
El informe de la Sindicatura      
de Comptes, en un 'superpleno' 
este viernes en la Paeria | PÁG. 8

El cómico italiano Leo Bassi, 
estrella en Alcoletge del festival 
'Buuuf!!!', del 12 al 14 abril | PÁG. 34

DOS DETENIDOS POR EL CULTIVO DE 
MARIHUANA EN L'HORTA. Los Mossos 
arrestaron el viernes a dos hombres de 33  
y 51 años, de Tamarite y de Lleida | PÁG. 11
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Fiscalía 'exculpa' a 31 alcaldes 
leridanos investigados por el 1-O

FOTO: S.L. (EFE) / Torra, junto a Puigdemont, viajó ayer sin escolta

FOTO: Ramon Baylina / Espectacular imagen de la Luna captada ayer por la noche desde Esterri d'Àneu

La 'Superluna' reina en 
las comarcas leridanas 

La 'Superluna', que aumenta la imagen del satélite 
de la Tierra un 25%, se captó ayer en todo su es-
plendor en las comarcas de Lleida, gracias a una 
noche sin la presencia de nubes. | PÁG. 14

El Congost de Mont-rebei tie-
ne en la actualidad registradas 
1.801 embarcaciones, segun 
datos de la Confederación Hi-
droeléctrica del Segre (CHE). 
Este hecho colapsa el pantano 
de Canelles y ha obligado a los 
ayuntamientos y a las empre-

sas a solicitar una regulación. En 
este sentido, el alcalde de Àger, 
Lluís Ardiaca, explicó que "po-
demos hablar de masificación y 
hay que poner orden". Las par-
tes coinciden en que la masifi-
cación se da en determinadas 
franjas horarias.

Exigen la regulación de las 
embarcaciones en Mont-rebei

El sector cárnico de Lleida pre-
vé poder exportar a través de la 
aduana de Edullesa antes del ve-
rano. La instalación se encuentra 
a la espera de los permisos defi-
nitivos para poner en marcha la 

unidad veterinaria. Actualmen-
te, hay que realizar los trámites 
para la exportación de produc-
tos cárnicos en las aduanas de 
las otras tres demarcaciones ca-
talanas.

Lleida prevé exportar carne 
desde Edullesa en verano

| PÁG. 12

| LA PÀGINA TRES

►Pide que se archiven las diligencias 
contra los ediles pero sigue abierta la 
causa contra el alcalde de Alcarràs

►PDeCAT, ERC, Crida y Comú instan 
a la Paeria que se pronuncie a favor 
de la libertad de los "presos políticos"

| PÁG. 16-17ACTUAL

Torra acusa a Tajani 
de hacer "títere" de 
la derecha española 
a la Eurocámara
El President de la Generalitat, 
Quim Torra, pronunció ayer 
una conferencia junto a Car-
les Puigdemont en un hotel de 
Bruselas, al ser vetada su com-
parecencia en la Eurocámara 
que preside Antonio Tajani. 
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La Fiscalia arxiva les diligències 
contra 31 alcaldes de les Terres 
de Lleida investigats per l’1-O
Afirma que “no està suficientment acreditat” el 
delicte però manté la investigació a Miquel Serra
La Fiscalia arxiva les 
diligències que tenia 
obertes contra 31 alcaldes 
de la demarcació de 
Lleida investigats per 
facilitar el referèndum 
d’autodeterminació de 
l’1 d’octubre, segons 
van confirmar fonts de 
la Fiscalia, que manté la 
investigació a l’alcalde 
d’Alcarràs, Miquel Serra. 

Barcelona
REDACCIÓ
La Fiscalia ho fa d’acord amb l’ar-
ticle 5 de l’Estatut Orgànic del 
Ministeri Fiscal i amb diversos ar-

ticles de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal. La Fiscalia considera 
que “no està suficientment acre-
ditat en definitva més enllà de 
meres suposicions o presump-
cions penalment descartables” 
i defensa que “entenem que té 
una naturalesa política, la qual 
cosa impedeix entendre el delic-
te de prevaricació” pel qual se’ls 
investigava. Afirmen, a més, que 
“entenem que es tracta de petits 
ajuntaments que, en una actua-
ció portada a terme per un grup 
nombrós dels seus conciutadans, 
ha de concluir-se que, tot i haver 
volgut, tampoc haguessin pogut, 
amb els mitjans disponibles, evi-

tar l’obertura dels col·legis”. Amb 
aquests arguments, doncs, arxi-
ven les diligències a 31 alcaldes, 
menys a Miquel Serra, d’Alcarràs, 
que cal recordar que no es va pre-
sentar davant la Fiscalia quan se li 
va requerir i que va ser l’últim en 
personar-se als jutjats de Lleida el 
passat 23 de gener. 

 L’arxivament de les diligències 
va ser ben rebut pel PDeCAT, par-
tit al qual pertanyen part dels fins 
ara investigats, que va mostrar 
satisfacció per la decisió del mi-
nisteri públic i va considerar que 
“acaba una investigació injusta” 
contra els representants muni-
cipals “i el seu compromís amb 
la voluntats dels seus conciuta-
dans de decidir el futur polític del 
país”. El partit indica que els alcal-
des sobre els quals ara es tanca la 
investigació s’han mostrat “con-
vençuts” que aquesta mateixa 
decisió es podrà “extrapolar” als 
més de 700 alcaldes investigats 
per la mateixa qüestió. 

Entre els alcaldes del PDe-
CAT hi ha els d’Oliana, Juneda, 
les Borges Blanques, el Pont de 
Suert, Tremp, Rialp, el Palau d’An-
glesola, Fondarella, Golmés, Cer-
vera, Aitona, Almacelles, Alpicat, 
Rosselló, Torrefarrera, Bellpuig 
i Tàrrega.Ja fa uns mesos es van 
arxivar les diligències contra l’al-
calde de Mollerussa.FOTO: ACN/ Mir i Villas després de declarar per la celebració de l’1-O
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L’Executiva Nacional d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, la Fe-
deració Regional de Lleida, la Fe-
deració Regional de l’Alt Pirineu 
i l’Aran i la Federació Comarcal 
del Solsonès va anunciar ahir 
que expressen tot el seu suport 
a la Vaga General “pels drets la-
borals, per les llibertats i contra 
la repressió”, convocada per al 
proper dijous 21 de febrer. Per 
aquest motiu, totes les persones 

que ocupen càrrecs electes i or-
gànics en aquesta formació a les 
tretze comarques de les Terres 
de Lleida declinaran participar 
en cap acte públic o institucional 
que es pugui dur a terme durant 
aquesta jornada, que no siguin 
els estrictament convocats pels 
Comitès de Vaga locals i comar-
cals d’arreu del territori. Així 
doncs, les seus del partit roman-
dran tancades durant la jornada.

Els càrrecs electes d’ERC 
no participaran en cap acte 
públic el dia de la vaga

Van den Eynde: 
“La tranquil·litat 
del judici és 
artificial”
L’advocat encarregat de la de-
fensa d’Oriol Junqueras i Raül 
Romeva, Andreu Van den Eyn-
de, va assegurar ahir en una en-
trevista que es plantegen tren-
car la “tranquil·litat artificial” 
en què s’està celebrant el judici 
“perquè tenim dret a intervenir 
més, com en algun moment va 
passar, quan van resoldre les 
qüestions prèvies”.

Els observadors de la platafor-
ma International Trial Watch 
van alertar ahir que “la Fiscalia 
atribueix la violència de la poli-
cia i la Guàrdia Civil de l’1-O als 
acusats i minimitza la gravetat 
de les lesions de la ciutadania”. 
És una de les conclusions a les 
que han arribat els sis obser-
vadors internacionals que van 
assistir a les tres primeres ses-
sions del judici del procés al Tri-
bunal Suprem.

Observadors diuen 
que s’atribueix la 
violència als acusats

Els grups municipals del PDeCAT, 
ERC-Avancem, la Crida per Llei-
da-CUP i el Comú de Lleida van 
anunciar ahir que han presentat 
una moció consensuada al ple 
municipal d’aquest divendres per 
“denunciar la farsa de la justícia 
espanyola’’, coincidint amb la se-
gona setmana del judici al procés 
independentista. La moció també 
reclama que la Paeria es posicio-
ni i reclami a l’Estat l’alliberament 
dels presos, el lliure retorn dels 
exiliats i l’aturada immediata de 
tots els processos judicials penals 
i administratius. El text reclama 
declarar la vulneració de les lli-
bertats de les persones, recolli-
des i protegides en tots els trac-
tats internacionals i manifestar la 
persecució de la lliure expressió, 
de la vulneració de drets polítics 
i humans i del dret a decidir dels 
ciutadans de Catalunya per part 
de l’estat espanyol “que jutja les 
idees i empresona de forma il·le-
gal”.

La moció vol denunciar també 
“l’evident manca de separació de 
poders” de l’estat espanyol i de-
mana a les institucions europees 

El PDeCAT, ERC, la Crida i el Comú 
de Lleida insten a la Paeria a reclamar 
la llibertat dels líders independentistes

FOTO: Tony Alcántara / Els grups presenten una moció al ple de la Paeria

que no continuïn “emparant ac-
cions pròpies d’una dictadura” i 
apel·lar a la justícia internacional 
perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte 
als drets dels ciutadans de Cata-
lunya.

Per últim, s’insta a l’Ajunta-
ment de Lleida a denunciar i mos-
trar-se totalment contrari a la 
“persecució de l’estat espanyol”, a 

través dels cossos policials i judici-
als, contra els Comitès de Defen-
sa de la República (CDR), “atemp-
tant directament” contra els drets 
civils, polítics i humans dels ciuta-
dans de Catalunya, i posicionar-se 
a favor de la llibertat de reunió, 
d’expressió, d’associació i recla-
mar el respecte a “la voluntat po-
pular a favor de la construcció de 
la República Catalana”.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	publicacio
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	publicacio.pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40



