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Sandro rosell diu que li han robat dos 
anys de la seua vida i que no pot pagar 
ni una barra de pa a la seua dona
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Animac apuja avui el teló amb gairebé 
350 pel·lícules i tallers d’animació             
fins diumenge vinent

1,30 €

Més de cinc-cents bombers 
prenen els carrers a Lleida

és notícia ❘ 3

ItmAr fAbregAt

Obres d’urgència 
a la carretera 
N-260 d’1,5 
milions pel seu 
pèssim estat

comarques ❘ 12Obres d’estabilització del talús entre el Pont de Suert i Xerallo.

Foment executa obres d’emer-
gència per valor d’1,5 milions 
d’euros a l’N-260 al seu pas pel 
Pirineu de Lleida atès el pèssim 
estat d’aquesta via, en especial 
al port de Perves i el de Viu de 
Llevata.

Tant la Fiscalia com l’Advoca-
cia de l’Estat van centrar en els 
delictes de malversació i de-
sobediència l’interrogatori als 
membres del Govern que van 
declarar ahir en el judici del 
procés, eludint la rebel·lió. El 
rei veu inadmissible “apel·lar a 
una suposada democràcia sense 
respectar la llei”.

panorama ❘ 17-19

Fiscalia eludeix  
la rebel·lió i se 
centra en la 
malversació i 
desobediència
El rei diu que no hi ha 
democràcia sense llei

comarques ❘ 11

El nou edifici de la 
Diputació costarà 4,1
milions, un 46% més

InstItUcIons

lleida ❘ 6

Estrena del complex de 
Biomedicina, que acull  
400 investigadors

sAlUt I edUcAcIó

La càrnia Pini, que està cons-
truint un macroescorxador a 
Binèfar, ha reclutat 500 lleida-
tans com a possibles treballa-
dors de la nova planta.

La càrnia Pini recluta 
500 lleidatans per al 
seu macroescorxador 
de Binèfar

economia ❘ 23

Mitjans || Professionals i 
voluntaris denuncien falta         
de material i personal

Riscos || Asseguren que la 
ciutadania corre perill si 
coincideixen emergències

Protestes || Uns fan vaga 
d’hores extra i d’altres        
han tancat parcs
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Imatge d’unes obres que s’executen a l’N-260 entre el Pont de Suert i Xerallo.

X. rodríguez
❘ lleiDa ❘ El ministeri de Foment 
executa obres d’emergència 
per valor d’1,5 milions d’euros 
a l’N-260 al seu pas pel Pirineu, 
“fonamentalment per reparar 
murs de sosteniment de la car-
retera”. Així ho va assegurar el 
ministre de Foment, José Luis 
Ábalos, dimarts en resposta a 
una pregunta de la senadora 
d’ERC per Lleida Anna Aza-
mar. Ábalos va assenyalar que 
la inversió mitjana anual en con-
servació d’aquesta via és de 2 
milions d’euros, “amb especial 
atenció al tram entre Xerallo i 
el Pont de Suert per les seues 
especials condicions de traçat 
derivades dels ports de munta-
nya de Perves i Viu de Llevata”. 
Ávalos va recordar també que 
l’Estat ja ha aprovat el projecte 
de construcció de la rotonda de 
Montferrer, en la qual preve-
uen invertir 500.000 euros, i va 
apuntar que hi ha en redacció 
diversos projectes de rehabili-
tació del ferm per valor de 25 
milions al Pirineu. El ministre 
va assenyalar que hi ha diver-
ses “actuacions previstes per 
millorar aquesta carretera amb 
la construcció de variants i con-
dicionaments”, tot i que va re-
conèixer que “ens trobem actu-
acions obsoletes i tramitacions 
ambientals caducades, per la 
qual cosa hauríem de replante-
jar-ne l’abast i buscar solucions 

La caiguda de roques obliga a invertir 
1,5 milions per reforçar l’Eix Pirinenc
El ministre Ábalos assegura que destinen 2 milions a l’any a la conservació de  
l’N-260 a Lleida || ERC denuncia la sinistralitat de la via i demana actuacions

infraestructures carreteres

abordables a més curt termini”. 
Azamar va denunciar la sinis-
tralitat de l’N-260 i va apuntar 
que “no hi ha cap tram que no 
presenti problemes”. Ábalos va 
assenyalar que “l’índex de peri-
llositat és superior a la mitjana 
de carreteres de l’Estat equipa-
rables pel que fa a característi-
ques i trànsit, però l’índex de 
mortalitat és de la mateixa mag-
nitud o lleugerament inferior a 
aquesta mitjana”.

leS clauS

Variant de la Pobla. Ábalos va anunciar que estan redactant pro-
jectes per rehabilitar el ferm de l’N-260 a Lleida per més de 25 
milions (dels quals 8,8 són per al tram de Xerallo al Pont). També 
reactivaran el projecte de la variant de la Pobla.

Crítiques. La senadora d’ERC per Lleida Anna Azamar va apuntar 
que dels 373 quilòmetres de l’N-260 que passen per Catalunya, 
173 estan catalogats com a perillosos i cinc trams es troben entre 
els cinquanta de més risc d’arreu de l’Estat.

Joves del Sobirà 
decideixen en què 
invertir 3.000 euros

ParticiPació

❘ Sort ❘ Un total de 236 joves 
del Sobirà han votat ja algu-
na de les 44 propostes per in-
vertir-hi els 3.000 euros dels 
pressupostos participatius 
de la comarca. Destaquen 
la millora del camp de futbol 
d’Esterri d’Àneu, un taller 
de defensa personal per a 
dones, millorar i reformar 
la zona skate de Sort i reac-
tivar el bus nocturn durant 
les festes dels pobles de la 
comarca.

La CEI del Solsonès 
ocupa un total                   
de 23 persones

emPreses

❘ SolSona ❘ La CEI del Solsonès 
es troba al 100 per cent de la 
seua ocupació des del mes de 
desembre passat i els tretze 
despatxos estan ocupats per 
cinc autònoms i vuit socie-
tats entre firmes de serveis 
forestals, gestories, escola 
d’idiomes o de prevenció 
de riscos laborals. Aquestes 
empreses ocupen vint-i-tres 
persones, a més de col·labo-
racions eventuals.

Térmens demana 
més ajuts per als 
serveis educatius

ensenyament

❘ térmenS ❘ L’alcaldessa de Tér-
mens, Concepció Cañadell, 
va sol·licitar ahir al subde-
legat del Govern espanyol 
a Lleida, José Crespín, més 
ajuts per mantenir els ser-
veis educatius dels pobles 
petits. L’alcaldessa va trans-
metre l’“important” esforç 
per mantenir els serveis bà-
sics ja que no es reben ajuts 
d’altres administracions 
competents.

Concentració contra 
la subestació 
elèctrica d’Isona

mobilització

❘ iSona i conca Dellà ❘ La plata-
forma unitària contra l’au-
topista elèctrica ha convo-
cat una assemblea oberta i 
una concentració en contra 
de la subestació elèctrica a 
Figuerola d’Orcau demà a 
partir de les sis de la tarda, 
com a primer pas per a la 
recuperació a curt termini 
(a partir del 2020) del pro-
jecte d’Autopista Elèctrica 
Peñalba-Arnero-Isona.
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redacció/c. SanS
❘ maDriD ❘ El ple del Senat va apro-
var ahir definitivament la pro-
posició de llei per modificar el 
Codi Penal, que endureix les pe-
nes per imprudències al volant 
a l’incloure com a agreujants 
l’excés de velocitat i el consum 
de drogues o alcohol, que tor-
na a penalitzar les lesions cau-
sades per aquestes conductes 
i sanciona l’abandó del lloc de 
l’accident. 

Així, la reforma, a instàncies 
de la iniciativa “Per Una Llei 
Justa”, impulsada per la veïna 
de la Seu d’Urgell Anna Gon-
zález, va quedar finalment apro-
vada i entrarà en vigor quan es 
publiqui al BOE. La reforma re-
cull les principals reclamacions 
dels col·lectius que demanaven 
que les lesions tornessin a ser 
sancionades, una situació que 
s’havia eliminat durant la refor-
ma del Codi Penal que va fer el 
PP el 2015 i que va deixar les 
lesions per al Codi Civil. Això 
implica el 90% de les víctimes 
per accident de trànsit. 

Segons el text aprovat, el con-
ductor que causi lesions tindrà 
una pena de multa de 3 a 12 
mesos. Així mateix, es consi-
derarà “imprudència greu” al 
volant en aquests tres supòsits: 
excés de velocitat, conducció 
sota la influència de l’alcohol 
i sota influència de drogues, 
agreujant-se així la pena. A més, 

s’amplien les penes de presó de 
4 a 6 anys si es causa un mínim 
de dos morts o un mort i un lesi-
onat molt greu quan sigui per 
imprudència greu. 

Però la pena podrà arribar 
als 9 anys de presó quan siguin 
“molts” els morts, la qual co-
sa queda a voluntat del jutge. 
També s’introdueix en el Codi 
Penal el delicte d’abandó del lloc 

de l’accident, que es castigarà 
amb penes d’entre sis mesos i 
quatre anys de presó i la retira-
da del carnet fins a un màxim 
de quatre anys.

Malgrat la “gran satisfacció” 
que mostrava ahir Anna Gon-
zález, es va mostrar “insatisfe-
ta” per la “lentitud” de la bu-
rocràcia del Congrés, que “ha 
provocat que la reforma hagi 

costat tres anys de lluita inces-
sant”, que va considerar que “es 
podrien haver accelerat”. 

També va agrair el “suport 
incondicional” de la ciutadania 
i dels mitjans de comunicació. 
González va iniciar aquesta 
lluita després que un camioner 
atropellés mortalment el seu 
marit quan anava amb bicicle-
ta i fugís el 2013.

anna gonzález, de la Seu, ahir durant l’aprovació de la iniciativa al Senat.

Llum verda a la reforma que eleva 
les penes per imprudències al volant
El Senat aprova la iniciativa impulsada per Anna González, de la Seu, i augmenta 
les condemnes de 4 a 9 anys de presó || Castiga l’abandó del lloc de l’accident

sinistralitat reforma

Acusats d’intent d’homicidi per 
un tiroteig amb els Mossos de        
fa dos anys a Barbens

tribunals drogues

l.g.
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
acollirà demà una vista per 
determinar la pròrroga en 
presó preventiva de quatre 
empresonats per un tiroteig a 
Tornabous el març del 2017. 
Aquests investigats, juntament 
amb dos persones més, estan 
acusats de diversos delictes, 
entre aquests temptativa d’ho-
micidi, pertinença a grup cri-
minal, tinença il·lícita d’armes 
i d’explosius, robatori amb vio-
lència i intimidació i possessió 
de substàncies estupefaents. El 
jutjat instructor de Balaguer 
va ordenar l’ingrés a la presó i 
sense fiança per a quatre d’ells, 
d’origen marroquí i subsaha-
rià, després de protagonitzar 
un tiroteig i una persecució 
policial a Tornabous.

Els fets van ocórrer quan els 
detinguts es van reunir a la lo-

calitat de l’Urgell per tancar 
un negoci relacionat amb el 
tràfic de drogues. Els Mossos 
els seguien la pista i els estaven 
vigilant en aquell moment. Per 
causes que es desconeixen, es 
va iniciar una baralla entre els 

detinguts, la qual cosa va pro-
vocar la intervenció policial. 
Quatre van aconseguir fugir 
i es va iniciar una persecució 
policial. A Barbens, un d’ells 
va baixar del cotxe i va inici-
ar un tiroteig amb els agents. 
Finalment, van ser arrestats.

delicteS

acusats de temptativa 
d’homicidi, tinença 
d’armes i explosius i grup 
criminal, entre d’altres

redacció
❘ guissona ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir diumenge pas-
sat una parella per tràfic de dro-
gues i amenaces a punta de pis-
tola a Guissona. Es tracta d’un 
home i una dona de 39 i 34 anys. 
Els fets van ocórrer diumenge a 
primera hora del matí, quan els 
Mossos d’Esquadra van rebre un 
avís que s’havien produït ame-
naces de mort entre dos veïns 
de Guissona. Una patrulla es 
va dirigir al lloc i van contac-
tar amb la víctima, que els va 
relatar que un conegut l’havia 
amenaçat de mort apuntant-li 
amb una pistola. Els agents van 
identificar el presumpte autor 
de les amenaces, que no portava 
l’arma a sobre. 

En aquell moment, els agents 
van trobar la parella de l’home 
que baixava a la zona de tras-
ters, on sospitaven que havia 

Dos detinguts per tràfic de 
drogues i amenaces a guissona

successos investigació

Vista de la droga i les armes confiscades a guissona.

mossos D’esquaDra

amagat la pistola. Efectivament, 
els Mossos d’Esquadra van tro-
bar dos pistoles pneumàtiques 
de boles, que simulen una ar-
ma real. També van trobar prop 

de seixanta grams de cocaïna 
i 150 grams de marihuana en 
cabdells, amb un valor total de 
4.500 euros, a banda d’una bàs-
cula de precisió.

Cremes controlades 
al Pirineu

rurals

❘ tremp ❘ Els Agents Rurals es-
tan portant a terme aquesta 
setmana cremes controlades 
al Pirineu per al manteni-
ment i la millora de les pas-
tures. Dimarts, per exemple, 
van fer-ne a Josa, a l’Alt Ur-
gell, i a Vilamur (Soriguera), 
al Pallars Sobirà.

Detingut un càrrec 
d’Andorra Turisme

apropiació

❘ anDorra la vella ❘ La policia 
d’Andorra va detenir dilluns 
el director d’administració 
d’Andorra Turisme acusat 
d’haver-se apropiat diners 
públics a través d’una targeta 
per al seu càrrec, segons el 
Diari d’Andorra.

Més controls en  
pous i basses de       
reg a Osca

vigilància

❘ osca ❘ La Guàrdia Civil d’Os-
ca intensificarà la inspecció 
de pous i basses de reg. L’ob-
jectiu és comprovar que els 
pous autoritzats compleixen 
els requisits exigibles de 
manteniment i segellament 
una vegada se’n finalitza 
l’explotació, la qual cosa evi-
ta el risc per a les persones i 
els animals. A finals de gener 
va morir un home ofegat a 
Binacet.
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El Pardinyes repesca Pau 
López, retirat el 2018
El jugador tarragoní torna a l’equip set mesos després de penjar les 
botes || Arriba per suplir la baixa per lesió d’Adrià Rivas

bàsquet LLiga eba

redacció
❘ LLeiDa ❘ L’Ilerdauto Nissan Par-
dinyes, líder del grup B de la 
Conferència C de la Lliga EBA, 
ha repescat el base Pau López, 
que estava retirat de la compe-
tició des de feia set mesos. El 
jugador tarragoní, que torna a 
l’equip per suplir la baixa d’uns 
dos mesos per lesió d’Adrià Ri-
vas, sumarà d’aquesta forma la 
seua sisena campanya al club 
lleidatà i es converteix en el 
segon jugador de la plantilla, 
juntament amb Carlos Gasque, 
que haurà disputat totes les 
temporades que porta el con-
junt aurinegre a la Lliga EBA.

Pau López va explicar que 
havia decidit tornar a les pis-
tes per “ajudar” el que ha estat 
el seu equip en aquests últims 
anys. “Quan l’Adrià es va lesi-
onar, l’entrenador Gerard En-
cuentra em va demanar si els 
podia donar un cop de mà i, 
després de consultar-ho amb 
la família, li vaig dir que podia 
comptar amb mi. Vinc a ajudar 

en el que pugui i en tot el que 
em demani l’equip”, va asse-
nyalar López.

El base tarragoní arriba a un 
Ilerdauto Pardinyes que, mal-
grat la derrota de la jornada 
passada, és líder del seu grup 
i opta a lluitar per l’ascens. 
“L’equip té la seua manera de 

jugar i jo tan sols he d’aportar 
la meua experiència. S’està fent 
una grandíssima temporada i 
cal seguir en aquesta línia”, va 
destacar.

Per la seua part, el tècnic 
Gerard Encuentra va dir que 
López “ens vindrà molt bé per 
la seua qualitat i experiència”.

CB ParDinyes

Pau López, en la seua anterior etapa a l’equip lleidatà.

redacció
❘ LLeiDa ❘ La jugadora del CN 
Tàrrega Martina Peláez ha 
estat convocada per formar 
part de la selecció catalana 
de minibàsquet que dispu-
tarà el Campionat d’Espanya 
de seleccions autonòmiques 
entre els dies 13 i 17 d’abril a 
San Fernando (Cadis).

D’aquesta forma, Martina 
serà l’única representant de 
Lleida en una selecció for-
mada per 12 jugadores pro-
cedents de clubs històrics i 
emblemàtics del bàsquet 
català com el Sant Josep i el 
Joventut de Badalona, i el FC 
Barcelona, entre d’altres.

El CN Tàrrega va felicitar 
a través de les xarxes soci-
als la seua jugadora. “Per 
primera vegada a la secció 
de bàsquet, Martina Peláez 
Ros, jugadora de l’equip mini 
femení blau, ha estat selec-
cionada per formar part de 
la selecció catalana”. Tam-
bé es va afegir a la felicitació 
l’ajuntament de la capital de 

l’Urgell, que va mostrar la 
seua satisfacció per “aquest 
nou assoliment de l’esport 
targarí”.

D’altra banda, s’ha d’asse-
nyalar que un altre lleidatà, 
Ferran Mauri, del Club Bàs-
quet Pardinyes, que també 
optava a entrar a la selecció 
catalana, va quedar final-
ment en el grup de reserves. 
Mauri encara podria ser 
inclòs si algun dels 12 con-
vocats causa baixa d’aquí a 
l’inici del campionat.

Martina Peláez.

Martina Peláez, 
del CN Tàrrega, a la 
Catalana de mini

bàsquet esport de base

El CT Urgell cadet segueix a Plata ■ Manté la categoria al Català  
al guanyar el CT Belulla 1-4. L’equip el formen Genís Punyet, 
Josep Perera, Jan Rubio, Òscar Traid i Roger Talavera.

team estreLLa gaLiCia

Àlex Màrquez es prepara a Jerez ■ El pilot de Cervera va acabar amb molt bones sensacions 
i el cinquè millor temps (1’41”370) en la primera de les tres jornades del test IRTA a Jerez. 
“Hem fet un pas important, el ritme ha sigut molt bo”, va manifestar el lleidatà.

❘ La PoBLa De segur 

❘ El Parc Alcalde 
Boixareu de la 
Pobla va acollir 
dissabte la trobada 
de miniatletisme 
organitzada pel 
consell esportiu 
del Pallars Jussà i 
en la qual col·labo-
ra l’ajuntament.

Trobada 
comarcal de 
miniatletisme           
a la Pobla

❘ LLeiDa ❘ Les japone-
ses Hitomi Ueshi-
ma, centrecampista 
de 24 anys, i Akha-
ne Kuwahara, da-
vantera de 25, es-
tan a prova a l’AEM 
fins al cap de set-
mana. Si fitxen, 
seria per a la prò-
xima temporada.

Dos futbolistes 
japoneses, a 
prova a l’AEM   
fins diumenge
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