 
que “no li desitjàvem cap mal. Vi-
via amb nosaltres, menjava amb 
nosaltres”. És per això que Fisca-
lia  considera que la ganivetada 

La Ribagorça 
i la Val d’Aran 
perceben un 
terratrèmol
Un terratrèmol de 2,2 graus 
es va percebre ahir pel ma-
tí lleugerament a l’Alta Riba-
gorça i a la Val d’Aran. De fet, 
aquest sisme es va produir en 
un punt proper a la muntanya 
del Montardo. En aquest sen-
tit, cal destacar que els serveis 
d’emergències del 112 no van 
rebre cap trucada al respecte 
de ciutadans alertant d’aquesta 
situació. De fet, s’ha de dir que 
en aquest terratrèmol no es 
va registrar cap tipus de dany 
en edificacions o carreteres, ni 
incidències destacables ni tam-
poc van haver-hi ferits.

Prohibida de forma 
temporal l’escalada 
a les zones del 
Coscoll i Sant Urbà
Els Agents Rurals van informar 
ahir a través de les xarxes soci-
als que des d’aquesta setmana 
s’ha prohibit de forma tempo-
ralment l’escalada a la zona del 
Coscoll, al terme municipal de 
Camarasa, i també a Sant Ur-
bà, a les Avellanes. A més, se-
gons van explicar fonts del cos, 
aquesta prohibició es matin-
drà fins el proper 31 de maig. 
En aquest sentit, l’objectiu 
d’aquesta mesura es protegir 
la nidificació d’espècies d’ocells 
en perill crític.

Escaladora rescatada al Congost de Collegats
Els membres del GRAE amb un helicòpter van rescatar ahir una dona de 57 anys que va patir un accident 
mentre escalava, junt amb el seu fill, la Via Tànger, situada al Congost de Collegats (Baix Pallars). En 
aquest sentit, els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.07 hores i els efectius van traslladar la 
dona a l’Hospital del Pallars amb un possible esquinç de turmell i espatlla  /FOTO:  Bombers
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FOTO: Óscar Buetas / Moment de la primera jornada del judici

mortal va ser involuntària.
El ministeri fiscal demana que 

s’imposi a l’acusat tres anys de 
presó per un delicte d’imprudèn-
cia greu amb resultat de mort i 
que s’indemnitzi als pares de la 
víctima amb 100.000 euros. L’acu-
sació particular eleva la petició a 

4 anys de presó i una indemnitza-
ció de 230.000 euros. Tant l’acu-
sat com la seva jove van acceptar 
ja una pena de dos anys de presó 
cadascú per un delicte de lesions i 
a indemnitzar conjuntament amb 
25.000 euros un home de l’altre 
grup al qual van ferir.

El Grup d’Esquerra Republica-
na de Catalunya demanarà al 
plenari de la Diputació de Llei-
da que s’aprovi una moció de 
rebuig de la criminalització dels 
Comitès de Defensa de la Repú-
blica per part de l’aparell judici-
al i polítics de l’estat espanyol. 
Alhora, el seu portaveu, Jaume 
Gilabert, llegirà davant dels di-
putats provincials el comunicat 
que els mateixos CDRs han difós 
mitjançant les seves xarxes soci-
als en el qual denuncien “els in-
tents de criminalització, sigui de 
la premsa o la Fiscalia, tots ells 
poders fàctics d’un estat repres-
sor i feixista”, i que incideixen en 
el fet que “la por ha canviat de 
bàndol i seguirem al carrer, des 
de l’acció no violenta i reivin-

dicativa, per assolir els nostres 
objectius”. Gilabert va dir que la 
seva formació i ell “considerem 
una forma d’acció política abso-
lutament legítima la protesta, 
les mobilitzacions, la desobedi-
ència pacífica, resistent i no vio-
lenta, pròpia d’una democràcia 
madura i esperem que ho vegin 
així totes les forces polítiques”.

ERC vol que la Diputació 
es posicioni “a favor de 
la llibertat d’expressió”

El portaveu 
defensarà al 
plenari una 

moció
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La Fira 
Alimentaria 
2018 tanca 
avui les seves 
portes
La Fira Alimentaria 2018, que es 
celebra a Barcelona, serà clausu-
rada avui en un acte que estarà 
presidit per la ministra d’Agricul-
tura, Isabel García Tejerina. En 
aquest saló, que és referència en 
el sector de la indústria de l’ali-
mentació, les begudes i el food 
service, han participat enguany 
nombroses empreses de les co-
marques de Lleida, que han apro-
fitat per presentar nous productes 
i novetats i fer contactes comer-
cials. Una de les empreses de Po-
nent  que té estand propi a la fira 
és la cooperativa de segon grau 
Fruits de Ponent, amb seu social 

a Alcarràs. Fruits de Ponent ha 
presentat la seva nova gamma de 
sucs de fruita naturals OKI Juice.

Es tracta d’uns sucs de fruita 
100% naturals i sense sucre afe-
gits, amb quatre referències: de 
préssec i poma; de kiwi i poma, de 

maduixa, gerd i poma i de manda-
rina i poma.

Així mateix la Càtedra Agro-
bank Qualitat i Innovació en el 
sector agroalimentari de la Uni-
versitat de Lleida ha presentat en 
el marc del certamen dos proto-

tips per desenvolupar begudes de 
sucs de fruita sense necessitat de 
conservants químics, dissenyats 
conjuntament amb l’empresa In-
dulleida.

Per la seva part, la DOP Pera 
de Lleida va dur a terme ahir una 

presentació de producte al Cata-
lonia Food&Gastronomy Hub del 
departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya a la Fira. 
La presentació va anar a càrrec de 
la dietista i cuinera Antonieta Ba-
rahona.

FOTO: L.M./ Les empreses aprofiten Alimentaria per presentar les seves novetats i establir contactes comercials dins del sector
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Comença per fi el desgel al Pirineu
El bon temps a la muntanya ja fa que alguns rius i 
barrancs baixin molt crescuts a hores d’ara
Enguany ha costat que 
el desgel comencés a 
la muntanya i la neu es 
ressistia a fondre’s, però 
amb l’arribada del bon 
temps aquest dimarts s’ha 
donat inici al desglaç.

Esterri d’Àneu
CARME QUINTANA
El desglaç ha començat per fi al 
Pirineu. Amb l’augment de les 
temperatures la neu es va co-
mençar a fondre de les muntan-
yes aquest dimarts i ahir els rius 
en moltes valls de la serralada ja 
baixaven alegres.

La Noguera Pallaresa al seu 
pas per Esterri d’Àneu no ha ex-
perimentat encara una impor-
tant crescuda però amb el bon 
temps a la muntanya molts rius 
i barrancs ja baixaven ahir molt 
crescuts.

Enguany els gruixos de neu 
acumulats a les muntanyes són 
molt elevats, per la qual cosa 
es preveu que amb el desgel les 
aportacions d’aigua als rius aug-
mentaran de forma significativa.
A la conca de la Garona fins a la 
frontera amb França, és a dir, a 
les muntanyes de la Val d’Aran, 
les reserves de neu són de 413 
hectòmetres cúbics, el doble de 
l’any passat, segons dades de 
la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE).

A la conca de la Noguera Pa-
llaresa fins a l’embassament de 
Talarn les reserves de neu són 
de 481 hectòmetres cúbics (fa un 
any era de solament 282 hectò-
metres cúbics).

ELS PANTANS DESEMBASSEN

Per regular el cabal dels rius 
alguns pantans ja fa dies que des-
embassen aigua com per exem-
ple el de Mequinensa, un dels 
més grans de l’Estat espanyol i 
que aquest dimarts tenia obertes 
quatre comportes. 

Un dels rius que els darrers 
dies porta més cabal és l’Ebre, 
que ha provocat inundacions.

FOTO: Meteopallars/ Imatge de la Noguera Pallaresa per Esterri. La crescuda encara ahir no s’apreciava

Castellserà 
celebrarà 
la primera 
fira de 
l’horticultura
La Diputació de Lleida va aco-
llir ahir la presentació de Viu 
l’Hort-1a Fira d’Horticultura de 
Castellserà, la primera fira del 
país dedicada exclusivament a 
l’horticultura i que se celebrarà 
aquest cap de setmana.

La presentació va comptar 
amb la participació del dipu-
tat Eloi Bergós, de Marcel Pu-
jol, alcalde de Castellserà, i de 
Mercè Perera, regidora d’Agri-
cultura. En la seva intervenció, 
Bergós va felicitar l’Ajuntament 
de Castellserà per una iniciati-
va que ha de servir per donar a 
conèixer el poble.

La Generalitat 
atorga ajuts per 
arranjar pisos de 
gent gran
La Generalitat de Catalunya ha 
obert la convocatòria de sub-
vencions per a obres d’arran-
jament a l’interior dels habi-
tatges de persones grans. En 
el cas de la Noguera es poden 
sol·licitar a l’Oficina d’Habitat-
ge del Consell Comarcal de la 
Noguera,  i el termini finalitza el 
31 de juliol de 2018. L’objectiu 
és assolir condicions mínimes 
d’habitabilitat i millorar l’acces-
sibilitat.FOTO: Meteopallars / Les muntanyes estan carregades de neu
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El celler Lagravera acollirà 
aquest dissabte, dia 21 
d’abril, el Dinar de la Truita 
de Riu d’Alfarràs 2018 a partir 
de les 13 hores. Els lleidatans 
Mateu Blanch i Lluís Bonillo 
de l’Aula Gastronòmica seran 
els cuiners de la trobada amb 
un menú en dos actes.  

Aquest singular menú temàtic 
s’iniciarà al celler d’Alfarràs amb 
els aperitius i el tast de dos vins, 
durant la vista comentada a les 
instal·lacions. Tot seguit, el grup 
es traslladarà fins a la vinya i, un 
cop els comensals estiguin en-
taulats, s’iniciarà la degustació 
dels plats principals.
 L’activitat està organitzada 
per l’Ajuntament d’Alfarràs i 
Como Pomona, en el marc de 
la Mostra Gastronòmica de la 
Truita de Riu d’Alfarràs que la 
capital de Pinyana celebrarà 
durant aquest cap de setmana. 
L’Aula Gastronòmica, el celler 
Lagravera, la Piscifactoria Santa 
Ana i el proveïdor de verdures 
Dverd, col·laboren en l’organit-
zació.
 La Philopizza de Truita de 
Riu marinada amb maionesa de 
wasabi i la Brandada de Truita 
de Riu amb alfàbrega seran els 

aperitius que els participants 
podran degustar amb dos vins 
Lagravera, DO Costers del Se-
gre, durant la visita del celler 
d’Alfarràs. 
 Una vegada a la vinya, el pri-
mer plat serà la Xatonada de 
Truita de Riu i, com a segon, 
la Truita de Riu a la brasa amb 
puré de celerí, carn salada i 
escabetx de cacauets; “un plat 
ideal per a gaudir d’un dinar a 
la vinya, amb l’aroma de brasa i 
tot el sabor de la Truita d’Alfar-
ràs”, explica Lluís Bonillo.

 A les postres, la Pannacot-
ta de coco i préssec d’Alfarràs, 
“una degustació original que 
aporta al menú l’altre produc-
te estrella del poble, el Préssec 
de Pinyana”, puntualitza Mateu 
Blanch.
Les places del dinar són limita-
des i es poden reservar on line 
a www.comopomona.com a un 
preu de 30 euros per persona. 
Bonillo i Blanch, també oferiran 
una demostració de diferents 
receptes creatives, a partir de 
les 11.30 hores.

Bonillo i Blanch, xefs 
del dinar de la Truita 
de Riu d’Alfarràs

Jordi Vidal, pregoner 
de la VII Mostra de la 
Truita de Riu d’Alfarràs
La VII Mostra Gastronòmica 
de la Truita de Riu d’Alfar-
ràs potenciarà com cuinar 
de manera imaginativa i in-
novadora aquest peix amb 
la realització d’un taller de 
cuina creativa, la tradicional 
degustació dominical, tapes 
a diferents establiments de la 
localitat i un dinar a les vinyes 
de Lagravera. La Mostra serà 
inaugurada pel xef Jordi Vidal, 
del restaurant la Guspira de 
Linyola i L’Espurna de Lleida, 
encarregat del pregó oficial.
 Els actes de la mostra co-
mençaran el divendres, 20 
d’abril, amb la tradicional 
“Solta i repoblació de truites 
de riu” al Noguera Ribagor-
çana que, com és habitual, 
faran membres de la Societat 
de Pescadors Esportius Riba-
gorçana. A la tarda, es farà 
una ruta cultural i turística pel 
municipi sota el títol “Coneix 
el món de la Truita Irisada”. 
Cap al tard, nova edició del 
Corre-Truita, amb degustació 
de tapes amb truita de riu a 
càrrec dels restauradors lo-
cals (Xamfrà, Ca l’Àngel, Rin-
cón de Josefa) i amb la música 
de la Batucada Fot-li-Fort. A 
les activitats del primer dia se 
suma la sortida dels alumnes 

de cicle superior de l’Escola 
Pinyana d’Alfarràs, que visita-
ran el Mercat Central del Peix 
de Barcelona dins el projecte 
“Creix amb el peix”.
 Altres actes del dissabte 
són el taller de cuina creativa 
de Bonillo i Blanch (11.30h), 
un taller-degustació de truita 
de riu a càrrec de la dietista 
i nutricionista Mercè Carbo-
nell (17.30h) i la presentació 
de les tapes guanyadores del 
Concurs de Truita de Riu de 
l’Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Lleida. A partir de les 18h 
se celebrarà la III Cursa de la 
Truita de Riu i, a partir de les 
20.15h, es farà un tast solida-
ri del vi “Gra de Sorra” i dels 
cellers Lagravera, Terrer de 
Pallars i Mas Blanch i Jové a 
benefici d’Afanoc. Al vespre 
(21h) es lliuraran els premis 
del V Concurs de Fotografia 
“Fotoriu”. El dia començarà 
però, amb esport gràcies al V 
Open de Pesca de Primavera.
 Finalment, el darrer dia, 
diumenge 22 es farà la Inau-
guració de la VII Mostra Gas-
tronòmica de la Truita de Riu 
d’Alfarràs, a càrrec del xef 
Jordi Vidal (12h). Tot seguit, 
s’obrirà la Degustació de la 
Mostra.

Lagravera acull la trobada aquest dissabte, dia 21 

FOTO: Lagravera / Les places del dinar són limitades

COMO POMONA
@ComoPomona
Alfarràs 

Julen Martínez guanya el III 
Concurs de Cuina de la Truita
Julen Martínez, amb una Truita 
fumada amb cremós de patata i 
carn salda ha estat el guanyador 
del III Concurs de Cuina de Trui-
ta de Riu que organitza l’Ajunta-
ment d’Alfarràs i l’Escola d’Ho-
teleria i Turisme de Lleida amb 
la col·laboració de la Piscifacto-
ria Santa Ana i la consultoria de 
comunicació Como Pomona, en 
el marc de la Mostra Gastronò-
mica de la Truita de Riu d’Alfar-
ràs. 
 Eduard Pires, amb Cromatis-
me de la truita de riu curada, 

i Jonnathan Fernandéz, amb 
Truita de riu amb carabassa i 
catxipanda, van ser els segon 
i tercer classificat, respectiva-
ment. L’escola lleidatana va 
acollir el premi el dijous, dia 12 
d’abril, a la tarda.
 El Jurat va estar format per 
la bloguera gastronòmica, Anna 
Hallado; el regidor de Medi Am-
bient d’Alfarràs, Carlos Gracia; 
el professor de l’Escola d’Ho-
teleria de Lleida, Jordi Llanes; 
i el periodista i cronista gastro-
nòmic, Rafa Gimena. Els altres 

finalistes van ser: Carlota Casa-
novas, que defensà una Truita 
de riu cruixent amb dolç cremós 
i delícies de porc; Pol Cura, que 
presentà Truita amb melmela-
des i formatge de cabra; Ashot 
Geworzgyan, amb Truita de Riu 
amb Horta de Lleida; Jordi Gre-
gori, que va cuinar una Truita 
amb crema calenta de calçots 
i salsa romesco; i Jaume Isanta 
que va presentar-se al concurs 
amb Truita d’Alfarràs, cremós 
de pèsols, Pera de Lleida, pasta-
naga cítrica i el seu pil-pil.FOTO: Joana Arnó / Els joves Fernández, Martínez i Pires
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