
La Diputació denuncia 
la criminalització i la 
persecució dels CDR
La moció tira endavant amb els vots 
favorables d’ERC, PDeCAT i la CUP
El ple de la Diputació de Lleida d’ahir va aprovar una moció 
per denunciar la criminalització i persecució dels CDR per 
part de l’Estat espanyol.

FOTO: Selena García / Reñé va tenir unes paraules de record per les víctimes de l’esllavissada al Pallars 

Lleida
H.HUGUET / ACN
La proposta presentada per ERC 
va tirar endavant tot i els vots en 
contra de Ciutadans, el Partit Po-
pular, Unitat d’Aran i el PSC.

El text dels republicans insta 

a la Diputació a denunciar i a po-
sicionar-se contra les operacions 
de l’Estat espanyol que “vulneren 
els drets polítics i civils dels ciuta-
dans”. Alhora també vol reportar 
“la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència 

institucional” i es posiciona a fa-
vor de “la llibertat d’expressió, la 
llibertat ideològica, la llibertat de 
manifestació, a favor del dret a 
l’autodeterminació i la construc-
ció d’un país millor”. 

El portaveu d’esquerra, Jaume 
Gilabert, va lamentar que l’estat 
espanyol no “s’esforcés” en per-
seguir les agressions contra els 
catalanistes mentre presentava 

la moció. 
Per la seva banda, la diputada 

de Ciutadans, Ángeles Ribes, va 
utilitzar un article de la periodista 
Pilar Rahola on criticava el setge 
dels indignats al Parlament de Ca-
talunya l’any 2011 per demanar 
“responsabilitat” a l’hora de pre-
sentar propostes. Ribes assegu-
rava que la moció tan sols busca 
agreujar els conflictes socials que 
interessen a “quatre farsants i xu-
popters”. La portaveu dels popu-
lars, Dolors López, va manifestar 
que “si els independentistes cre-
uen que el feixisme és sinònim de 
totalitarisme s’estan descrivint”. 
López assegurava que els CDR 
volem imposar la seva ideologia i 
tenen l’objectiu de “trencar amb 
l’estat constitucional”.  

El socialista Enric Colom tam-
poc va donar suport a la propos-
ta. Tot i que el diputat no consi-
derava els CDR com a terroristes, 
alhora al·legava que “la percep-
ció de la violència canvia d’uns als 
altres”. Per la seva banda, Paco 
Boya d’Unitat d’Aran veia legítima 
la protesta i les accions dels Co-
mitès de Defensa de la Repúbli-
ca i va proposar recuperar el “to 
descrispat” per tal que la política 
pugui guanyar espai. 

Per part de la CUP, Oriol Jové, 
va explicar que ell és part d’un 
CDR i que no és tracta en cap cas 
d’una organització violenta. 

Des de Convergència, Jordi La-
torre va posar en relleu el cas de 
la membre del CDR Tamara Car-
rasco i va acusar a l’Estat espa-
nyol de desvirtuar el codi penal 
en favor seu. També va apuntar 
que no es pot comparar “penjar 
uns llaços grocs” amb impedir 
l’entrada de diputats al Parla-
ment, en resposta a Ribes.

LA MOCIÓ ARRIBA A LA PAERIA

Els grups municipals del PDeCAT, 
ERC-Avancem, Crida-CUP i el Co-
mú defensaran de forma conjun-
ta al ple d’abril de l’Ajuntament 
de Lleida dues mocions, una con-
tra la criminalització dels CDR i 
una altra per demanar l’allibera-
ment dels presos polítics.

El plenari de la Diputació de 
Lleida d’ahir va aprovar un pla 
d’ajustament financer de dos 
anys després d’haver superat en 
3 milions d’euros la regla de la 
despesa que fixa l’Estat. El presi-
dent de l’ens, Joan Reñé, va estat 
especialment crític amb el minis-
tre Montoro perquè considera 
que es veuen obligats a aprovar 
aquest pla per una tendència del 

govern espanyol que “tensiona 
la gestió de les economies i els 
romanents’’. Els tres milions que 
superen la regla de despesa cor-
responen a actuacions adjudica-
des però no liquidades el 2017, a 
l’estar encara en curs a l’acabar 
l’any. La Diputació haurà d’ela-
borar una nova planificació de 
les obres i actuacions previstes 
amb càrrec als seus romanents 

de tresoreria per compensar el 
ritme dels pagaments a mesura 
que es completen amb la limita-
ció anual que imposa la regla de 
la despesa.

El Ple també va aprovar un 
conveni amb la duana Edu-
llesa de Lleida per finançar amb 
30.000 euros anuals durant qua-
tre anys part de les obres de mi-
llora d’aquest equipament, pres-

Un pla d’ajustament financer de després 
de superar la despesa fixada per l’Estat

supostades en 400.000 euros. 
Així mateix, també es va tirar 
endavant una partida d’1’5 mi-
lions per carreteres d’entre les 
quals destaquen els 722.000 
euros de la carretera de Llimi-
ana, al Pallars Jussà.

Abans de començar el Ple, 
el president de la Diputació de 
Lleida va tenir unes paraules de 
record per a les dues víctimes 
mortals d’aquesta setmana a 
la carretera de Castell de Mur 
per una esllavissada de pedres 
i terra que va aixafar completa-
ment el seu vehicle. 
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El termini per 
sol·licitar la 
PAC acaba 
el 30 d’abril
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) no té previst ampliar el 
termini, fixat per al dilluns 30 
d’abril, per sol·licitar els ajuts 
directes, els ajuts del Contracte 
global d’explotació i altres trà-
mits vinculats a aquest termini 
i vehiculats dins la Declaració 
Única Agrària (DUN). La DUN 
és un sistema de declaració im-
plantat a Catalunya des de l’any 
2001 que permet fer a la vega-
da més de 60 tràmits adminis-
tratius als pagesos de Catalu-
nya. Des de l’1 de febrer s’han 
presentat més del 70% de sol-
licituds previstes.

Adamo compensarà  
als seus clients pels 
talls en la connexió 
a internet al Segrià

Fraga es prepara 
per celebrar el Dia 
de la Faldeta, Festa 
d’Interès Turístic

Portes obertes pels 
pares a l’escola 
Garona de Vielha

La companyia de telefonia 
mòbil i fibra òptica Adamo ha 
emès un comunicat on dema-
na disculpes pels talls en la lí-
nia  d’Internet que va afectar  
principalment a diversos mu-
nicipis del Segrià, com Torre-
farrera o la mateixa ciutat de 
Lleida. L’empresa de telefonia 
compensarà a tots els afectats 
restant de la propera factura 
l’import equivalent a dos dies 
de facturació. 

Fraga celebrarà el proper 22 
d’abril el Dia de la Faldeta, reco-
negut des del 2015 com a Festa 
d’Interès Turístic Nacional. En-
guany la celebració reivindica la 
figura de Miguel Viladrich, que 
fa 100 anys va pintar el quadre 
La boda de Fraga.

L’escola Garona de Vielha va 
organitza ahir una jornada de 
portes obertes als pares dels 
alumnes que s’hauran d’incor-
porar al centre escolar a partir 
del proper curs en el mes de se-
tembre per inicia el cicle infan-
til i que actualment estan ins-
crits a la bressol Era Cunhera.
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Sort
MARTA LLUVICH (ACN) 
Coincidint amb Sant Jordi, l’As-
sociació Cultural Cambuleta, ha 
publicat un doble CD de cançons 
en pallarès. El disc ‘Cambuleta. 
Cançons en pallarès’ conté 34 te-
mes, la majoria inèdits, però tam-
bé hi ha una petita selecció de 
cançons populars. Hi han col·la-

borat escoles i grups de música 
del Pallars i de Catalunya. Pel que 
fa a l’estil hi ha una mica de tot: 
reggae, rap, rock, folk, rumba, 
rock, ska o swing. El coordinador 
del projecte, Tole Torelli, ha es-
tat l’encarregat de compondre la 
majoria de cançons. El doble CD 
inclou un llibret amb les peces 
musicals i un petit glossari amb 

Publiquen un disc 
amb 34 cançons 
realitzades en 
dialecte pallarés

FOTO: ACN / Un dels grups que han participat en el disc

les paraules pallareses traduïdes 
al català. També inclou una peti-
ta guia de lectura de com aques-
tes paraules es pronuncien s’es-
criuen en pallarès. Eva Tarragona, 
de Cambuleta, ha sentenciat que 
‘’la música és una manera perfec-
ta de transmetre i comunicar-nos 

i la nostra parla es mereix que 
també cantant, la fem servir’’. El 
disc veurà la llum aquest dissabte 
dia 21 d’abril. Torelli ha explicat 
que són cançons per a tothom i 
per a tots els moments: fantasio-
ses, reivindicatives, per saltar i 
ballar i per cantar a l’escola.

Surt a la venda avui i han 
participat uns 20 grups

El Teatre L’Amistat de Mollerus-
sa acollirà el proper dia 12 de 
maig a les vuit del vespre l’es-
cenificació de la performance 
‘My Artificial Muse’, obra de 
col·laboració entre dos mo-
llerussencs, el músic i produc-
tor musical Marc Marzenit, i 
l’investigador en doctorat de 
Ciències Cognitives a la City 
University de Londres, Albert 
Barqué-Duran, conjuntament 
amb l’artista alemany especia-
lista en algoritmes, Mario Kin-
gleman. El projecte es va pre-
sentar l’any passat.

Mollerussa 
enceta una 
gira mundial 
del projecte 
de Marzenit i 
Barqué-Duran 
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Enginyers Lleida va registrar un 
creixement de l’activitat profes-
sional d’un 6 per cent durant el 
2017, tenint en compte que du-
rant aquest exercici la secretaria 

Tècnica de l’entitat va tramitar 
4.399 visats, el que suposa 232 
visats més que en 2016 que es 
van gestionar 4.167. Ahir va ce-
lebrar l’assemblea general.

Enginyers Lleida incrementa 
la seva activitat un 6%

FOTO: Missatges / El col·lectiu va celebrar ahir l’assemblea general

L’art urbà torna a ‘Lo carreró’ de Montgai
Els artistes portuguesos ‘Draw & Contrat’ estan pintant un mural a les parts de ‘Lo Carreró’ de Montgai,  
la via medieval que el municipi està recuperant, i  que durant les properes setmanes esdevindrà el punt 
de trobada de diverses activitats culturals del municipi. L’obra forma part d’una trilogia dedicada a la 
dona que va començar el 2016 amb l’artista lleidatana Lily Brik. / FOTO: Lo Carreró
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Investiguen una granja de 
Torregrossa per tenir vaques 
desnodrides i en mal estat
El responsable també venia suposadament llet 
al detall sense autorització des de l’explotació
La Guàrdia Civil ha 
obert una investigació al 
propietari d’una explotació 
de bestiar boví de 
Torregrossa per un suposat 
delicte de maltractament 
animal.

Torregrossa
ACN
Durant una inspecció efectuada 
el 5 abril, el Seprona va localitzar 
a la finca nombrosos animals en 
“deficients condicions higienico-
sanitàries i amb evidents símp-
tomes de desnutrició”. Els agents 
van poder comprovar que la 
granja no disposava de registres 
documentals des de l’any 2015 
i que la majoria dels animals es 
trobaven sense identificar. 

Per aquest motiu, el cos va 
aixecar una acta i, a més, va po-
sar els fets en coneixement de 
l’oficina comarcal del Departa-
ment d’Agricultura a Mollerussa. 
El Seprona va dur a terme nous 
registres a l’explotació els dies 9 

i 18 d’abril els agents del Seprona 
van tornar-se a traslladar a l’ex-
plotació agrícola amb veterinaris 
i tècnics agropecuaris dels Ser-
veis Provincials del Departament 
d’Agricultura. D’aquesta manera 
van poder constatat que quatre 
de les vaques havien mort, i tam-
bé en va localitzar altres tres de 
semienterrades en avançat es-
tat de descomposició. Davant el 
“pèssim” estat dels 31 animals 
que quedaven a la finca la “ca-
rència total de traçabilitat”, es va 
procedir a la seva immobilització 
i posteriorment van ser sacrificats 
per part dels serveis veterinaris 
d’Agricultura. 

En el marc de la investigació 
endegada, el Seprona també va 
poder constatar que el responsa-
ble de la granja venia llet al detall 
des de l’explotació sense cap ti-
pus de control sanitari i ni auto-
rització per vendre-la.

A la vegada, els agents van lo-
calitzar a l’interior de les instal-
lacions una nau habilitada com 

a taller mecànic en la qual una 
persona de nacionalitat estrange-
ra en situació irregular realitzava 
treballs de xapa i pintura en di-
versos vehicles, també sense dis-
posar de cap autorització.

La Guàrdia Civil està instruint  
les diligències dutes a terme en 

el marc de la investigació en l’ex-
plotació agrícola per lliurar-les al 
Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de 
Lleida, i també ha citat el pro-
pietari de la granja, en qualitat 
d’investigat, com a suposat autor 
d’un delicte de maltractament 
animal. 

FOTO: ACN / Un agent del Seprona retira una de les vaques mortes 
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Quatre explotacions ramaderes 
del Pirineu, dos del Pallars So-
birà, una de l’Alt Urgell i una al-
tra del Pallars Jussà estan immo-
bilitzades per l’Administració en 
aquests moments perquè s’han 
detectat casos de tuberculosi en 
el bestiar. Dos explotacions estan 
al municipi de Soriguera, una a 
les Valls d’Aguilar i l’altra a la Po-
bla de Segur.

Ventura Vidal, un dels rama-
ders afectats, que té un centenar 
de vaques de carn en un petit nu-
cli de Soriguera, va afirmar ahir 
que té la explotació immobilitza-
da després de que nasquessin fa 
uns mesos vedells amb el virus de 
la tuberculosi.

Des del Grup de Sanejament 
boví i oví del Pallars Sobirà sos-

piten que el bestiar s’ha infec-
tat a través de la fauna salvatge, 
principalment de cérvols i porcs 
senglars. Els ramaders pirinencs 
denuncien que “la fauna salvatge 
fa temps que està descontrolada” 
i que si no es fa res per part de 
l’Administració “portarà a la ruïna 
a molts pagesos”.

Els ramaders sospiten que el 
bestiar es contagia de la tuber-

Quatre explotacions 
ramaderes del Pirineu, 
afectades de tuberculosi

culosi en els abeuradors o amb el 
menjar que se’ls deixa en els prats 
(boles de sal), i que també hau-
rien tingut contacte amb exem-
plars de fauna salvatge infectats.

La Conselleria d’Agricultura i 
Ramaderia de la Generalitat va 
declinar ahir fer declaracions so-

bre la denuncia dels esmentats 
ramaders pirinencs.

Segons els Grups de Saneja-
ment boví i oví del Pallars Sobirà, 
“després de 25 anys de control 
ens trobem que en els últims anys 
estan augmentant exponencial-
ment els casos de tuberculosi”.

FOTO:/ Una de les explotacions afectades, situada a Soriguera

Els ramaders 
sospiten que 
l’ha transmès 

la fauna 

Goteres a 
la comissaria 
de Mossos 
de Balaguer

El sidicat de Mossos d’Esqua-
dra USPAC denuncia el mal es-
tat de l’entrada de la comissaria 
del cos de Balaguer. Un seguit 
de goteres al sostre han obli-
gat a col·locar cartrons al terra 
de l’accés per tal de no relliscar 
amb el líquit que es desprèn. 
Segons el sidicat, l’administra-
ció en té constància però enca-
ra no hi ha posat remei.

FOTO: USPAC / Les goteres al 
sostre de la comissaria

Declaracions 
el 3 de maig 
per la mort 
d’un dels socis 
de Puig-Gros
El jutge d’Instrucció que porta 
la investigació de la mort d’Edu-
ard Ardiaca a mans, presun-
tament, del seu cunyat Josep 
Puig-gros, conegut empresari 
càrnic de Lleida, prendrà de-
claració el dijous dia 3 de maig 
els Mossos d’Esquadra que van 
participar en la investigació. De 
la mateixa manera, a més, tam-
bé ho farà a diversos testimo-
nis i treballadors de Puig-Gros, 
segons van explicar ahir a LA 
MAÑANA fonts properes al cas. 
En aquest sentit, s’ha de recor-
dar que quan es va aixecar el 
secret de sumari es va dir que 
la víctima havia rebut sis trets 
i que el crim s’havia comès en 
l’obrador que l’acusat té a Tor-
re-serona. Les mateixes fonts 
van assenyalar que “estem da-
vant d’un cas clar d’assassinat” 
per les proves i les declaracions 
que van fer en el seu moment 
els testimonis, els treballadors 
i el propi acusat. Tot i així, l’ar-
ma amb la que es va cometre 
el crim encara no ha aparegut. 
Paral·lelament, les empreses 
Carns Puig-Gros S. L. i Agro 
Puig-Gros S. L. U. (les dues es-
tan estretament vinculades en 
formar part de Cansaladeries 
Puig-Gros) van entrar en con-
curs de creditors i encara no 
s’han adjudicat.
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