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El cabal del Segre al  
seu pas per Lleida ahir, 
amb 191 m3/seg.

La Vall Fosca 
s’oposa a 
subhastar sòl 
sense les pistes
Adverteix que les 
normes lliguen  
les cases a l’estació

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

llEONard dElSHaMS

Un segon operador 
britànic volarà a 
Alguaire des del 
desembre fins al març
L’aerolínia del Regne Unit  
Jet2.com va anunciar ahir que 
l’hivern que ve operarà amb 
tretze vols setmanals, els diu-
menges, des de Londres-Stans-
ted a l’aeroport de Lleida-Al-
guaire, i s’unirà així als vols de 
la també britànica Neilson per 
a esquiadors.

COMARQUES ❘ 11

BonÀrea va 
tancar l’any amb 
1.674 milions  
en vendes i 55  
de beneficis

BonÀrea Corporació va finalit-
zar el 2017 amb una facturació 
de 1.674 milions d’euros, xifra 
que representa un increment del 
8,5% en les vendes en compa-
ració amb l’any anterior. Així 
mateix, el benefici net obtingut 
va ser de 55 milions, un 16% 
més que el 2016. El grup agro-
alimentari de Guissona va cre-
ar 400 nous llocs de treball i ja 
dóna feina a gairebé 5.000 per-
sones en diferents poblacions.

ECONOMIA ❘ 23

El grup de Guissona 
ocupa 5.000 persones

Querella contra llarena  
per vetar la investidura

PANORAMA ❘ 18-19

CAP DE SETMANA |  41
Tres Tombs d’anglesola, Festival buuuf! 
de pallassos d’alcoletge i los Vivancos i 
‘bodas de sangre’ a la llotja

1,30 €

GUIA | pàg. 33
El 60 per cent de lleidatans esmorzen 
fora de casa en dies feiners i surten a 
sopar els caps de setmana

Lleida i Balaguer || El riu 
inunda la canalització i veten 
accessos per seguretat

Alerta || El Segre multiplica 
cabals per 7 aquesta setmana 
i els afluents, sota control

Pantans || Deixen anar aigua 
i una via del Solsonès, tallada 
24 hores per una allau

La base del telecabina, ara un 
fantasma de formigó.
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La Torre de Capdella rebutja que Martinsa subhasti el sòl edificable del resort de Vallfosca i el desvinculi del 
projecte de l’estació d’esquí. L’EMD i veïns d’Espui adverteixen que les normes urbanístiques només autoritzen 
el miler d’habitatges previst si es construeixen amb les pistes i l’ajuntament espera reunir-se amb la firma.

La Vall Fosca rebutja que Martinsa 
vengui sòl per a cases sense l’estació
Avisa que la normativa només autoritza els habitatges si es construeixen les pistes

MUNICIPIS URBANISME

R. RAMÍREZ
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ La Torre 
de Capdella va rebre ahir amb 
sorpresa la sortida a subhasta 
dels terrenys a Espui que havi-
en d’acollir els hotels i el miler 
d’habitatges del resort de Vall-
fosca, un projecte paralitzat des 
de fa una dècada (vegeu SEGRE 
d’ahir). Tant l’entitat municipal 
descentralitzada (EMD) d’Espui 
com els veïns del poble rebutgen 
que la immobiliària Martinsa 
Fadesa pugui vendre per lots 
el terra edificable i desvincu-
lar-lo del projecte de l’estació 
d’esquí inacabada a la munta-
nya de Filià. En aquest sentit, 
adverteixen que la normativa 
urbanística en vigor només au-
toritza aquesta urbanització si 
es construeix alhora que les pis-
tes. L’ajuntament, per la seua 
part, ha sol·licitat una reunió 
amb representants de la firma, 
en procés de liquidació després 
de protagonitzar el 2008 el con-
curs de creditors més gran de la 
història d’Espanya.

L’alcalde de la Torre de Cap-
della, Josep Maria Dalmau, va 
avançar que l’ajuntament ha 
posat la qüestió en mans dels 
advocats per determinar si la 
subhasta del sòl edificable que 
prepara l’administració concur-
sal de Martinsa és compatible 
amb la planificació urbanísti-
ca municipal. Per la seua ban-
da, l’EMD i els veïns d’Espui 
ja tenen clara la resposta i és 
un rotund no. L’alcalde pedani 
d’Espui, Francesc Porta, va as-
senyalar que és “sorprenent” 
que Martinsa doni per perdu-
des les concessions per construir 
l’estació d’esquí en terra públic 
i de particulars de la muntanya 
de Filià. “Si no hi ha pistes, no 
hi ha cases”, va resumir, en la 
mateixa línia que altres habi-
tants del poble consultats per 
aquest diari.

Les normes urbanístiques de 
la Torre de Capdella, aprovades 
el 2001, divideixen els terrenys 
edificables de Martinsa en dos 
sectors i, en cadascun, especifi-
ca que “les llicències d’obres es-
taran supeditades a la realitza-
ció simultània de l’àrea esquia-
ble”. De fet, la immobiliària va 
invertir catorze milions d’euros 
a l’estació d’esquí abans que el 
concurs de creditors interrom-
pés les obres. La base del teleca-
bina està construïda al nord del 
poble d’Espui i a la muntanya hi 
ha instal·lades pilones d’aquest 
remuntador, conduccions per 
a canons de neu, un embassa-

Els terrenys del camp de golf, construït fa una dècada i que mai va arribar a funcionar.

La base del telecabina de Vallfosca, les obres del qual van quedar interrompudes el 2008.

LLEONARD DELSHAMS

LLEONARD DELSHAMS

ment per subministrar-los ai-
gua, instal·lacions elèctriques i 
drenatges per a aigües residuals. 
També es va construir el camp 
de golf, que mai va arribar a 
funcionar i actualment és un 
dels lots de la subhasta previs-
ta per aquest estiu.

“Si algú comprés aquests ter-
renys sense l’estació d’esquí, 

seria com si comprés sòl rústic 
a preu d’urbà”, va apuntar en 
aquest sentit Xavier Bordes, 
veí d’Espui. “No podria cons-
truir-hi, només utilitzar-los per 
a pastures”, va advertir. Per la 
seua part, Julià Hereu, també 
veí del poble, va recordar que 
l’ajuntament “només va comen-
çar a atorgar permisos d’obres 

per a la urbanització perquè ha-
vien començat els treballs a les 
pistes”. Uns i altres van coinci-
dir a valorar que, encara que 
fos possible construir els habi-
tatges, l’interès dels possibles 
compradors seria molt menor 
sense l’expectativa de tenir una 
segona residència al peu d’unes 
pistes d’esquí.

EN PRIMERA PERSONA

LLEONARD DELSHAMS

LLEONARD DELSHAMS

Xavier Bordes
VEÍ D’ESPUI

Mercè
VEÏNA D’ESPUI

«Ni es pot fer ni 
tindria la mateixa 
demanda»

«Hi ha pisos que 
s’han malvenut al 
no haver-hi pistes»

n “No es pot fer la ur-
banització de Vallfosca 
sense les pistes”, va afir-
mar sense dubtar Xavier 
Bordes, veí d’Espui. “Al-
menys, no amb les normes 
urbanístiques que ara es-
tan en vigor.” Va afegir 
que, sense l’estació d’es-
quí, el projecte perdria 
bona part de l’atractiu. 
“Ni la demanda de pisos 
seria la mateixa ni tam-
poc el preu”, va afegir en 
aquest sentit Bordes.

n “Si s’haguessin concen-
trat a acabar les pistes i 
posar-les en funcionament 
abans que res, les cases 
s’haurien venut soles”, 
va valorar Mercè, veïna 
d’Espui. En aquest sentit, 
va apuntar que alguns 
dels primers pisos vincu-
lats al resort de Vallfosca 
“es van comprar en el seu 
moment amb l’expectativa 
de ser al peu de l’estació i 
ara s’han malvenut” al no 
haver-hi pistes.
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Balaguer torna a recórrer al crèdit per 
abordar obres

p. 12
La Diputació ja ha tornat el 95% dels 
rebuts cobrats dos vegades

p. 13

Imatge del pantà de Camarasa, que ahir continuava desembassant aigua i que es troba al 93% de la capacitat.

El Segre, desbordat ahir al pas per Balaguer.

LLEONARD DELSHAMS

LLEONARD DELSHAMS

X. RODRÍGUEZ / M. MOLINA
❘ LLEIDA ❘ El temporal dels últims 
dies ha provocat crescudes als 
rius de la demarcació i el Segre 
va arribar a multiplicar ahir per 
set el cabal al seu pas per Llei-
da, quan de matinada va assolir 
els 278 metres cúbics d’aigua 
per segon davant els 35 de di-
lluns. Això va provocar que el 
riu es desbordés a la capital i a 
Balaguer i van precintar els ac-
cessos a la canalització. Altres 
localitats com Seròs, la Granja 
d’Escarp, Alcoletge i Camarasa 
també van extremar les precau-
cions i van recomanar als veïns 
que no s’atansessin al riu.

A més, segons van informar 
des del Meteocat, les pluges dels 
dos últims dies han estat de rè-
cord. Per exemple, a Castell- 
nou de Seana van caure fins a 
40,9 litres per metre quadrat, 
que ha superat el rècord de 
l’abril del 2009 amb 39 litres. 
En aquest sentit, algunes de les 
estacions del servei meteorolò-
gic van registrar més de 50 litres 
per metre quadrat en 24 hores, 
un fet que “no és habitual”. A 
Boí, amb 104 litres acumulats 
entre dimarts i ahir, és el lloc de 
tot  Catalunya on més ha plogut.

Així mateix, les allaus de ro-
ques de dimecres van fer que 
Carreteres de la Generalitat 
portés a terme controls als ta-
lussos de la C-14 a Organyà i 

Els rius multipliquen per set el cabal per unes 
pluges de rècord i els municipis, en alerta
Controls als talussos davant de possibles despreniments i inspeccions amb drons a les vies de tren || 
Els pantans augmenten fins a un 15% les reserves després dels últims episodis de precipitacions

l’L-401 a Alinyà, mentre que 
la C-26 a Navès va estar tan-
cada durant la major part de 
la jornada a causa dels treballs 
per retirar la roca que va caure 
sobre la via. En relació amb les 
allaus, tècnics de l’Institut Geo-
lògic i Cartogràfic de Catalunya 
van inspeccionar amb drons la 
zona d’Àger on es va registrar 
el despreniment a la via del 
tren de la Pobla de Segur que 
va obligar a tallar la circulació 
de ferrocarrils.

Les pluges també van provo-
car que la comunitat de regants 
del Canal d’Urgell decidissin 
tancar l’auxiliar. Mentrestant, 
els pantans han guanyat fins 

a un 15 per cent de reserves. 
Aquest és el cas d’Oliana, que 
ha passat del 59 per cent de la 
seua capacitat a començaments 
d’abril a estar al 75 per cent. Per 
la seua part, Rialb ha acumulat 
uns vint hectòmetres cúbics més 
d’aigua des de dilluns. Al seu 
torn, Endesa i la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre seguei-
xen desembassant en pantans 
com el de Camarasa o Sant 
Llorenç.

Està previst que avui es tor-
nin a repetir els episodis de pluja 
en la major part de la demarca-
ció, sobretot a la zona del Pi-
rineu, amb una lleugera pujada 
de les temperatures.

TEMPORAL INCIDÈNCIES

LES CLAUS

Rècord
z El temporal de pluja d’aques-
ta setmana ha establert un nou 
rècord de precipitacions a Cas-
tellnou de Seana, on dimecres 
es van registrar 40,9 litres per 
metre quadrat. El Meteocat va 
informar que un episodi amb 
pluges tan abundants “no és 
habitual”.

Pantans
z El pantà d’Oliana ha guanyat 
un 15% més de reserves, men-
tre que Rialb ha acumulat uns 
20 hectòmetres cúbics més d’ai-
gua. Endesa i la CHE van seguir 
desembassant en alguns dels 
pantans.

Carreteres
z  Les allaus de dimecres van 
mantenir tancada ahir la C-26 a 
Navès fins a la nit, mentre que 
es van portar a terme controls 
als talussos davant de possibles 
despreniments.

LLEONARD DELSHAMS

El pantà de Sant Antoni, on també alleujaven aigua.
MAGDALENA ALTISENT

Imatge de les comportes de la Mitjana, a Lleida.
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La banda Error #404#, de l’institut Gili i Gaya de Lleida, va obrir al Cafè del Teatre el Secundària Rock. A la dreta, alumnes de la trobada teatral, berenant a l’Escorxador.

ITMAR FABREGATITMAR FABREGAT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Uns 270 alumnes de Se-
cundària i Batxillerat de vint 
centres i instituts de Lleida i co-
marques s’han convertit durant 
unes hores en actors i estrelles 
musicals als escenaris del Te-
atre de l’Escorxador i el Cafè 
del Teatre de Lleida. En aquests 
dos equipaments culturals van 
coincidir ahir la 33è edició de 
la Trobada de Teatre de Secun-
dària i el XVI Secundària Rock, 

dos activitats en les quals els 
alumnes mostren al públic les 
matèries de teatre i música que 
es treballen a classe al llarg del 
curs. La trobada de grups tea-
trals, que va arrancar ahir i que 
també es desenvoluparà al llarg 
de la jornada d’avui (des de les 
10.00 i fins a les 18.00 hores), 
va comptar amb la participació 
de 165 alumnes de deu centres 
educatius: els instituts Màrius 
Torres, Josep Lladonosa i Guin-

dàvols i Escola Fedac de Llei-
da; Antoni Torroja i La Segarra 
de Cervera, Escola Ondara de 
Tàrrega, i els instituts d’Alcarràs 
i Hug Roger III de Sort.

D’altra banda, el Cafè del 
Teatre va acollir el Secundària 
Rock, un festival en el qual van 
participar 106 alumnes de vuit 
instituts de Lleida (La Mitjana, 
Montsuar, Màrius Torres, Gili 
i Gaya, Torre Vicens, Ronda, 
Episcopal i Maristes Montser-

rat), a banda del Canigó d’Al-
macelles, Alpicat i Ribera del 
Sió d’Agramunt. 

Cada banda musical va inter-
pretar dos peces: una de dedi-
cada a l’artista d’aquesta edició, 
Michael Jackson, i una altra de 
lliure elecció. Quan van finalit-
zar totes les actuacions, estava 
prevista la interpretació con-
junta de la cançó Sóc de l’Oest 
de Catalunya, de David Esterri 
Lo Pardal Roquer.

Teatre i rock de Secundària, a escena
A l’Escorxador i el Cafè del Teatre, amb 270 alumnes de vint escoles i instituts de Lleida 
i comarques || Mostra de l’activitat teatral i musical que es treballa a classe

ENSENYAMENT ACTIVITATS

LES CLAUS

XVI Secundària Rock
z El Cafè del Teatre va acollir 
ahir el Secundària Rock, amb 
106 alumnes d’onze instituts.

Trobada Teatral Secundària
z El Teatre de l’Escorxador va 
obrir la 33a Trobada Teatral de 
Secundària, amb 165 estudiants 
de deu instituts de Lleida.

Agenda teatral per avui
z Chicago (IES Lladonosa, 10.00); 
Flors, abelles i conills (Antoni 
Torroja de Cervera, 12.00); Es-
tem penjats! (Hug Roger III de 
Sort, 16.00) i Llums de Rockemia 
(Màrius Torres, 17.00).

L’IEI organitza 
una desena 
d’activitats per 
Sant Jordi
Recepció a escriptors  
i titelles per als nens

LITERATURA ACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ La Diputació a través de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha 
organitzat una desena d’acti-
vitats al voltant de Sant Jordi. 
El Dia del Llibre, el 23, tindrà 
lloc l’habitual recepció als au-
tors lleidatans al matí (12.30) 
i a la tarda estan previstos dos 
sessions del muntatge de carrer 
Hathi, del Centre de Titelles de 
Lleida (18.00 i 19.30). L’antic 
Hospital de Santa Maria acollirà 
així mateix diverses presentaci-
ons de llibres, com el que rega-
larà SEGRE per Sant Jordi als 
lectors, Racons de Lleida, de 
Jordi Guardiola (divendres 20, 
19.30). Demà (20.00), La Lira de 
Tremp serà escenari del concert 

de clausura del 75 aniversari 
de l’IEI, Carmina Burana, que 
diumenge es repetirà al Teatre 
Armengol de Bellpuig (19.00). 
El dilluns 16 (19.30), a l’Aula 
Magna de l’IEI, està programat 
el recital Poetesses de Ponent 
fetes música, amb textos de 
Carme Romia Agustí, Carme 
Estadell i Cecilia Reñé en ver-

sió de Sissa Viva amb música de 
Xavier Monge, Ignasi González 
i Roger Gutiérrez. L’endemà, 
Narcís Garolera rebrà el Pre-
mi Joan Solà. I el 19 s’inaugu-
rarà una exposició de fotos de 
la Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà. En definitiva, música, 
llengua i cine com aperitius de 
Sant Jordi.

MAGDALENA ALTISENT

El Centre de Titelles passejarà el 23 l’elefant Hathi entorn de l’IEI.

Falles del Pirineu i gegants d’Oliana, als Estats Units
❘ BARCELONA ❘ Catalunya desembarcarà a Washington del 27 de 
juny al 8 de juliol com a convidada de l’Smithsonian Folklife 
Festival, el certamen més important del món dedicat al patri-
moni cultural i immaterial. Entre els participants de Lleida, 
els Gegants Vells d’Oliana, l’Associació de Fallaires d’Isil, la 
càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la 
Universitat de Lleida i la cantant aranesa Alidé Sans.

Vallbona i Mur, finalistes del concurs de monuments
❘ BARCELONA ❘ El monestir de Vallbona de les Monges i el castell 
de Mur són els dos representants lleidatans entre els dotze fi-
nalistes de la tercera edició del concurs del monument favorit 
dels catalans que organitzen la revista Descobrir, la Generalitat 
i Catalunya Ràdio. Competiran amb Santa Maria de Ripoll, 
Escaladei, les muralles de Montblanc, Sant Pere de Rodes i el 
monestir de Sant Cugat, entre d’altres.

Festa Morsa’s Night, demà al Fissure de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El pub Fissure de Lleida acollirà demà (23.00, 5 euros) 
la festa Morsa’s Night, amb DJ de Barcelona, Palma i Puigverd 
de Lleida especialitzats en música dels anys 50 als 70, en un 
esdeveniment organitzat per B-Sides Collective.

Bruguera ‘torna’ amb el millor d’Ibáñez i Vázquez
❘ BARCELONA ❘ El segell Bruguera tornarà a editar-se a partir de l’oc-
tubre amb la publicació del fons. Començarà amb Vázquez (Las 
hermanas Gilda, Anacleto) i Ibáñez (Mortadel·lo i Filemón).
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l’ascensorprivat
Ros s’apunta a  
l’“ara no toca”
Jordi Pujol va fer 
famosa l’expressió 
“avui no toca” per 
eludir els temes que 
no volia comentar i 
ahir l’alcalde ros es 
va apuntar a l’“ara no 
toca” quan li van pre-
guntar si es mantenia 
ferm en l’anunci de 
tornar a presentar-se 
a les municipals. ros 
estava més preocu-
pat perquè posessin 
papereres al parc Jo-
an Oró de la bordeta 
que visitava ahir i a 
atendre les queixes 
de la presidenta veï-
nal. estarem al  
corrent per veure 
quan toca.

L’estrella ja  
és l’àrbitre
el vídeo més vist ahir 
va ser el muntatge en 
el qual l’àrbitre que 
xiula el Madrid-Ju-
ventus celebra el 
penal i el gol a l’últim 
minut amb els ju-
gadors madridistes. 
s’ha fet tan famós 
que en altres mems 
surt tirant ell mateix 
el penal i abraçant 
Florentino.

Fundador i presi-
dent del grup ali-
mentari Guissona, 
que va tancar l’any 
2017 amb 1.674 mi-
lions de vendes i 55 
de beneficis nets.

Jaume alsina

Director de l’aeroport 
d’Alguaire, que suma 
una bona notícia als 
25.621 passatgers de 
l’hivern: una nova 
companyia britànica 
que operarà enguany.

antoni serra

El projecte de Vall-
fosca va quedar en 
suspens després de la 
fallida de Martinsa 
Fadesa, que ell presi-
dia, i que ara pretén 
liquidar en subhasta.

Fernando Martín

La presidenta de Ma-
drid no només no 
dimiteix pel seu irre-
gular màster sinó que 
obre el ventilador con-
tra altres polítics amb 
dubtosos currículums.

Cristina Cifuentes

Drons controlen 
despreniments
FGC va inspeccionar 
ahir mitjançant imatges 
d’alta precisió agafa-
des per drons la zona 
on dimecres es van re-
gistrar despreniments 
que van tallar la línia de 
tren de la Pobla. ahir la 
línia va funcionar amb 
normalitat.

lleOnarD DelsHaMs

La llei és la llei. I la llei pot ser molt 
severa. Un xiulet, una carota de 
cartró, una captura de Google 
Maps i un àudio dient que vols 

fer coses que no fas et poden portar a 
l’Audiència Nacional. Paracomptaré 
molt, no fos cas. Millor defugir el groc 
sediciós i vestir-se amb una capa roji-
gualda. No et fa invisible, com la de 
Harry Potter, però et tornes immune a 
delictes d’odi, enaltiment del terrorisme 
i similars. Per consultar la pàgina web de 
la Fundación Nacional Francisco Fran-
co no em pot passar res. Tot és legal i 
com cal. Amb english version i tot per 
si algú que no té la sort d’habitar el país 
ubicat providencialment al centre del 
món vol saber què s’hi diu. En primer 
lloc fan un aclariment que m’ha semblat 
encantador. Clar que a Alemanya no 
podria existir una fundació Adolf Hit-
ler! I ho raonen: “Francisco Franco fue 
la antítesis de Hitler. Franco fue un católico ejemplar, 
y su visión del mundo era la de un conservador tradi-
cionalista, en tanto que Hitler era ateo y su visión del 
mundo era la de un imperialista.” Fins aquí podríem 
arribar. Però la comparació amb Hitler no és el que 

més els amoïna. La memòria històrica és 
kryptonita. “Legislar sobre la historia 
o contra la historia es, simplemente, un 
signo de totalitarismo. Y es antidemo-
crático y liberticida.” FNFF dixit en un 
manifest per la història i la llibertat. I 
afegeixen: “Ningún parlamento demo-
crático ni puede ni debe legislar sobre la 
Historia, pues de hacerlo, criminalizaría 
la Historia, estableciendo una checa de 
pensamiento único, al imponerse por la 
fuerza y la violencia del Estado.” Tenim 
la checa, però ens falta la horda roja. 
Tot arribarà. Et pots adherir a aquest 
manifest. I sense manies. Ja ho han fet 
els directors de l’ABC i La Razón, l’ex-
ministre Jaime Mayor Oreja, diversos 
militars de graduació més alta que l’ab-
senta negra, el president de Vox, Aleix 
Vidal Quadras, l’exalcalde socialista 
de la Corunya, Paco Vázquez, o el que 
va ser president de la comunitat de Ma-

drid, Joaquín Leguina. Previsible? Potser sí. També 
s’hi troba un gènere curiós, el dels antifranquistes  
franquistes. Intel·lectuals com Andrés Trapiello,  Luis 
Alberto de Cuenca, Antonio Escohotado o Fernando 
Savater. I no passa res.

FNFF

La Fundación 
Francisco Franco 
no tan sols és legal, 
sinó que reconeguts 
intel·lectuals signen 
els seus manifestos
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