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A. GUERRERO
❘ TÀRREGA ❘ L’excoordinador de 
Tàrrega per la Independència 
(assemblea local de l’ANC), Sal-
vador Bori, no va cometre cap 
delicte electoral. L’Audiència 
de Lleida ha arxivat definiti-
vament el cas al desestimar el 
recurs presentat per la Fiscalia, 
que considerava que Bori havia 
comès aquest delicte per haver 
mantingut suposadament una 
concentració de suport als Jor-
dis coincidint amb els dos mesos 
del seu empresonament, el dia 
16 de desembre de l’any passat, 
prohibit per la junta electoral al 
considerar-lo un acte electoral 
coincidint amb la campanya de 
les eleccions al Parlament del 
21-D de desembre. El jutjat 
d’Instrucció número 2 de Cer-
vera va dictar l’arxivament pro-
visional de la causa al juliol però 
el Ministeri Públic va recórrer 
a l’Audiència.

El tribunal considera que amb 
la investigació que s’ha portat 
a terme “resulta insuficient per 
fonamentar la imputació del de-
licte denunciat”. L’Audiència 
afegeix que “no s’ha pogut con-
cloure” que l’acte que va tenir 
lloc a la capital de l’Urgell “fos 
el que prèviament havia pro-
hibit la Junta Electoral, que és 
el que vindria a configurar el 
delicte, ni tampoc que l’investi-
gat fos el responsable de la seua 
investigació”. 

Arxiven la causa contra l’ANC a 
Tàrrega per un delicte electoral
La Fiscalia va acusar l’excoordinador de mantenir un acte de suport als Jordis 
malgrat estar prohibit || L’Audiència desestima el recurs del Ministeri Públic

TRIBUNALS POLÍTICA

També argumenta que a la in-
terlocutòria que els Mossos d’Es-
quadra, que van prestar decla-
ració en qualitat de testimonis, 
“no van poder aclarir que l’acte 
pogués haver estat organitzat 
per l’ANC o per partits polítics, 
recordant que l’investigat només 
va tenir una intervenció molt 
breu”. 

Bori va declarar que quan van 
rebre la prohibició de l’acte el 
van desconvocar i que aleshores 
els partits independentistes van 
decidir fer un míting.

LES CLAUS

Acte el 16 de desembre
z La Fiscalia va acusar Bori de 
mantenir una concentració de 
suport als Jordis amb motiu dels 
dos mesos del seu empreso-
nament el 16 de desembre del 
2017, un acte prohibit per la jun-
ta electoral a l’equiparar-lo a un 
acte de campanya.

L’investigat ho va negar
z Bori va declarar com a investi-
gat el 23 d’abril a Cervera.

Arxivament provisional
z El jutjat de Cervera que va in-
vestigar el cas va dictar l’arxiva-
ment provisional i la Fiscalia va 
recórrer a l’Audiència, que ha 
dictat arxivament definitiu. Bori va rebre el suport de 200 persones quan va declarar.

X. SANTESMASSES

n L’Audiència de Lleida as-
senyala a la interlocutòria 
que “el fet que s’hi pogues-
sin oferir bufandes i llaços 
de color totalment groc és 
totalment insuficient per 
entendre que es tractava de 
l’acte que havia prohibit la 
Junta Electoral”. Aquest era 
un dels suposats indicis que 

sustentaven aquesta acusa-
ció. El tribunal, format per 
tres magistrats, afegeix així 
mateix, pel que fa als símbols 
grocs, “com és notòriament 
conegut, és habitual en tots 
els actes organitzats tant 
per entitats com per diver-
sos partits polítics de signe 
independentista”.

La venda de llaços grocs,  
un dels indicis de l’acusació

Un camió  
amb porcs cau 
per un terraplè 
a les Borges
Van haver d’evacuar 
el conductor a l’Arnau

SUCCESSOS TRÀNSIT

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Un camió 
que transportava 210 porcs va 
bolcar ahir a les Borges Blan-
ques i va caure per un terraplè, 
en un accident en què el con-
ductor va resultar ferit de ca-
ràcter menys greu. Els fets van 
tenir lloc pocs minuts després de 
les dotze del migdia quan, per 
causes que es desconeixen, el 
conductor va perdre el control 
del camió i els Bombers de la 
Generalitat van haver de res-
catar-lo. Fins al lloc també van 
anar dos ambulàncies del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que van atendre l’home 
de 47 anys i el van evacuar a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
amb pronòstic menys greu.

AMADO FORROLLA

Més d’un centenar d’animals morts n Com conseqüència de l’impacte en un dels encreuaments de 
l’N-240, van morir la meitat dels 210 porcs que viatgen al camió. Una grua de l’empresa transpor-
tista es va encarregar durant part del matí d’ahir de recollir els animals que quedaven vius i que 
havien quedat atrapats a l’interior del vehicle.

El crim 
d’Alfarràs, jutjat 
per cinc homes  
i quatre dones
Escollits entre  
vint-i-nou candidats

TRIBUNALS

❘ ALFARRÀS ❘ L’Audiència de 
Lleida va escollir ahir els nou 
membres i dos suplents del 
jurat popular que a partir de 
dilluns jutjarà Josep Sopena 
Guasch, el veí d’Alfarràs de 
36 anys que el 19 de maig 
de l’any 2016 va confessar 
haver assassinat un home 
de 56 anys, Aquilino Rubio, 
i va ferir greument la filla 
d’aquest, de 35. Es van elegir 
set homes (dos d’ells suplents) 
i quatre dones, d’entre 30 i 
60 anys, d’una llista de vint-
i-nou candidats, dels quals 
dinou van ser interrogades 
per les parts. La Fiscalia sol-
licita una pena de trenta-qua-
tre anys d’internament psi-
quiàtric “per al tractament 
mèdic en un centre adequat 
a l’esquizofrènia paranoide 
que té”. En canvi, l’acusació 
particular, a càrrec del lle-
trat Xavier Prats, sol·licita 
que sigui condemnat a tren-
ta-nou anys i onze mesos de 
presó i la defensa, a sis anys 
d’internament.

Un accident obliga  
a tallar un carril  
de l’A-2 una hora

TRÀNSIT

❘  TÀRREGA ❘  Un accident de 
trànsit va obligar a tallar un 
carril de l’A-2 al seu pas per 
Tàrrega durant prop d’una 
hora, la qual cosa va provo-
car cues que van arribar als 
2 km. Segons va informar el 
Servei Català de Trànsit, els 
fets van tenir lloc poc després 
de les set de la tarda quan un 
turisme va perdre el control i 
va sortir de la via, encara que 
no van constar ferits.

Agents Rurals 
inspeccionen els 
gossos de caça

ANIMALS

❘ TREMP ❘ Els Agents Rurals han 
efectuat durant els últims 
dies diverses inspeccions a 
caçadors del Pallars Jussà 
durant la caça del senglar, 
per tal de comprovar si els 
gossos que els acompanyen 
durant les caceres porten la 
documentació i el xip corres-
ponents, i no hi han trobat 
anomalies. A Catalunya, 
han descendit un quaranta 
per cent les infraccions de la 
normativa de caça aquesta 
última temporada.

cfarre
Resaltado
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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ La banda nord-ameri-
cana Backstreet Boys actuarà al 
Wizink Center de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona 
el 13 i 17 de maig, respectiva-
ment, amb el nou disc DNA, va 
informar ahir la promotora Li-
ve Nation. Després de catorze 
mesos batent records amb el seu 
espectacle a Las Vegas Backs-
treet Boys: Larger Than Life, el 

grup va confirmar el llançament 
de l’àlbum DNA, que sortirà a 
la venda el 25 de gener i que 
vindrà acompanyat de la gira 
mundial DNA World Tour, amb 
què visitaran Espanya. Les en-
trades sortiran a la venda el 15 
de novembre a les 10.00 h en 
prevenda exclusiva al web de 
la promotora durant 24 hores, 
mentre que la sortida a la venda 
general s’obrirà el dia 16.

Backstreet Boys, a Barcelona i 
Madrid al maig amb nou disc

MÚSICA CONCERTS

TITIRITEROS DE BINÉFAR

El titellaire Paco Paricio, a l’obra ‘Antón Retaco’.

❘ SARAGOSSA ❘ La Fundació José 
Antono Labordeta ha distingit 
la companyia teatral Los Titiri-
teros de Binéfar amb el premi 
Aragó, un dels diversos guar-
dons que entregarà dimarts que 
ve en una gala a Saragossa. La 
distinció reconeixerà així els 
quaranta anys de trajectòria 

d’aquesta companyia fundada 
per Paco Paricio i Pilar Amorós. 
La Fundació Labordeta també 
atorgarà premis a l’actriu i can-
tant Ana Belén (per tota la seua 
carrera), l’escriptora Almude-
na Grandes (literatura) i el fo-
toperiodista Gervasio Sánchez 
(comunicació).

ARTS ESCÈNIQUES RECONEIXEMENT

Els Titiriteros de Binéfar, premi 
Aragó de la Fundació Labordeta

‘La Bayadère’, en directe des de 
Londres en quatre cines de Lleida
Dimarts que ve al Principal, JCA Alpicat, Tremp i la Seu

ARTS ESCÈNIQUES BALLET

El Royal Ballet de Londres, a l’espectacle de dansa clàssica ‘La Bayadère’.

ROYAL OPERA HOUSE

❘ LLEIDA ❘ Els cines Principal de 
Lleida, JCA Alpicat, La Lira de 
Tremp i Guiu de la Seu d’Ur-
gell emetran dimarts vinent, 
13 de novembre, en directe via 
satèl·lit des de la Royal Opera 
House de Londres a partir de 
les 20.15 hores l’espectacle de 
dansa clàssica La Bayadère, 
amb el Royal Ballet. Les qua-
tre sales lleidatanes projecta-
ran aquesta obra de ballet de 
forma simultània també amb 
a prop d’uns altres quaranta 
cines i teatres d’una trentena 
de ciutats de la resta de Cata-
lunya. A Espanya està previst 

que més de 140 cines i teatres 
de cent ciutats projectin aquest 
ballet, que arribarà via satèl·lit 
a més de cinquanta països de 
tot el món.

La coreògrafa Natalia Maka-
rova dóna vida al clàssic rus del 
segle XIX en una adaptació de 
la coreografia original de Ma-
rius Petipa. La Bayadère, una 
història d’amor, passió i reven-
ja ambientada en la llegendària 
Índia, era pràcticament desco-
neguda per al públic fora de 
Rússia fins que Makarova va 
comprar-ne la producció per a 
The Royal Ballet el 1989. Des 

d’aleshores, s’ha convertit 
en una obra central en el re-
pertori d’aquesta prestigiosa 
companyia. 

L’elenc comptarà amb els 
principals ballarins del Royal 
Ballet: Marianela Nuñez al 
paper de Nikiya, Vadim Mun-
tagirov com a Solor i Natalia 
Osipova com Gamzatti. La re-
transmissió oferirà a més es-
cenes exclusives, entrevistes i 
plans de detall dels ballarins. 
Entrada: disset euros.

El següent directe del Royal 
Ballet serà El Trencanous, el 
dilluns 3 de desembre.

ESPAI ORFEÓ
Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.                             
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE. 11.00 I 
12.00 H.
Electric Babyland. Per a nadons i nens 
de fins a tres anys. Un espectacle in-
teractiu ple d’experiències sensitives i 
auditives per als més petits i els seus 
pares.

‘Electric Babyland’.

TEATRE DE LA LLOTJA

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
Entrades: www.teatredelallotja.cat · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 
hores; de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores; dissabtes de funció de 17 a 21 hores, i 
diumenges i festius, des d’una hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

Un cop l’any · Minoria Absoluta i Cow Theatre · Dissabte, 17 de novembre. 20.30 h.

Comèdia romàntica amb Andrea Ros i David Verdaguer, dirigida per Àngel Llàcer.

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE. 12.30 H.
Laberints d’aigua, d’Arkilagua.

Una activitat lúdica i participativa, 
oberta a tot el món.

Museu de l’Aigua.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.     
Tel. 973 445 252.www.balaguer.cat

ABONAMENT CICLE DE TARDOR

El fantasma de Canterville. Joan 
Pera. 10 de novembre. 22.00 h.

La resposta. Emma Vilarasau. 2 de 
desembre. 19.00 h.

Bellpuig Cobla. 6 de gener. 19.00 h.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.  
www.auditorienricgranados.cat

DIJOUS 15, 22 I 29 DE NOV. 20.00 H.

Ricard Viñes: Quatre concerts 
històrics. La música per a tecla, des 
dels seus orígens fins als nostres di-
es, en quatre concerts.

Miquel Villalba, piano. Entrada: 6 €

DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE. 19.00 H.

Concert de Santa Cecília. 2018 
Any Europeu del Patrimoni Cultu-
ral. Corals del territori. Cobla i Banda 
Municipal de Lleida. Amadeu Urrea, 
director. Entrada: 10 € / 6 €

DIUMENGE, 25 DE NOVEMBRE. 19.00 H.

Homenatge a Leonard Bernstein.
Cor de Cambra de l’Auditori i de la 
Diputació de Girona i OJC. 13 €/11 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n.  
973 279 356. www.teatreescorxador.com

Festival El Més Petit de Tots

DISSABTE, 10 DE NOV. 17.00 I 18.30 H.
Theater de Spiegel (Bèlgica)
DISSABTE, 17 DE NOV. 12.00 I 17.00 H.
Centre Dramatique d’Alsace (França)

TÀRREGA
Teatre Ateneu. Pl. Carme. 973 31 07 31

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE. 21.00 H.

Temporada de Teatre 2018-2019.
Raphaëlle. A càrrec de La Conquesta 
del Pol Sud (teatre documental). És 
la divisió de sexes una construcció 
cultural? Una obra protagonitzada 
per una dona transsexual.

‘Raphaëlle’.

Concert de Santa Cecília.

cfarre
Resaltado
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