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el barça ja està a semifinals
Escombra el United (3-0) amb un imparable Messi, que anota dos gols

1,30 €

comarques ❘ 11

Presó per a un home de 
Sidamon per assetjament 
acústic reiterat als veïns
Sentència || Condemna per un delicte contra la integritat moral i diu que 
col·locava altaveus de diverses mides encarats a les parets dels afectats

és notícia ❘ 3

patroNat de turisme de la diputació

La Pallaresa estrena 50 km 
de ràfting sense obstacles

La JEC avala un 
acte electoral 
de Junqueras 
des de la presó

itmar fabregat

❘ 14-15

Míting d’ERC a Lleida amb Aragonès, Maragall, Pueyo i Eritja.

El xalet modernista dels Camps 
Elisis es convertirà en una nova 
biblioteca municipal de Lleida. 
Així ho va anunciar l’alcalde, 
Fèlix Larrosa, ahir durant la 
presentació de les activitats 
programades per aquest Sant 
Jordi. Fa dos anys, la Paeria va 
impulsar un procés participatiu 
que va concloure que l’edifici 
havia d’acollir un restaurant.

guia ❘ 41

El xalet dels 
Camps Elisis  
serà ara una 
biblioteca 
municipal
Anunci de l’alcalde als 
actes de Sant Jordi

Els Mossos i la Urbana van dete-
nir ahir un home a Rovira Rou-
re que havia atracat amb una 
pistola simulada dos botigues i 
s’havia emportat 5 euros.

Gran operatiu policial 
per detenir un lladre 
que es va emportar 5 
euros de dos botigues

lleida ❘ 8

El projecte PirosLife ha des-
plegat des de fa unes setmanes 
cinc gàbies a Aran i el Sobirà per 
capturar óssos i col·locar-los un 
GPS per tenir-los localitzats.

Despleguen cinc 
gàbies a Aran i Pallars 
per capturar óssos i 
col·locar-los un GPS

comarques ❘ 9

28A

Batet diu que  
el risc que sumi  
la dreta és real

❘ 17

La presa 
modificada  
de l’Hostalet.
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La Noguera Pallaresa estrena aquesta temporada de ràfting el pas a través de la presa de l’Hostalet de Sort, que permet 
navegar els 50 km entre Llavorsí i la Pobla de Segur sense baixar de la barca. Aquesta és la principal novetat d’una 
campanya en la qual el sector espera superar els 750.000 serveis en el conjunt de Lleida, un 5% més que l’any passat.

El ràfting obre la temporada amb 50 km 
navegables a la Pallaresa sense obstacles
Impuls al turisme actiu, que preveu superar els 750.000 serveis aquesta campanya

turisme actiu

redacció
❘ lleiDa ❘ El pas a través de la 
presa de l’Hostalet, que permet 
navegar 50 quilòmetres de la 
Noguera Pallaresa entre Lla-
vorsí i la Pobla de Segur sense 
baixar de la barca, és la prin-
cipal novetat de la temporada 
d’esports d’aventura. Les pri-
meres embarcacions van baixar 
ahir per la rampa en període de 
proves, a l’inici d’una campanya 
en què el sector espera superar 
la xifra rècord de 750.000 ser-
veis a Lleida, un 5% més que 
els 731.017 de l’any passat. Així 
ho va anunciar ahir el patronat 
de Turisme de la Diputació, du-
rant la presentació de la nova 
campanya.

El ràfting, amb 187.360 ser-
veis el 2018, és l’eix d’una ex-
tensa oferta d’aventura que in-
clou 50 activitats. El patronat 
assenyala la rampa dels Hosta-
lets i el fet de passar de 15 a 50 
quilòmetres navegables sense 
interrupció com un factor que 
pot augmentar l’afluència de 
públic. El president de l’Asso-
ciació d’Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà, 
Florido Dolcet, va recordar que 
enguany es preveu una altra 
rampa a la presa de Sossís, a la 
Pobla. Suposarà sumar sis qui-
lòmetres més de navegació fins 
al pantà de Sant Antoni. S’hi 
sumarà l’interès que desperta 
un esdeveniment esportiu com 
el Mundial de Piragüisme d’Ai-
gües Braves a Sort i la Seu.

Al marge dels esports de riu, 
una altra novetat serà una pla-
taforma de salt amb corda elàs-
tica (bungee jumping) de 122 
metres d’altura que s’estrenarà 
el dia 1 de maig a la Llosa del 
Cavall. Serà la tercera més alta 
del món en una presa, i es bene-
ficiarà de l’alt valor paisatgístic 
de la zona. Així mateix, el Pa-
tronat de Turisme ha constatat 
una tendència a l’alça en la con-
tractació de guies especialitzats 
en senderisme, mentre que el 
BTT se situa en tercer lloc pel 
que fa a serveis contractats, amb 
108.885 el 2018. En aquest sen-
tit, destaquen novetats com el 
tram de 67 quilòmetres de Llei-

Primeres embarcacions provant la nova rampa que permet superar la presa dels Hostalets de Sort.

Perelló, amb representants de la diputació, el consell i del sector a la presentació de la temporada.

acn

acn

El Pallars treballa 
per superar el cop 
que va suposar 
vetar Doctor Music
n El president del consell 
del Pallars Sobirà, Carles 
Isús, va recordar ahir el 
dur cop que ha suposat 
per al sector turístic el 
veto de la Generalitat a 
Doctor Music. “Hi ha ac-
tivitats i iniciatives que el 
territori ha buscat i que 
no s’han fet”, va apuntar, 
durant la presentació de 
la temporada d’esports 
d’aventura. Tanmateix, 
va recalcar que “no po-
dem aturar-nos” i va as-
senyalar com a contrast la 
col·laboració entre institu-
cions a l’hora de construir 
la rampa que permet na-
vegar a través de la presa 
dels Hostalets. “Sense la 
col·laboració entre insti-
tucions no hauria estat 
possible”, va dir, i va as-
senyalar el potencial de la 
comarca com una destina-
ció turística capaç d’atreu-
re “grans capitals que ne-
cessiten sortir i respirar”.

dadeS

228
empreses

lleida acull un total de 228 
f irmes dedicades al turisme 
d’aventura, majoritàriament pe-
tites i mitjanes empreses.

2.000
empleats

aquesta activitat turística ocu-
pa prop de dos mil persones a 
les comarques lleidatanes, se-
gons el patronat de Turisme.

102,5
milions d’euros

l’impacte econòmic del turisme 
d’aventura a les comarques de 
lleida el 2018 s’estima en més 
de cent milions d’euros.

da a Cervera de la ruta turística 
Intercatalunya, que haurà d’ar-
ribar fins a Girona; i l’obertura 
de l’estació de la Pobla com a 
oficina de turisme i serveis a 
ciclistes i senderistes.

Per la seua part, Aran estre-
narà una zona d’escalada a Ba-
gergue i Arties obrirà una nova 
via ferrada. A la Ribagorça, la 
Vall de Boí celebrarà del 12 al 
14 de juliol el Buff Mountain 
Festival. La presidenta de la Di-
putació, Rosa Maria Perelló, va 

destacar que el turisme actiu és 
un “puntal de l’economia”, amb 
un impacte econòmic de 102,5 
milions el 2018. D’aquesta xifra, 
31 milions corresponen a la fac-

turació de les 228 empreses del 
sector, que ocupen gairebé dos 
mil persones a Lleida. La res-
ta, a allotjaments, restaurants 
i altres empreses que presten 
serveis als turistes, la mitjana de 
despesa dels quals es va situar 
l’any passat en 148 euros. 

El 67 per cent dels visitants 
són de Catalunya, en la seua 
majoria de Barcelona. Un altre 
20% procedeix de la resta d’Es-
panya i el 13 per cent restant, 
de l’estranger.

lloSa del cavall
estrenarà al maig una 
plataforma per a salts  
amb corda elàstica a  
122 metres d’altura

cicliSme i SenderiSme
creix la contractació de 
guies de senderisme i 
lleida estrena rutes i 
equipaments per a BTT

fc0f14f9dddb37fa90203aa099d9925117033
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Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ Un grup de famílies 
de Tàrrega reclama una sego-
na línia de P-3 a l’escola Ma-
ria-Mercè Marçal de la capital 
de l’Urgell. Si bé els resultats 
de les preinscripcions no es 
publicaran fins al proper 26 
d’abril, aquest col·lectiu, unit 
sota el nom Grup de famílies 
23+23 MMM TRRG, afirma 
que tot apunta que hi haurà 
una important demanda per 
matricular els nens en aquest 
centre educatiu de la capital. 
Asseguren que a la jornada de 
portes obertes va quedar pa-
tent que la demanda de futurs 
alumnes era bastant superior a 
l’oferta del centre. Segons els 
seus càlculs, a l’entorn de l’es-
cola, situada en una zona de 
creixement, resideixen al vol-
tant de 40 nens que enguany 
faran els 3 anys, tanmateix, 
l’oferta de places del centre és 
de 23 alumnes per a una au-
la de P-3. Per aquest motiu, 
demanen crear una segona lí-
nia sense augmentar la ràtio 
ja que això repercutiria en la 
qualitat de l’ensenyament. El 
grup de pares d’alumnes que 
el curs vinent començaran P-3 
ja ha mantingut reunions amb 
responsables de l’ajuntament 
i del departament d’Educació 
per donar a conèixer les seues 
inquietuds. A més, buscaran 
el suport dels principals sindi-
cats i quan acabi el període de 

preinscripció, tenen prevista 
una reunió amb el responsable 
de l’àrea de coordinació i pla-
nificació d’Educació a Lleida 
i una reunió amb l’alcaldes-
sa, Rosa Maria Perelló. Per al 
curs escolar que ve de moment 
a Tàrrega s’ofereixen vuit línies 
de P-3, cinc en escoles públi-
ques (dos al Jacint Verdaguer, 

dos a l’Àngel Guimerà i una al 
Maria-Mercè Marçal) i tres a 
les concertades (dos al Vedruna 
i una a l’Escola Pia). El centre 
Maria-Mercè Marçal ja té dos 
línies en alguns cursos com a 
sisè de Primària, de manera 
que l’any que ve se n’anirà del 
centre una quarantena d’alum-
nes. Després de la publicació 
de la llista de preinscripcions 
el dia 26 d’abril, les famílies 
disposaran fins al 3 de maig 
per presentar reclamacions, el 
dia 9 es durà a terme el sorteig 
per determinar l’ordenació de 
les sol·licituds i la llista defini-
tiva es donarà a conèixer el 14 
de maig.

ràtioS
Demanen una segona línia 
sense augmentar la ràtio 
perquè no repercuteixi en 
la qualitat de l’ensenyament

Pares de Tàrrega volen una 
altra línia de P-3 en una pública
L’escola Maria-Mercè Marçal en té només una || Preveuen una 
pujada de la demanda fins a 40 places davant les 23 que hi ha

ensenyament nou curs

imatge del col·legi Maria-Mercè Marçal de tàrrega.

segre tàrrega

el carrer Bisbe Bernaus amb els nous expositors.

comerç iniciatives

e. f.
❘ artesa De segre ❘ Artesa de Se-
gre estrenarà dissabte vinent 
el nou mercat Tot d’Aquí, 
amb productes locals i de la 
comarca. El mercat es farà 
els diumenges i comptarà 
amb una cinquantena de pro-
ductors que promocionaran 
més de 500 productes. La 
iniciativa va sorgir de la ne-
cessitat de donar a conèixer 
i potenciar aquesta produc-
ció artesanal elaborada al 
municipi i pobles veïns com 
Vilanova de Meià, Foradada 

o Alòs de Balaguer. Amb el 
nou mercat es vol incenti-
var el treball d’aquests pro-
ductors de la zona. A més, 
un dels objectius d’aquesta 
nova iniciativa serà poten-
ciar el mercat setmanal dels 
diumenges, així com els 
comerços locals que obren 
el mateix dia. Així mateix, 
es pretén fomentar l’ofer-
ta gastronòmica i turística 
d’Artesa. El consistori ha 
dissenyat expositors amb la 
mateixa estètica que s’ubica-
ran al carrer Bisbe Bernaus.

artesa estrena un nou 
mercat de proximitat

j. farré

municipis regulació
ajuntament De La seu D’urgeLL

Un operari i un agent de la policia recollint excrements.

La Seu recull excrements dels 
gossos per identificar l’ADN
❘ La seu D’urgeLL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha iniciat 
la recollida dels excrements 
de gossos que es troben a la 
via pública amb l’objectiu 
d’identificar l’ADN de les 
mascotes dels propietaris 
incívics i multar-los. 

Les sancions per no reco-
llir les defecacions canines 
van dels 500 als 1.000 euros 
de multa si es troben a la via 
pública i dels 1.000 als 2.000 
euros si els excrements es 
recullen en zones infantils 
de la ciutat.

El tren de la Pobla, amb 
un 16% més de passatgers 
el primer trimestre

tren mobilitat

❘ LLeiDa ❘ El tren de la Pobla ha 
tancat el primer trimestre del 
2019 amb un increment del 
16% de passatgers. Segons 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) aquestes 
xifres es deuen a una reacti-
vació de la mobilitat, sobre-
tot d’escolars i estudiants, que 
s’ha experimentat en els úl-
tims sis mesos en aquesta in-
fraestructura. Així mateix, es 
preveu que el creixement serà 
sostingut durant l’any, amb un 
increment total de fins al 10% 
aquest 2019, arribant fins als 
240.000 viatgers. A més, des 
de FGC van assenyalar que 
la puntualitat dels trens i l’ín-
dex de satisfacció del client es 
mantenen en una mitjana del 
99 per cent. Val a recordar que 
el tren de la Pobla va transpor-

tar l’any passat 220.700 viat-
gers. Una xifra que suposa un 
augment del 6,8 per cent res-
pecte a l’any 2017. Aquestes 
dades confirmen la tendència 
a l’alça en el nombre de pas-
satgers des del juny del 2016, 
quan FGC va assumir l’opera-
tiva amb trens propis en lloc 
dels de Renfe.

Inicien les fumigacions 
contra la mosca negra
❘ LLeiDa ❘ Tècnics del Consor-
ci de Polítiques Ambientals 
inicien avui la primera de 
les cinc fumigacions d’aquest 
any per combatre la mosca 
negra al tram català del riu 
Cinca i el Segre fins a Lleida.

Pla renove per a les 
cisternes de purins
❘ LLeiDa ❘ UP celebra que el 
ministeri d’Agricultura ha-
gi incorporat tots els costos 
de reforma de les cisternes 
de purins per adaptar-les als 
nous requisits en l’aplicació 
de dejeccions. 

Estació meteorològica  
a la Terreta de Tremp
❘ tremp ❘ Tremp ha instal·lat 
una estació automàtica per 
obtenir informació meteo-
rològica al nucli de la Terreta, 
la qual cosa ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de 
Meteopirineu.

la dada

240.000
passatgers

és la previsió d’usuaris que es 
preveu que transporti el tren 
al llarg d’aquest 2019.
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La UE obligarà a equipar 
tots els nous cotxes  
amb una caixa negra
I amb limitadors de velocitat, l’any 2022

trànsit sinistralitat

Imatge d’arxiu de la Fira Ocasió de Lleida.

agèncIeS
❘ estrasburg ❘ Els nous cotxes que 
es venguin a la UE a partir del 
maig del 2022 hauran de portar 
instal·lats una caixa negra i un 
limitador de velocitat intel·li-
gent, dispositiu que s’estendrà 
al conjunt del parc mòbil el 
2024 i amb què es pretén re-
duir la mortalitat viària en un 
20 per cent. El Parlament Euro-
peu va donar ahir llum verda a 
la normativa, que preveu la in-
clusió de l’anomenat Assistent 
Intel·ligent de Velocitat, un dels 
30 nous sistemes per reduir els 
accidents de trànsit. A través 
de càmeres que detecten els se-
nyals, mapes i dades extretes 
del GPS, aquest ordinador de 
bord avisarà el conductor de la 

velocitat màxima a la qual hau-
ria de circular el vehicle, si bé el 
conductor prendrà l’última de-
cisió i, a més, podrà desactivar 
el dispositiu quan vulgui. De 
fet, el seu ús no serà obligatori. 
Els cotxes, segons la normativa, 
també hauran d’anar equipats 
amb mecanismes de frenada 
intel·ligent, sistemes avançats 
d’advertència per distracció, 
de manteniment de carril, de 

segre

detecció de marxa enrere, 
interfície per a la instal·lació 
d’alcoholímetres antiarrancada 
i parabrises que mitiguin els 
danys causats a ciclistes i via-
nants en cas de xoc. 

També portaran instal·lada 
una caixa negra que registrarà 
les dades dels segons previs a 
un accident i que servirà per 
analitzar les causes del sinis-
tre, sistemes que en la seua 

totalitat també reduiran les 
emissions de CO2. La nova 
normativa afecta també els 
grans vehicles, com camions 
i furgonetes, que a partir del 
2025 s’hauran d’equipar amb 
tecnologia de visió directa per 
detectar millor els punts cecs i 
un sistema d’alerta de col·lisió 
per alertar vianants i ciclistes, 
els usuaris més vulnerables de 
la via pública.

meSureS de Seguretat
Mecanisme de frenada 
intel·ligent o alcoholímetres 
d’antiarrancada, sistemes 
que preveu la normativa

Vista general de la seu dels jutjats de Lleida al canyeret.

segre

L. garcía
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
ha condemnat a sis mesos de 
presó un veí de Sidamon per 
sotmetre els veïns a un “asset-
jament acústic implacable”. El 
tribunal rebutja el recurs pre-
sentat per l’acusat contra la 
sentència imposada en primera 
instància pel Jutjat Penal 2 de 
Lleida i li imposa sis mesos de 
presó per un delicte contra la 
integritat moral. També li pro-
hibeix aproximar-se a menys 
de 200 metres dels perjudicats, 
del seu domicili, el seu lloc de 
treball i qualsevol altre lloc on 
es trobin durant quatre anys. 
Temps en què tampoc s’hi po-
drà comunicar. 

Segons la sentència, dos 
agents dels Mossos d’Esquadra 
que van declarar al judici van 
assenyalar que, a l’accedir al do-
micili de l’acusat, van mostrar la 
seua sorpresa al veure altaveus 
de tota classe i mida que estaven 
encarats a la paret limítrofa i, 
a més, protegits amb mantes i 
edredons “per tal de fer pantalla 
i dirigir el so cap a la casa dels 
veïns i reduir l’impacte sonor a 
la seua”. 

L’Audiència assenyala que 
aquesta conducta “no era la 
normal”, com tampoc, afegeix, 
les nombroses ocasions en què 
els agents es van personar a 
l’habitatge amb motius de les 
queixes del denunciant. Un dels 

Condemnat un veí de Sidamon per 
“assetjament acústic” als veïns
Tenia altaveus de diverses mides encarats a les parets i amb mantes per dirigir el 
so || Sis mesos de presó per un delicte contra la integritat moral

tribunals sentència

agents va declarar que hi havia 
estat entre 10 i 15 ocasions en-
tre els anys 2007 i 2008, de les 
quals unes quatre o cinc van 
ser queixes relacionades amb 
el soroll. Així mateix, un tèc-
nic municipal va declarar que 
el soroll no era tolerable i que 

existia un problema greu i cons-
tant de contaminació acústica. 
Els mesuraments van demos-
trar que el nivell de soroll era 
de 53,5 dBA quan el límit, a la 
franja horària en la qual es van 
fer, era de 30 dBA. 

El tribunal conclou que la 
conducta “desplegada inten-
cionadament per l’acusat era 
directament i exclusivament 
encaminada” a inf l igir un 
dany als seus veïns. Per a la 
sala, l’únic propòsit de l’acu-
sat era “causar un mal aliè al 
provocar un nivell de soroll 
insuportable”.

SOrOLL InSupOrtabLe
l’audiència considera que  
la conducta de l’acusat 
estava destinada a infligir 
dany als seus veïns

L’elevat soroll va 
alterar la vida 
quotidiana de la 
família afectada
■ L’Audiència de Lleida 
afirma que el “persistent 
i greu assetjament acús-
tic” que va causar l’acusat 
va provocar “importants 
alteracions en el normal 
desenvolupament de la 
vida quotidiana” de la 
família afectada, un ma-
trimoni i els seus dos fills. 
De fet, els informes foren-
ses van diagnosticar un 
trastorn ansiós depressiu. 
La interlocutòria no entra 
a valorar la indemnitza-
ció als afectats per dany 
moral, ja que la família 
va iniciar un procés de 
reclamació per la via ci-
vil. També va reclamar a 
l’ajuntament de Sidamon 
perquè iniciés les mesures 
necessàries perquè el seu 
veí cessés en la seua con-
ducta. L’Audiència justi-
fica la pena imposada al 
recordar la gravetat del 
conflicte i que l’acusat i el 
denunciant tenen diversos 
procediments judicials, al-
guns amb penes privatives 
de llibertat per a tots dos.

Accidents  
a Coll de Nargó  
i la Pobla

sinistralitat

❘ coll De nargó ❘ El conductor 
d’un turisme va resultar ahir 
ferit de caràcter lleu després 
de patir una sortida de via 
a la carretera C-14 al terme 
municipal de Coll de Nargó. 
Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 17.08 hores 
al punt quilomètric 159. L’ac-
cident va obligar a tallar un 
carril i establir un pas alter-
natiu, la qual cosa va causar 
algunes retencions. D’altra 
banda, un altre conductor 
va ser evacuat a l’hospital de 
Tremp amb pronòstic menys 
greu després d’una sortida de 
via amb el seu vehicle a la 
carretera N-260 a la Pobla de 
Segur. El ferit va ser evacuat 
en helicòpter.

Cometen estafes 
amb un fals  
mail de la CIA

internet segur

❘ lleiDa ❘ La Policia Nacional 
alerta d’una estafa a través 
d’un correu electrònic el re-
mitent del qual diu ser de 
l’agència nord-americana 
CIA. El cos alerta els ciuta-
dans que es tracta d’un en-
gany perquè l’usuari ingressi 
una quantitat de diners amb 
motiu d’un operatiu polici-
al. Per evitar l’estafa, insten 
les persones que hagin rebut 
l’email a no facilitar dades 
personals ni bancàries i en 
cas de tenir qualsevol dubte 
contactar amb el web ofici-
al. Són nombroses les estafes 
a través de correus electrò-
nics per captar informació 
personal.

Detingut un 
exhibicionista  
a Andorra

successos

❘ anDorra la vella ❘ La policia 
andorrana va detenir dissab-
te passat un home de 45 anys 
per ensenyar els genitals a 
una menor d’edat. Els fets 
van ocórrer a les 21.40 hores 
a la parròquia d’Escaldes-En-
gordany quan el detingut, re-
sident a Andorra, va ense-
nyar les seues parts íntimes 
a una menor a la via pública. 
L’home va ser detingut com a 
presumpte autor d’un delic-
te contra la llibertat sexual i 
contra l’honor. D’altra ban-
da, la policia andorrana va 
arrestar el cap de setmana 
dos homes més per agredir 
les parelles o exparelles a Pas 
de la Casa i Arinsal.

cfarre
Resaltado
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