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Material confiscat a un detingut per manipular caixers de Ponent.

mossos D’esquaDra

l. garcía
❘ lleiDa ❘ Les denúncies per esta-
fes no han deixat d’augmentar 
en els últims anys i els Mossos 
d’Esquadra comptabilitzen una 
mitjana de nou casos al dia per 
aquest tipus de delicte a les 
comarques de Ponent. Segons 
les dades de fets delictius del 
2018, les denúncies per estafa 
van augmentar més d’un 36% 
respecte a l’any anterior, amb 
un total de 3.152 casos coneguts 
entre el mes de gener i el desem-
bre. El 2017, les denúncies pre-
sentades davant de la Policia ca-
talana van ser un total de 2.305 
a la província de Lleida. Aquest 
tipus de delinqüència suposa el 
15,5% de les denúncies que van 
registrar els Mossos l’any passat, 
tant a les regions policials de 
Ponent com del Pirineu. En els 
últims nou anys, les denúncies 
per estafa s’han multiplicat per 
quatre, ja que el 2009 no supe-
raven els 700 casos.

Davant de l’augment de la vi-
da virtual, la Policia catalana 
alerta que actualment el 40% de 
les estafes que es produeixen es 
fan a través d’internet i que, ben 
aviat, passaran a ser el 50%. De 
fet, cada dia apareixen estafes 
noves, sobretot a través de la 
xarxa, on augmenten cada dia 
els usuaris en plataformes virtu-
als. En aquest camp, les targetes 
bancàries són el principal filó, ja 
que es poden comprar i vendre 

Els Mossos reben nou denúncies  
al dia per estafes a Lleida el 2018
Aquest tipus de delictes s’han disparat més d’un 36% en un sol any fins a superar 
els 3.100 || Les estafes a través d’internet ja suposen quatre de cada deu casos

delictes balanç

numeracions l’internet fosc, un 
delicte molt difícil de detectar 
al produir-se des d’altres països, 
alguns fora de la Unió Europea. 
En el cas de les targetes, també 
es produeixen estafes com la 
clonació als caixers automàtics 
(vegeu el desglossament) o el 

robatori en la via pública. Altres 
estafes virtuals en auge són la 
coneguda com a sextorsió, en 
la qual s’amenaça de divulgar 
imatges de caràcter sexual als 
contactes de la víctima si no pa-
ga una determinada quantitat, 
i la phishing, amb la tramesa 
de correus electrònics per en-
ganyar la víctima i que faciliti 
dades personals. Malgrat l’aug-
ment de les estafes virtuals, con-
tinuen existint les estafes clàs-
siques, com el “fals amic” i els 
falsos revisors del gas, sent-ne 
les persones grans les víctimes 
potencials.

MéS Precaució

els mossos recomanen no 
facilitar dades personals i 
fer compres ‘online’ en 
plataformes segures

Arrestat per 
manipular caixers 
al Pla, el Segrià  
i les Garrigues
■ Els Mossos d’Esquadra 
van detenir el 6 de febrer 
passat un veí d’Igualada 
de 41 anys acusat de ma-
nipular caixers automà-
tics d’oficines bancàries 
de Ponent per robar als 
clients que treien diners. 
Va ser arrestat com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
continuat d’estafa. 

La detenció va ser el re-
sultat d’una investigació 
iniciada el mes de juliol 
de l’any passat després de 
tenir coneixement que en 
diferents sucursals bancà-
ries de poblacions de les 
comarques del Pla d’Ur-
gell, Segrià i les Garrigues 
s’havien produït diverses 
estafes amb la modalitat 
coneguda com cash tra-
pping. Aquesta modali-
tat consisteix a posar una 
platina metàl·lica al dis-
pensador de diners d’un 
caixer automàtic com a 
topall, perquè els diners 
no surtin del caixer. Se’l 
va relacionar amb 12 es-
tafes continuades.

❘ lleiDa ❘ Bombers professionals i 
voluntaris de tot Catalunya es 
concentraran avui a Lleida per 
protestar per la falta d’efectius 
i material que els han portat a 
convocar una vaga d’hores ex-
tra des d’inicis del mes de de-
sembre. La mobilització, que 
començarà a les 11 hores al 
parc de Bombers de la capital 
del Segrià, és convocada per 
UGT Bombers, Catac Bombers, 
Csif-Bombers, Agrupació de 
bombers de la Generalitat-C-
COO i Intersindical-CSC. A la 
protesta també s’ha afegit l’As-
sociació de Bombers Voluntaris 
de Catalunya.

Els funcionaris ja fa més de 
dos mesos que duen a terme 
diverses protestes, una de les 
quals és no fer hores extra vo-
luntàries, la qual cosa ha obli-
gat la direcció general a reduir 
els efectius mínims per cada 

lleida acollirà avui una protesta  
de Bombers de tot Catalunya

emergències conflicte laboral

Bombers lleidatans en una concentració a Barcelona.

torn (de 46 a 23 a Lleida). De 
mitjana, falten entre sis i deu 
bombers cada dia a la provín-
cia i durant la jornada d’ahir els 
parcs de Sort, Tremp i el Pont 
de Suert es van trobar amb els 
efectius mínims.

Demanen més 
mitjans per 
vigilar jutjats

seguretat

❘ lleiDa ❘ El sindicat de Mossos 
d’Esquadra SME va enviar 
dilluns un escrit al conseller 
d’Interior de la Generalitat, 
Miquel Buch, en el qual de-
mana canvis al dispositiu de 
vigilància de jutjats, ano-
menat Toga, per alliberar 
agents d’aquest operatiu i 
també sol·licita que la con-
sellera de Justícia s’impliqui 
“amb aportació de recursos 
humans i logístics”. Entre les 
mesures, proposen millorar 
el sistema de videovigilància 
dels jutjats o contractar de 
forma temporal vigilants de 
seguretat.

Dos denunciats 
per consum  
de marihuana

drogues

❘ lleiDa ❘ Un jove de 19 anys va 
ser denunciat ahir al migdia 
per consum de marihuana a 
la Bordeta. Una patrulla que 
feia serveis de vigilància al 
barri va observar un grup 
de joves a la plaça Esplai, 
un dels quals estava fumant 
un cigarro tipus “porro”. A 
més, el jove portava una bos-
seta amb marihuana. Així 
mateix, una patrulla ciclis-
ta també va multar ahir un 
altre jove de 20 anys a la 
canalització del riu Segre a 
l’interceptar-li una bosseta 
de marihuana.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

trànsit sinistralitat
twitter

imatge del vehicle sobre el mur de l’aparcament.

Un cotxe acaba sobre el mur  
de l’aparcament de l’Auditori
❘ lleiDa ❘ Un vehicle va quedar 
ahir sobre el mur de l’apar-
cament de l’Auditori Enric 
Granados, a la plaça Josep 
Prenafeta. Per causes que es 
desconeixen, el conductor va 
saltar el mur i el cotxe va que-
dar amb les rodes de davant en 

l’aire. La Urbana, que investi-
ga les causes de l’accident, va 
precintar la zona per motius 
de seguretat, per si el vehicle 
acabava caient sobre el carrer, 
fins que una grua va retirar el 
turisme de la zona. No es van 
haver de lamentar ferits.
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m. c.
❘ LLeiDa ❘ La ciutat de Lleida ho 
té tot a punt per a la celebració 
de la festa més boja de l’any, 
el Carnaval, que per primera 
vegada comptarà amb un con-
curs de disfresses per a majors 
de dotze anys a la plaça Sant 
Joan, traslladarà la tradicio-
nal tupinada a la plaça de la 
Catedral i comptarà amb un 
festival música basat en la sèrie 
La casa de papel. 

El tret de sortida de la ce-
lebració, que tindrà lloc del 
27 de febrer al 6 de març, el 
donaran per quart any conse-
cutiu els artistes de la Unió de 
Teatreros Lleidatans (UTLL) 
que representarà una sessió de 
teràpia col·lectiva per als addic-

tes al carnaval a la plaça Paeria 
(18.30 hores). Dijous continu-
arà la festa amb la tupinada 
(19.00 h), el concurs infantil de 
disfresses a l’avinguda Jaume 
I (18.00 h) i la Marató de l’Ou, 
que posarà a prova l’equilibri 
dels participants a la rambla 
de Doctora Castells. Tanma-
teix, els plats forts arribaran 

el dissabte 2 de març amb la 
primera passarel·la de disfres-
ses per a totes les edats (12.30 
hores) i la gran rua de carnaval, 
que començarà al carrer Santa 
Cecília i finalitzarà als Camps 
Elisis. Segons va explicar ahir 
la tinent d’alcalde, Montse Par-
ra, de moment s’han inscrit 15 
carrosses i 7 comparses, encara 
que es preveu que aquestes úl-
times superin les deu de l’any 
passat. 

Quant a mesures de segu-
retat, només hi haurà un con-
ductor per carrossa, el qual es 
podrà sotmetre a un control 
d’alcoholèmia, i voluntaris vi-
gilaran les rodes.

el Carnaval de Lleida estrena 
concurs de disfresses
Un festival de música i la tupinada a la plaça de la catedral, 
novetats || Preveu superar les 10 comparses de l’any passat

tradició festejos

La presentació d’ahir del nou cartell del carnaval.

amaDo forroLLa

instal·len la primera casa  
del Jussà que genera més 
energia de la que consumeix
són 10 a catalunya amb característiques similars

construcció sostenibilitat

La casa bioclimàtica d’Aramunt, a conca de Dalt, també pot carregar cotxes elèctrics.

Acn
❘ CoNCa De DaLT ❘ Aramunt compta 
amb una casa que produeix més 
energia de la que consumeix, el 
primer habitatge eficient al Pa-
llars Jussà. I és que la teulada, 
les parets i les finestres tenen 
plaques solars que s’utilitzen 
per acumular calor o generar 
electricitat. L’arquitecte, Jo-
sep Bunyesc, va explicar que 
aquestes cases demostren que 
es pot dur a terme una “tran-
sició energètica” sense proble-
mes, valent-se de la tecnologia 
que ja està disponible al mercat 
a un preu assequible. Segons 
Bunyesc, ja s’estan edificant es-
tructures que aprofiten l’ener-
gia del sol per escalfar-se, enca-
ra que la gran novetat dels pro-

pers anys seran els cotxes elèc-
trics, que permetran valer-se de 
l’electricitat en lloc de cremar 
combustibles fòssils. Des de la 
Pobla de Segur, Jordi Oliveres, 
de la cooperativa Pironegawat, 
diu que també té una casa “po-
sitiva”, que genera molta més 
energia de la que necessita i 
permet utilitzar la sobrant per 
carregar vehicles elèctrics, un 
model cada vegada més popular 

aCN

que es troba també en localitats 
com Lleida, Anglesola, Barce-
lona, Montornès i Ullà.

La casa d’Aramunt és una 
rehabilitació d’un antic paller 
i compta amb plaques fotovol-
taiques de 5KWpic, així com 
una bateria de 6.4 kW per ho-

ra, que permet emmagatzemar 
l’energia del sol per a dos dies 
d’autonomia. 

També inclou una paret cap-
tadora d’energia solar que es-
calfa el mur antic de pedra, a 
més d’una estructura especi-
alitzada amb què aporta tem-

peratura a l’aigua de la dutxa. 
La calefacció és una estufa de 
llenya que només funciona els 
dies que no hi ha sol i, segons 
el seu propietari, Borja Llàser, 
aquesta casa bioclimàtica “acu-
mula molta més energia de la 
que acabem consumint”.

moDeL en Auge

Localitats com Lleida, 
anglesola, Barcelona, 
montornès i Ullà compten 
ja amb cases “positives”

LeS cLAuS

El cartell d’enguany
z Èlia Guillen, alumna de Dis-
seny de l’escola d’art Leandre 
Cristòfol i autora de la imatge 
del cartell del Carnaval, va ex-
plicar que “he plasmat el que 
significa per a mi aquesta festa 
de forma minimalista”.

El rei de la festa
z Sa majestat Pau Pi arribarà a 
la ciutat el dissabte 2 de març 
a les 11.30 h, quan recorrerà 
l’eix Comercial des de la plaça 
de l’ereta.

progrAmA

La marató de l’ou, 
l’enterrament de la sardina 
i la Cursa de Llits són 
algunes de les activitats

Vista de la superlluna al penyat del Sagrat cor a Alguaire.

astronomia fenòmens
eDGar aLDaNa

❘  LLeiDa ❘  Ponent va poder 
gaudir ahir del fenomen de 
la superlluna de neu, la més 
gran i lluminosa del 2019, 
gràcies que va coincidir amb 
un moment en què el satèl·lit 
està especialment a prop de 

la Terra. Encara que durant 
tot el dia va ser visible, va 
ser cap al tard quan va poder 
veure’s millor aquesta super-
lluna, que no tornarà a veu-
re’s fins d’aquí a vuit anys, la 
Nit de Nadal del 2026.

La superlluna de neu llueix 
sobre el cel de Ponent

cfarre
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si no us agrada el que feu, trobeu algu-
na cosa que gaudiu i afegiu-la a la rutina 

diària. La vida cal viure-la i esforçar-se per apro-
fitar-la al màxim.

TAURE 20-IV / 20-V.
Poseu més energia en les vostres acti-
vitats. Teniu el que cal per marcar la 

diferència, així que no us quedeu curts quan els 
altres compten amb vosaltres perquè els guieu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les situacions se n’aniran de mare ràpi-
dament. Les relacions es danyaran si no 

sou honestos o si us envolteu de falsos aliats. 
Arribeu al fons del que està passant.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu sentiments i col·laboreu amb 
algú que estimeu per trobar solucions. 

Avalueu cada opció i trieu la que us ofereixi la 
llibertat d’expressar la vostra creativitat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No permeteu que la ira sigui el vehicle 
quan el desig hauria de ser el que us 

motiva per avançar. Una oportunitat és tan bona 
com el que vulgueu fer-ne.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Compartiu pensaments i emocions amb 
la gent que més significa. Formeu una 

aliança amb aquells que volen estar al vostre 
costat i arribareu a les metes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No perdeu de vista el que voleu. Cedir 
a algú que és crític o exigent no ajudarà 

a assolir metes. Feu canvis que donin com a re-
sultat més oportunitats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Apreneu a través de l’observació i l’ex-
periència. Poseu més temps i esforç en 

les activitats que us portin més alegria. Sigueu 
honestos amb vosaltres mateixos.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Trobareu incertesa i confusió si reveleu 
els vostres plans. Si voleu seguir, actueu 

en lloc de parlar. El canvi succeeix quan es traça 
un pla i el porteu a terme.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Considereu el que teniu, el que neces-
siteu i el que heu de fer a continuació. 

Simplifiqueu la vida deixant anar el que ja no us 
cal. Confieu en les vostres habilitats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Confieu en la vostra habilitat i aclariu 
els fets. Si confieu en algú més, queda-

reu decebuts. No permeteu que us desviï el que 
d’altres fan o diuen de vosaltres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els problemes amb un amic o un familiar 
s’han de tractar amb compte. S’establirà 

la desil·lusió si algú en qui confieu no compleix 
les promeses.

Jornades d’orientació de formació 
professional a l’institut La Segarra
L’institut La Segarra de Cervera va iniciar ahir dimarts 
la segona edició de les jornades d’orientació de formació 
professional per fomentar les competències transversals 
dels alumnes que aquest any acaben els seus estudis.

SEGRE TÀRREGA

Taller de maquillatge i cura de la pell                 
per a dones amb càncer a l’Arnau
La Fundació Stanpa va impartir ahir a l’Arnau la primera 
sessió d’un taller que ajuda dones amb càncer a recuperar 
la seua imatge i autoestima, en el marc del programa Posa’t 
guapa, et sentiràs millor. Van participar-hi dotze dones.

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

La cuinera, professora i youtuber 
Anjalina Chugani va oferir dilluns 
a la tarda la masterclass Soul spi-
eces, emmarcada en el programa 
Al teu gust, aliments del Pallars, 
de l’ajuntament de Tremp, en la 
qual els participants van elaborar 
vuit receptes de cuina índia i cuina 
de fusió. El programa inclou dife-
rents seminaris per al sector de la 
restauració.

Gastronomia hindú i de 
fusió al seminari Cuines 
del Món de Tremp

AJUNTAMENT DE TREMP

Grup Alba crea una 
xarxa d’empreses per 
afavorir el sector
El Grup Alba de Tàrrega ha cre-
at la Xarxa d’Empreses Sòcies 
amb la finalitat que les firmes 
“s’aliïn amb els valors d’Alba 
per impulsar noves iniciatives 
i potenciar el seu compromís 
amb el territori”, segons Maite 
Trepat, directora del grup. Les 
empreses fan una aportació eco-
nòmica anual i col·laboren en 
diferents projectes.

SEGRE TÀRREGA

Solidaritat ‘dolça’ per al Servei de Pediatria
El Servei de Pediatria de l’Hos-
pital Arnau de Vilanova ha re-
but aquesta setmana una dona-
ció de 500 euros procedents de 
la venda d’un torró artesà de 

Joan Baldomà. El mestre torro-
ner del Forn de Pa Xusco de les 
Avellanes i Santa Linya va ela-
borar el dolç amb productes de 
proximitat i porta inscrits uns 

versos de la infermera del Ser-
vei de Laboratori de l’hospital 
Sònia Carrasco. Els diners es 
destinaran a la compra de ma-
terial per al servei de pediatria.

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

entrega de la donació al personal de pediatria de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
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La Franja, 
protagonista               
a la revista ‘Arts’

Publicacions

❘ LLEiDA ❘ El Cafè del Teatre de 
Lleida acollirà aquesta tar-
da a les 18.30 hores la pre-
sentació del nou número de 
la revista Arts, que edita el 
Cercle de Belles Arts, el nú-
mero 46 que inclou el dossier 
La Franja de Ponent: tan a 
prop i tan lluny a la vega-
da, en el qual es presenten 
diversos articles vinculats a 
la situació sociolingüística, 
l’educació i l’ús del català en 
aquest territori. L’acte inclou-
rà una taula de debat sota el 
títol Identitat(s) a la Franja, 
en què participaran Carles 
Barrull, Marta Canales i Ra-
mon Sistac i serà moderada 
per la periodista de SEGRE 
Anna Sàez.

Nova violinista 
divendres a 
l’Auditori

concert

❘ LLEiDA ❘ La violinista corea-
na Clara-Jumi Kang substi-
tuirà divendres a l’Auditori 
de Lleida la nord-americana 
d’ascendència també coreana 
Esther Yoo a El concert per a 
violí de Sibelius al costat de 
l’Orquestra Simfònica Ca-
mera Musicae. L’orquestra va 
informar ahir d’aquest canvi 
d’última hora per malaltia 
d’Esther Yoo. Kang ha for-
jat una carrera internacional 
actuant amb les principals 
orquestres i directors d’Àsia i 
Europa i compta amb premis 
en els concursos internacio-
nals de Seül (2009), India-
napolis (2010) o Txaikovski 
(2015).

Queen tocarà la 
‘seua’ cançó a la 
gala dels Oscars

cine

❘ LOs ANgELEs ❘ Queen tocarà a 
la 91 cerimònia dels Premis 
Oscar diumenge vinent al Te-
atre Dolby de Los Angeles. 
La banda britànica interpre-
tarà Bohemian Rhapsody, la 
cançó que dóna nom al bi-
opic del desaparegut Fred-
die Mercury en què l’actor 
Rami Malek encarna l’icònic 
cantant. 

El film opta a cinc premis 
de l’Acadèmia de Hollywood, 
incloent-hi millor pel·lícula, 
actor i muntatge. La banda 
actua amb dos dels quatre 
membres originals, el guitar-
rista Brian May i el bateria 
Roger Taylor, i un nou can-
tant, Adam Lambert.

cine festival
AmADO FOrrOLLA

Animac escalfa motors amb les sessions escolars a la Llotja
❘ LLEiDA ❘ Fins a 11.000 alumnes 
de cinquanta centres educatius 
de Lleida i comarques desfi-
laran fins divendres per la 
Llotja en les sessions escolars 

d’Animac, el festival de cine 
d’animació que s’inaugurarà 
demà (20.30 hores). La regido-
ra de Cultura, Montse Parra, va 
assistir ahir a una d’aquestes 

sessions matinals i va destacar 
“l’aposta d’Animac pels esco-
lars” com a fórmula per “gene-
rar públic de present i també 
de futur”.

la notícia, a 
lleida televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

els cinc actors, en una imatge promocional de ‘Terra de voltors’.

ciA. ViNtpErQuAtrE

j. ballabriga
❘ cOrNELLà ❘ Fa un parell d’anys, 
Pep Coll es va sorprendre quan 
li van proposar representar en 
un escenari la novel·la que va 
publicar el 2013, Dos taüts ne-
gres i dos de blancs, tot un èxit 
des de llavors de lectors i de crí-
tica, amb premis com el Crexells 
i el de la Crítica Catalana. Ara, 
en canvi, està comptant les ho-
res per a l’estrena, diumenge 
vinent a la sala Ramon Roma-
gosa de Cornellà, de l’adaptació 
titulada Terra de voltors. El cul-
pable de la proposta i del pro-
jecte teatral, l’actor, director i 
escriptor barceloní Àngel Ama-
zares, va explicar ahir a SEGRE 
amb il·lusió que “ja estem a punt 

de culminar aquesta aventura”. 
Amazares va recordar que “em 
va captivar la història del brutal 
assassinat ocorregut el 1943 a la 
Vall de Carreu, al Pallars Jussà, 
i em va atreure també la manera 
de narrar-la de Pep Coll, amb 
uns personatges molt atractius 
des del punt de vista teatral”. 
Després de la sorpresa inicial, 
l’escriptor pallarès es va posar 
també mans a l’obra per teixir 
al costat d’Amazares la versió 

pep coll, de la novel·la al teatre
Estrenen a Cornellà una adaptació escènica de l’èxit literari ‘Dos taüts negres 
i dos de blancs’ || ‘Terra de voltors’, de la companyia Vintperquatre

arts escèniques novetat

teatral que ara està a punt de 
veure la llum. “Com passa amb 
les adaptacions de novel·les al 
cine, també al teatre el produc-
te acabat és una altra cosa”, va 
reconèixer l’autor de Dos taüts 
negres i dos de blancs. Això sí, 
Pep Coll assegura que “el crim 
del matrimoni i de les seues dos 
filles que dóna peu a la histò-
ria és el mateix, encara que el 
resultat de l’obra sigui una co-
sa diferent”. De fet, una de les 
particularitats de Terra de vol-
tors és que fins a una vintena de 
personatges de la novel·la són 
interpretats pels cinc actors de 
la companyia Vintperquatre: 
el mateix Amazares (La Riera, 
El cor de la ciutat o Acacias 38 
a TV), juntament amb Mònica 
Lucchetti (Comediants, Nissaga 
de poder), Dani Arrebola, Igna-
si Guasch (Polseres vermelles) 
i Elisabet Vallès, tots amb una 
àmplia trajectòria teatral.

La posada en escena no no-
més té la dificultat del desdo-
blament dels actors en diver-
sos personatges sinó també en 
el llenguatge que utilitzaran a 
escena. “Ens ha ajudat un lin-
güista i també Pep Coll per po-
der parlar en pallarès i amb el 
vocabulari de l’època, un pro-
cés complicat però molt inte-
ressant”, va assegurar Amaza-
res. Tant ell com l’escriptor de 
Pessonada tenen per objectiu 
estrenar l’obra també a Lleida. 
“Em faria gràcia, seria una altra 
manera d’explicar la novel·la”, 
va assenyalar Pep Coll.

gira a lleida

La companyia barcelonina 
vol portar ‘terra de voltors’ 
de gira també per Lleida          
i comarques

cfarre
Resaltado
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