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El Lleida Esportiu traspasa a 
Leto al Deportivo y Almagro 
ficha por el Villanovense | PÁG. 31

EL CADÍ, ANTE EL ANFITRIÓN. 
Las de la Seu debutan contra el 
Araski de Vitoria en la Copa | PÁG. 29

RADULOVIC, DESTITUIDO. Paco 
Márquez sustituye al técnico en 
el Almacelles tras las quejas del 
vestuario y la afición | PÁG. 32D
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Diputació y Paeria 
‘salvaron’ la obra 
pública en Lleida 
el año pasado
► Perelló se lamenta 
de la falta de inversión 
estatal en el territorio

► Fomento mejorará 
las vías leridanas con 
16,7 millones de euros 

PÁG. 12

FOTO: Selena García / Las cabras subsisten en malas condiciones

Quejas vecinales por unas 
cabras en la antigua granja 
militar de Rufea  | PÁG. 8

| PÁG. 11

Piden anular una grabación 
que captó al acusado del  
crimen de la calle Acadèmia

Histórico rechazo 
de los Comunes 
al acuerdo del 
Brexit de Theresa 
May 

FOTO: Tony Alcántara / Unos dos centenares de mujeres se manifestaron ayer en Lleida

Las mujeres de Lleida  
se unen a las protestas 
de apoyo a las andaluzas

Unos dos centenares de mujeres se concentraron ayer 
en Lleida para solidarizarse con las de Andalucía, y 
se unieron así a las concentraciones multitudinarias 
de toda España. Las leridanas repetían el mensaje “no 
somos moneda de cambio para negociar”. | PÁG. 22 Y EDIT. P. 5| PÁG. 19

Investigan 
una maniobra 
temeraria de 
un camionero 
en el Pont

COMARQUES | PÁG. 13

Los Mossos estudian un 
vídeo para identificar al 
conductor que adelantó 
en continua poniendo en 
peligro a otros usuarios.

Una viuda 
recupera la 
inversión de 
su marido en 
el Popular

COMARQUES | PÁG. 17

Una vecina de Tremp ha 
recuperado 33.000 euros, 
después que un juez con-
denara al Santander como 
entidad sucesora.
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Una viuda de Tremp recupera 
els diners invertits pel seu marit 
en subordinades del Popular
El jutge condemna al Santander com a entitat succesora

Una veïna de Tremp ha 
aconseguit recuperar els 
33.000 euros que el seu 
marit va invertir en dos 
compres d’obligacions 
subordinades, similars a les 
preferents, del Banc Popular 
i que van perdre amb la 
fallida del l’entitat.

Tremp
REDACCIÓ
El Jutjat de Primera Instància nº8 
de Lleida ha anul·lat dos compres 
consecutives d’obligacions sub-
ordinades del Banc Popular, un 
producte similar a les famoses 
preferents, efectuades a l’abril 
del 2014. La sentència també 
obliga al Banc Santander com a 
successor universal de les obliga-
cions del Banc Popular a restituir 
a la viuda els diners, un total de 
33.000 euros, invertits en el seu 
moment pel seu marit, poc abans 
de que aquest morís. 

Els fets es remunten a l’any 
2014 quan el marit de l’ara de-
mandant va comprar dos paquets 
d’obligacions subordinades per 
valor de 33.000 euros i adquirits 
a través del mercat secundari. Se-
gons explica l’advocat Miguel Par-
do de Vera, que ha dut el cas, l’en-
titat financera no va explicar mai 

FOTO: O.B. / El Jutjat de Lleida dóna la raó a la veïna de Tremp 

als afectats que es tractava d’un 
producte similar a les preferents 
emès pel propi banc per captar 
fons i que tampoc els van explicar 
que podien perdre la totalitat del 
que havien invertit si l’entitat ne-
cessitava absorbir pèrdues. 

Quan el juny de 2017, amb el 
marit de la demandant ja mort, 
el Banc Popular va fer fallida i 
les obligacions comprades per 
aquest matrimoni de Tremp van 
convertir-se en accions de l’enti-
tat financera i van passar a tenir 
un valor de ‘0’ euros.

Com aquesta entitat va ser 

comprada i absorbida pel Banc 
Santander, aquest ha estat con-
demnat a assumir la sentència 
i a retornar els diners a la viuda. 
De fet el Santander es conside-
rat successor universal a tots els 
efectes del drets i obligacions del 
ja desaparegut Banc Popular.

Aquesta és un sentència pio-
nera en aquesta matèria perquè 
la persona demandant no és di-
rectament la que va efectuar la 
compra sinó que és l’hereva dels 
valors bancaris qui va interposar 
la demanda després de perdre to-
ta la inversió.  
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L’Associació de Promotors de 
Catalunya en el seu informe de 
desembre fet públic ahir infor-
ma que fins el tercer trimestre, a 
Catalunya s’han registrat 61.543 
compravendes, és a dir, un 2,8% 
més d’ operacions que en el ma-
teix període de 2017 (59.845 
compravendes). Del total d’ha-
bitatges venuts, 9.292 correspo-
nen a habitatges nous i 52.251 
corresponen de segona mà.

El mercat de l’obra nova en 
general a Catalunya, segueix re-

muntant. Les vendes d’habitat-
ge nou incrementen per sobre 
dels dos dígits fins el tercer tri-
mestre de l’any. 

Totes les demarcacions re-
gistren una evolució amb sig-
nes positius de les operacions 
d’obra nova, amb l’excepció de 
Tarragona que continua la sen-
da descendent amb un -13,5%. 
Destaquen la resta de províncies 
per increments molt significa-
tius: Lleida (+78,1%), Barcelona 
(+23,7%) i Girona (+13%).

Les vendes d’habitatges 
nous a la demarcació de 
Lleida creixen un 78%

La Diputació de Lleida, a tra-
vés del Patronat de Promoció 
Econòmica, ha programat diver-
ses activitats amb motiu de la 
celebració de la 56a Fira de l’Oli 
Qualitat Verge Extra i les Garri-
gues que tindrà lloc entre els 
dies 18 i 20 de gener a les Borges 
Blanques. Concretament, s’orga-
nitzen accions que va dirigides a 
tot tipus de públic, des dels in-
fants fins als més grans, amb la 
intenció d’acostar, encara més, 
les excel·lents qualitats de l’oli 
verge extra a través de tallers 
gastronòmics i tasts guiats d’oli 
i vins. Durant el matí del diven-
dres 18, es faran tasts guiats 
d’olis, a càrrec dels alumnes de 

l’INS Josep Vallverdú, del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà d’olis oli-
va i vins de les Borges Blanques. 
Per la tarda, s’han programat di-
versos tallers gastronòmics per 
a infants, amb el plat i recepta: 
“Galetes cookies d’oli d’oliva de 
les Borges Blanques”.

Tallers gastronòmics i tasts 
guiats, reclams a la Fira de 
l’Oli de les Borges Blanques

El certamen 
es celebra 
aquest cap 
de setmana 

L’IPC a la demarcació 
de Lleida tanca l’any 
2018 en un 1,5 per cent
Lleida
ACN
L’Índex de Preus de Consum (IPC) 
va tancar el 2018 en un 1,5% a la 
demarcació de Lleida, segons les 
dades publicades aquest dimarts 
per l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca (INE). Aquesta taxa interanual 
és vuit dècimes més baixa que 
la que es va registrar el novem-
bre, quan va ser del 2,3%. A nivell 
mensual, l’IPC entre novembre i 
desembre va baixar en set dèci-
mes. Els indicadors que més han 
contribuït a l’augment de preus 
a Lleida són l’habitatge l’aigua, 
electricitat i gas i combustibles 

(3,5%), les comunicacions (2,6%), 
l’educació (2,3%). En canvi, on 
s’han registrat els menors aug-
ments de preus ha estat en oci i 
cultura (0,4%) o en mobles i ar-
ticles de la llar (0,7%). Al conjunt 
de Catalunya, l’IPC el desembre 
va ser de l’1,4%.  En el global de 
Catalunya l’Índex de Preus de 
Consum (IPC) va tancar el 2018 
en un 1,4%, cinc dècimes menys 
que al novembre, segons les da-
des publicades aquest dimarts 
per l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca (INE). Al conjunt de l’Estat, els 
preus també es van moderar en 
el tram final de l’any, amb un IPC 

al desembre de l’1,2%, cinc dèci-
mes per sota de la taxa interanual 
del novembre. A nivell mensual, 
l’índex de preus va baixar tres 
dècimes entre el novembre i el 
desembre a Catalunya, i qua-
tre dècimes a Espanya. L’IPC de 
l’1,4% a Catalunya és el segon 
més alt a l’Estat, per darrere de 
les Canàries i igual que a Madrid. 
A més, és la tercera xifra més alta 
de l’any, per darrere de l’1,2% de 
l’abril i el 0,9% del gener passat. 
L’INE destaca que els principals 
grups amb “influència negativa” 
han estat el transport, l’habitat-
ge i els hotels, cafès i restaurants. 

La FCAC, 
contra la taxa 
per consum 
d’aigua als 
ramaders
La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) 
s’oposa a la proposta del Go-
vern de la Generalitat d’aplicar 
un impost addicional per l’ús 
de l’aigua a les granges de porcí 
i aviram. La modificació s’intro-
duiria mitjançant l’Avantprojec-
te de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres, administratives i del 
sector públic. 

Ramon Armengol, respon-
sable de ramaderia de la FCAC, 
al·lega que “l’aplicació d’aquest 
gravamen és una mesura arbi-
trària i injusta”.

Agricultura 
publica els 
preus de la 
poma i la pera
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) de la Generalitat de Ca-
talunya publica setmanalment en 
el seu web, mitjançant l’Obser-
vatori Agroalimentari de Preus 
de Catalunya, els preus sectorials 
de referència de fruita de llavor 
(poma i pera) obtinguts d’acord 
amb les informacions facilitades 
per les principals centrals horto-
fructícoles, a fi de donar la màxi-
ma informació i transparència al 
mercat. La publicació dels preus 
de referència per a la fruita de lla-
vor dóna resposta al compromís 
del Departament d’Agricultura 
amb el sector per a dotar de més 
transparència.
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