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esports | pàg. 30
artur Virgili, de 84 anys, un dels 
pioners del tir amb arc a lleida, 
continua en actiu com a entrenador

GUIA | pàg. 38
SOS dels gegants de guissona per trobar 
portadors i si no ho aconsegueixen 
suspendran la temporada

1,30 €

és notícia ❘ 3

Tremp tindrà aquest estiu 
el segon hospital de dia de 
salut mental del Pirineu
Els dos Pallars || Donarà servei a aquestes dos comarques i evitarà trasllats 
a Lleida per a diagnòstics i tractaments a mig centenar de persones a l’any

lleida ❘ 7

magdaleNa altiSeNt

Les mascotes no 
són un joguet

maite mONNé

guia ❘ 49

Els Mossos d’Esquadra han 
obert una investigació per de-
terminar el recorregut judicial 
que poden tenir les primeres 
denúncies policials interposa-
des per suposats abusos d’un 
religiós al col·legi Maristes de 
Lleida durant els anys 70 i 80. 
Els fets no haurien prescrit si 
es determina que hi va haver 
víctimes del germà Moisés als 
anys noranta.

lleida ❘ 9

Els Mossos 
investiguen si   
els suposats 
abusos a Maristes  
han prescrit
Arran de les denúncies 
difoses per SEGRE

El Grup Borges preveu comptar 
en una dècada amb 500 hectàre-
es de cultiu de pistatxos a Lleida 
que, a ple rendiment, aportaran 
1.250 tones a l’any.

El pistatxo arriba         
al Canal d’Urgell i el  
Grup Borges preveu 
plantar 500 hectàrees

comarques ❘ 19

La premiada ar-
tista austríaca Eva 
Lootz és l’encarre-
gada de donar a la 
Vinya dels Artis-
tes de Mas Blanch 
i Jové l’onzena 
obra entre les se-
ues vinyes.

La Vinya dels 
Artistes de    
la Pobla            
de Cérvoles  
deixa petjada

Magraners espera que el 
comerç de Torre Salses 
dinamitzi el barri

Tots els candidats de 
Tremp prioritzen frenar  
la despoblació

26M

❘ 13

❘ 14

Programa 
educatiu de 
conscienciació, 
a la foto als 
Magraners.
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Tremp comptarà ben aviat amb un hospital i un centre de dia de salut mental públics que donaran servei als veïns 
dels dos Pallars, milloraran substancialment l’atenció actual en aquest àmbit i evitaran trasllats a Lleida. Serà el 
segon del Pirineu després del de la Seu d’Urgell i preveu donar assistència a mig centenar de persones a l’any.

Tremp estrena un hospital de dia de 
salut mental, el segon del Pirineu
S’afegeix al de la Seu, donarà assistència als dos Pallars i evitarà trasllats a Lleida

sanitat equipaments

j. martí/c. SanS
❘ tremp / la Seu D’urgell ❘ El depar-
tament de Salut obrirà ben aviat 
un hospital i un centre de dia 
de salut mental a Tremp, a la 
rambla Doctor Pearson, en ple 
centre de la localitat. Compta-
rà amb deu places de centre de 
dia i quatre d’hospital de dia. 
Aquest últim atendrà pacients 
que necessiten tractament in-
tensiu però que no cal que es-
tiguin ingressats les 24 hores, 
amb la qual cosa s’evita que 
hagin de traslladar-se Lleida. 

Així ho va explicar el direc-
tor clínic de Salut Mental i Psi-
quiatria de Gestió de Serveis 
Sanitaris, Josep Pifarré, que va 
assenyalar que aquest equipa-
ment donarà servei als dos Pa-
llars. Serà el segon del Pirineu 
de Lleida, ja que n’hi ha un al-
tre a la Seu d’Urgell (vegeu el 
desglossament).

Pifarré va indicar que actu-
alment només disposen de con-
sultes ambulatòries a l’hospital 
del Pallars, per la qual cosa el 
nou centre suposarà una nota-
ble millora. Preveu que dona-
rà assistència a entre quaran-
ta i cinquanta pacients a l’any 
i espera que pugui entrar en 
funcionament en les properes 
setmanes, atès que el condici-
onament de les instal·lacions 
es troba en la fase final. També 
va detallar que el centre de dia 
estarà destinat a persones que 
necessiten un tractament reha-
bilitador. “S’intenta treure la 
màxima potencialitat, com per 
exemple que puguin treballar 
o fer de voluntaris en alguna 

activitat, evitant que es quedin 
tancats a casa”, va manifestar.

GSS contractarà dos professi-
onals d’infermeria, un educador 
i augmentarà les hores anuals de 
l’especialitat de Psicologia. Ara, 
el Pallars ja disposa de dos met-
ges, dos psicòlegs, una treballa-
dora social, una educadora i una 
terapeuta ocupacional. La Seu i 
Tremp seran els únics municipis 
de la província que comptaran 
així amb hospital de dia a banda 
de Lleida, que centralitza aquest 
servei al pla. Sí que hi ha centres 
de dia a Tàrrega i Balaguer.

entrada del centre cívic el Passeig, que acull el servei a la Seu. a la dreta, una activitat del seu centre de dia.

c.SanSc.SanS

méS PerSonal
gSS contractarà dos 
professionals d’infermeria i 
un educador per ampliar        
la plantilla disponible

leS clauS

Comarques més llunyanes
z l’obertura de centres de dia i 
hospitals de dia de salut mental 
primer a la Seu i ara a tremp pre-
tén millorar el servei al pirineu 
i evitar desplaçaments llargs a 
lleida.

Dos tipus d’atenció
z els centres de dia ofereixen re-
habilitació per millorar la quali-
tat de vida del pacient. els hos-
pitals atenen els que necessiten 
un tractament intensiu.

Obertura immediata
z el de tremp estarà ubicat en el 
número 12 de la rambla Doctor 
pearson i obrirà en les properes 
setmanes. obres de condicionament del centre a tremp.

gSS

38
pacients a la seu

atesos el 2018 entre el centre de 
dia (23) i l’hospital de dia (15).  el 
primer va donar nou altes i el se-
gon, onze.

40-50
pacients a tremp

És l’estimació prevista de per-
sones que seran ateses al llarg 
de l’any al nou equipament de 
tremp.

n La Seu d’Urgell compta 
amb un hospital de dia de sa-
lut mental des de fa any i mig. 
També té quatre places, que 
ara estan al complet. La seua 
obertura es va sumar al cen-
tre de dia que funciona des 
del 2001, que atén pacients 
de la comarca amb trastorns 
mentals a través de l’aplica-
ció de plans individualitzats 
orientats a la rehabilitació 
psicosocial. 

Té quinze places, també 
completes, amb horari diürn 
de 9.30 a 16.00 hores. La coor-
dinadora, Anna Mont, explica 

que l’hospital “tracta pacients 
clínicament més desestabilit-
zats que requereixen una aten-
ció mèdica professional més 
continuada a través d’aquesta 
hospitalització parcial”, que 
els subministra la medicació 
prescrita.

Mentrestant, els pacients 
del centre de dia participen 
en tallers i activitats grupals, 
que s’organitzen diàriament 
amb l’objectiu de “millorar 

la qualitat de vida i afavorir 
la integració i reinserció co-
munitària i social”, assenyala 
Anna Mont.

L’equip està format per un 
psiquiatre, un psicòleg, un tre-
ballador social, un terapeuta 
ocupacional, un infermer i un 
auxiliar d’infermeria. Els dos 
centres tenen servei de men-
jador i estan ubicats a la pri-
mera planta del centre cívic 
El Passeig.

Els dos centres d’aquest servei a l’Alt Urgell, a ple rendiment

tallerS gruPalS
el centre de dia té per 
objectiu millorar la 
qualitat de vida i fomentar 
la integració comunitària

eb65885095c135ba2920d6874cf36e3a17033
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r. ramírez

Tremp ha perdut en vuit anys 
prop de 900 veïns. La crisi 
econòmica va posar fi a la 

tendència a l’alça que va culmi-
nar el 2011 amb 6.711 perso-
nes, i ara el cens només n’inclou 
5.824. La pèrdua d’habitants és 
una cosa que afecta gairebé tot 
el Pirineu, però la capital del 
Pallars Jussà ho fa a un ritme su-
perior al de la comarca. La pre-
ocupació davant d’aquest fet és 
a la base del discurs electoral de 
les tres candidates a l’alcaldia, 
mentre que les seues diferents 
propostes tenen com a rerefons 
la voluntat de posar fi a aquesta 
sagnia de població.

Després de les eleccions, 
Tremp tindrà la primera alcal-
dessa de la seua història. Anna 
Ritz (JxCat), Pilar Cases (ERC) i 
Sílvia Romero (PSC-CP) són ara 
edils i coincideixen a establir 
algunes de les seues prioritats 
per al municipi. Per exemple, 
creuen necessari reforçar el 
paper de capital de la comarca 
mitjançant equipaments públics, 

Tremp perd gairebé 900 veïns
El descens de la població marca les prioritats de les tres candidates a l’alcaldia

Pallars Jussà. El descens de població i la reivindicació de millors comunicacions, tant per 
carretera com en telefonia mòbil i internet, són aspectes que comparteixen la comarca i la capital.

radiografia 
comarcal

tremp

5.824 habitants
resultats 2015

PDeCAT 5
ERC 3
CxT-PSC 5

AmADo foRRollA

anna ritz (JxCat), pilar Cases (erC) i Sílvia romero (pSC-Cp) es disputen l’alcaldia de tremp a les pròximes eleccions municipals.

encara que amb propostes dife-
rents. Ritz i Cases, membres de 
l’actual govern, plantegen una 
piscina coberta climatitzada. 
Ara l’única al Pallars Jussà és 
la de l’acadèmia militar de Ta-
larn. Romero, per la seua part, 
subratlla la necessitat de recu-
perar especialitats mèdiques a 
l’hospital després d’anys de re-
tallades. Garantir la cobertura 
mòbil i dotar d’accés a internet 
d’alta velocitat als ni més ni 
menys que 28 nuclis de pobla-

ció del municipi es considera 
necessari per atreure activitat 
econòmica i assegurar la que ja 
existeix. Amb prou feines hi ha 
fissures entre les tres candida-
tures a abordar aquesta qüestió. 
Tenir unes telecomunicacions i 
uns accessos per carretera ade-
quats són també una prioritat a 
l’hora de buscar equilibri terri-
torial i igualtat d’oportunitats 
dins del mateix municipi.

Les alcaldables són unànimes 
al valorar que el Geoparc Conca 

de Tremp-Montsec és una opor-
tunitat de desenvolupament 
econòmic, però puntualitzen 
que cal obtenir fons de les admi-
nistracions per desenvolupar-lo. 
Obtenir el reconeixement de la 
Unesco a la riquesa geològica de 
la zona el 2018 va exigir anys 
de treball, però només va ser un 
primer pas. En quatre anys cal 
executar el pla d’actuacions que 
els municipis del Geoparc van 
incloure en la seua candidatura 
per aconseguir aquesta distin-
ció. Altrament, poden perdre-la.

Davant les expectatives que 
desperta una novetat com el 
Geoparc, fa anys que un pro-
jecte històric com el regadiu de 
la Conca de Tremp està enca-
llat, després que la Generalitat 
interrompés les obres. També 
s’ha reduït el petit comerç amb 
el tancament d’establiments, ja 
sigui per jubilació sense relleu 
dels propietaris, o bé per canvis 
en els hàbits de consum de la 
població. Així, mentre que bo-
tigues han anat desapareixent, 
dos cadenes de supermercats 
han presentat projectes per a 
grans superfícies a Tremp. Un 
va ser el de Mercadona, fi-
nalment descartat; i l’altre, el 
d’Esclat per ampliar les seues 
instal·lacions.

elS CandidatS

anna Ritz
(JxCat)

«Incentius a no contaminar  
i consultes ciutadanes»
Responsable actual de fires, 
Habitatge i Seguretat Ciuta-
dana, Anna Ritz planteja nous 
equipaments com una piscina 
coberta i una escola de dansa 
municipal. Proposa “empode-
rar la ciutadania” amb proces-
sos de participació i vol cele-
brar el primer d’aquí a un any, 
amb una consulta sobre si la 
rambla de Pearson, recent-
ment convertida en zona de 
vianants, ha de rebre vehicles i 
aparcament a petició de veïns. 
Així mateix, vol bonificar im-
postos als vehicles que menys 
contaminin i als veïns que facin 
servir energies renovables per 
a l’autoconsum.

pilar cases
(ERC)

«Nous equipaments i 
participació ciutadana»
Com a membre de la coalició 
de govern en l’últim mandat, 
Cases defensa l’actual gestió 
municipal i destaca la bona sin-
tonia amb el PDeCAT. Entre les 
seues prioritats figura obtenir 
un millor finançament per de-
senvolupar el Geoparc i impul-
sar nous equipaments públics: 
una piscina climatitzada i una 
escola de música, totes dos cli-
matitzades amb una caldera de 
biomassa que haurà d’escalfar 
també el pavelló del Juncar, 
el col·legi Valldeflors i la lira. 
També proposa una participa-
ció ciutadana més gran amb 
consells consultius de cultura, 
educació i esports.

sílvia Romero
(PSC-CP)

«Més especialitats a 
l’hospital i cicles formatius»
Al capdavant d’una candida-
tura renovada amb candidats 
independents, Romero consi-
dera “fonamental” la promo-
ció del patrimoni geològic en 
el marc del Geoparc i reacti-
var el regadiu de la Conca de 
Tremp, paralitzat des de l’any 
2015. També ho és consolidar 
serveis públics i destaca la fal-
ta d’especialistes a l’hospital de 
Tremp i ho atribueix en part a 
l’absència d’incentius per als 
professionals en centres rurals. 
També reclama nous cicles for-
matius per “evitar que els joves 
hagin d’anar-se’n per estudiar i 
no tornin”.

AmADo foRRollA

Primeres obres vinculades al Geoparc ■ L’obra en curs per conver-
tir el passeig Pompeu Fabra de Tremp en l’avinguda dels Temps 
Geològics, un espai a l’aire lliure dedicat a la divulgació de la ge-
ologia, és una de les primeres actuacions vinculades al Geoparc.

Seguiu el debat de Tremp  
a lleida TV
AVUI 22.00 h
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MUNICIPIS

14
eXTeNSIÓ

1.343 km2
POBLACIÓ

13.091
9,8 persones per quilòmetre quadrat

PIB

264,3 
Milions d’euros el 2016

TAXA D’ATUr

10,06%
Mitjana de l’any 2018

LA POBLA De SegUr

2.939 habitants
Resultats 2015

ERC 6
PDeCAT 4
PSC-CP 1

ISONA I CONCA DeLLà

1.028 habitants
Resultats 2015

PDeCAT 5
fp-AM 2
IxICD-CP 2

gEoPARC

Oportunitat per als 14 
municipis del Jussà
n Tota la comarca forma part 
del geoparc Conca de Tremp- 
Montsec, que engloba també 
Baix Pallars, al Pallars Sobirà; Coll 
de Nargó, a l’Alt Urgell; i tres mu-
nicipis de la Noguera: Àger, Vila-
nova de Meià i Camarasa. La dis-
tinció de la Unesco a la riquesa 
geològica de la zona se suma a 
la de reserva Starlight i a la crei-
xent popularitat del Montsec i el 
seu entorn.

ST. ESTEVE DE LA SARgA

Una tragèdia seguida de 
campanes de protesta
n La declaració de geoparc va 
arribar el mateix dia que una tra-
gèdia al Jussà: un despreniment 
de milers de tones de roques va 
sepultar un matrimoni mentre 
circulaven per la carretera que 
uneix Castell de Mur i Sant Es-
teve de la Sarga. Aquest succés 
va ser el detonant de protestes 
per exigir accessos segurs, que 
van prendre la forma de tocs de 
campana tocant a morts. Van co-
mençar a Sant Esteve i van tenir 
ressò a tot el Pirineu.

TALARN I ALTRES

Taxa a línies elèctriques 
després d’anys de litigis
n Talarn, la Pobla, Senterada, 
Isona, la Torre de Capdella i Salàs 
de Pallars cobraran taxes a En-
desa i REE per línies i altres ins-
tal·lacions elèctriques en terreny 
municipal, després d’una dècada 
de litigis que han conclòs amb 
sentències a favor dels ajunta-
ments. Aquests i cinc municipis 
lleidatans més cobraran entre 
20.000 i 80.000 euros a l’any.

LA ToRRE DE CAPDELLA

Pugna per rebuts de la 
llum i resort a subhasta
n Una sentència favorable a En-
desa en el litigi per l’IVA de la 
llum va portar la companyia a 
tallar el subministrament a ve-
ïns d’Espui. Després d’anys sen-
se pagar els rebuts al considerar 
incorrecte l’impost, ajuntament 
i veïns van accedir a liquidar-los 
fins al 2014 i negociar els poste-
riors. D’altra banda, l’adminis-
tració concursal de Martinsa va 
subhastar el sòl urbanitzable del 
resort de Vallfosca i no va rebre 
ofertes. El consistori s’hi oposa i 
recorda que la construcció d’ho-
tels i cases està condicionada a 
acabar les pistes d’esquí de Filià.

CASTELL DE MUR

Commemora el seu  
art romànic als EUA
n El municipi commemora en-
guany el centenari de la venda 
de les pintures romàniques de 
Santa Maria de Mur, exposades 
des d’aleshores als EUA.

La Pobla estrena nous trens i una  
estació renovada enfocada al turisme

El president del consell i la delegada  
de la Generalitat es disputen l’alcaldia

n Centenars de veïns de la Po-
bla es van concentrar al voltant 
de l’estació el 24 de juliol del 
2016. L’estrena dels nous trens 
va despertar una expectació 
equiparable a la inauguració 
de la línia el 1951, ateses les 
fotografies de l’època. Era el fi-
nal d’anys reivindicant el rescat 
d’una línia que s’esllanguia per 
retallades i l’inici de la gestió di-
recta de FGC amb més viatges 
al dia. Ajuntament i els veïns de 
la Pobla van liderar aquesta re-
clamació sota el lema “Volem el 
tren”. El ferrocarril, que havia 
tocat fons aquell any amb poc 
més de 60.000 viatgers, va su-
perar els 220.000 el 2018 i s’ha 
convertit en l’eix d’una nova 
oferta turística.

L’antiga estació ha reobert 
aquest any, convertida en cen-
tre d’informació turística, ser-
veis per a ciclistes i punt de par-
tida per a excursions. Els afici-
onats a la BTT omplen els trens 
de bicicletes a la primavera i 
estiu i FGC, que ha encarregat 
ja un tercer comboi, planteja do-
tar-lo de més espai per a aquests 
vehicles. Rehabilitar l’estació 
forma part d’un projecte con-

n Dos candidatures es disputen 
el govern d’Isona i Conca Dellà. 
L’actual alcalde de PDeCAT i 
president del consell del Pallars 
Jussà, Constante Aranda, opta 
a la reelecció al capdavant de la 
llista de JxCat. Per la seua part, 
la delegada de la Generalitat al 
Pirineu i edil a l’oposició, Rosa 
Amorós, encapçala per primera 
vegada la candidatura d’Acord 
d’Esquerra-AM, que inclou mi-
litants d’ERC i independents. 
Aquesta vegada els veïns ele-
giran entre només dos partits: 
Candidatura de Progrés (CP), 
vinculada al PSC, no ha pre-
sentat llista després d’haver-hi 
aconseguit dos regidors als co-
micis del 2015.

Durant l’últim mandat, CP 
i republicans han conformat 
l’oposició davant la majoria ab-
soluta del PDeCAT. En aquest 
període, el municipi ha intensi-
ficat la col·laboració amb Coll 
de Nargó (Alt Urgell) per impul-
sar el seu patrimoni paleonto-
lògic i els museus que donen a 
conèixer les seues restes fòssils, 
que testifiquen el pas dels di-
nosaures en ambdós localitats. 
Tant una com l’altra sumen unes 

AMADo FoRRoLLA

PLATAFoRMA UNITÀRIA CoNTRA L’AUToPISTA ELèCTRICA

L’estació de la Pobla, rehabilitada i oberta com a centre de serveis per a turistes.

Una pancarta contra la construcció de la subestació de red eléctrica a Figuerola d’Orcau.

junt dels dos Pallars, finançat 
per la UE i que inclou la rampa 
a la presa de l’Hostalet, que fa-
cilita navegar cinquanta qui-
lòmetres des de Llavorsí sense 
baixar de la barca. Una obra 
similar a la presa de Sossís, a la 
Pobla, prolongarà la navegació 
fins a Sant Antoni.

Lluís Bellera deixa l’alcaldia 
després de 15 anys i l’edil Marc 
Baró el relleva al capdavant de 
la llista republicana. Àngel En-
jaime encapçala la de Junts per 
la Pobla i Juan Carlos Boix la 
del PSC. El nou consistori deci-
dirà si continua endavant amb 
la proposta d’una consulta per 

canviar o no el nom del passeig 
dedicat a Josep Borrell, minis-
tre d’Exteriors i originari de la 
localitat. Tres anys després de 
reestrenar el tren, la freqüent 
marxa de maquinistes a la re-
cerca de millors salaris i con-
dicions laborals preocupa el 
municipi i la comarca.

tres mil visites a l’any i s’han 
constituït en campus d’arqueo-
logia i paleontologia de la UAB.

Polèmica subestació elèctrica
Al marge dels plans de l’ajun-

tament, el projecte de Red Eléc-
trica de España (REE) per ins-
tal·lar una subestació a prop del 

nucli de Figuerola d’Orcau ha 
reviscut l’oposició i les protes-
tes contra la línia de molt alta 
tensió Penyalba-Arnero-Isona, 
coneguda també com MAT del 
Pallars. Es tracta d’una instal-
lació que forma part d’aquest 
projecte, si bé REE afirma que 
es connectarà a altres línies ja 

existents. No obstant, l’empresa 
participada per l’Estat no ha re-
nunciat a executar el seu pro-
jecte original en el futur. 

La plataforma contrària a 
l’autopista elèctrica ha reprès 
les mobilitzacions contra aques-
ta i altres infraestructures d’alta 
tensió.
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a. guerrero
❘ torrefarrera ❘ L’Audiència de 
Lleida ha condemnat a quatre 
anys i a quatre anys i set me-
sos de presó, respectivament, 
dos lleidatans de 51 i 59 anys 
acusats de cuinar speed en una 
nau de Torrefarrera per traficar 
amb aquesta droga. A banda de 
la pena de presó, cada un d’ells 
haurà de pagar una multa de 
420.000 euros, és a dir, 840.000 
en total.

Els dos homes van ser detin-
guts a començaments del mes 
de desembre de l’any 2017 dins 
del marc d’una investigació que 
va ser portada a terme per la 
Policia Nacional.

El judici per conformitat es va 
celebrar fa uns mesos i SEGRE 
ha tingut accés a la sentència, 
en la qual es considera provat 
que els dos acusats van obtenir 
“un profit econòmic irregular, 
mitjançant la creació, adquisi-
ció, manipulació i distribució de 
substàncies estupefaents, con-
cretament sulfat d’amfetamina, 
conegut com a speed, utilitzant 

una empresa situada al polígon 
industrial de Torrefarrera”. 

En els escorcolls duts a terme 
a Torrefarrera, Lleida, Agra-
munt i Montsó, els investiga-
dors van trobar 668 grams de 
cocaïna, més de cinc quilos de 
speed, 82 grams de marihuana i 
23 quilos de fenil-2 nitropropà, 
un producte químic utilitzat en 
la síntesi de l’amfetamina. 

A més, van trobar “anotaci-
ons matemàtiques i físiques prò-
pies de les fórmules per a l’ela-
boració de les esmentades subs-
tàncies”, segons la sentència.  

Se’ls va intervenir bàscules, 
ventiladors, bombones de butà, 
fogons i recipients amb substàn-
cies pulverulentes o líquides.

Els dos acusats van reconèi-
xer els fets durant la instrucció 

del cas, pels quals els va ser apli-
cat l’atenuant molt qualificat de 
confessió. 

Tots dos van ser empresonats 
preventivament després de ser 
detinguts. A més, es dóna la 
circumstància que l’acusat de 
51 anys ja va ser condemnat a 
uns altres quatre anys i mig de 
presó per tràfic de drogues pel 
mateix tribunal.

Vista d’un dels laboratoris desmantellats a Torrefarrera i Montsó.

policia nacional

Quatre anys de presó i 420.000 euros de 
multa per ‘cuinar’ speed a Torrefarrera
Els dos condemnats operaven en una nau el desembre del 2017 || Un d’ells tenia coneixements de 
química i els van intervenir un quadern amb receptes i fórmules per manipular les substàncies

tribunals sentència

Utilitzaven                  
una empresa              
de neteja com             
a ‘pantalla’
n La Policia va iniciar la 
investigació el febrer de 
l’any 2017 al tenir conei-
xement que una persona 
resident a Lleida s’estava 
dedicant a comercialit-
zar i fabricar substàncies 
psicotròpiques, concreta-
ment sulfat d’amfetamina 
o speed. 

Amb les primeres inda-
gacions es va esbrinar que 
aquest home, de seixanta 
anys, figurava donat d’al-
ta a la Seguretat Social 
en una empresa ubicada 
a Lleida.

Era un comerç de pro-
ductes de drogueria, nete-
ja i químics que en realitat 
llogava maquinària per a 
neteges i poliment d’edi-
ficis. Una activitat que, 
com a la sèrie de televi-
sió, els servia de pantalla 
perquè no cridés l’atenció 
la compra dels productes 
químics necessaris per a 
l’elaboració i adulteració 
de la droga, que es duia a 
terme en dos naus de Tor-
refarrera i Montsó.

parTida
els van decomissar 668 
grams de cocaïna, més de 
cinc quilos de speed i 82 
grams de marihuana

Segona operació contra   
el tràfic de silurs, aquesta 
vegada a Osca i Saragossa

successos fauna

redacció
❘ SaragoSSa ❘ La Guàrdia Civil 
va detenir ahir 23 persones 
acusades de formar part d’una 
xarxa internacional de tràfic 
de silurs i carpes a Osca i Sara-
gossa. Aquesta és la segona ope-
ració contra el tràfic d’aquests 
animals, després de l’efectuada 
dimarts per la Policia Nacional 
en la qual van detenir set per-
sones, quatre d’elles a Lleida 
(vegeu SEGRE d’ahir). La no-
va investigació es va saldar a 
més amb la confiscació de gai-
rebé 9.000 quilos de peix, deu 
furgonetes que l’organització 
utilitzava per transportar el 
peix des d’Espanya fins a paï-
sos de l’est d’Europa i material 
de pesca. La investigació de la 
Guàrdia Civil va començar el 
juliol de l’any passat, quan van 

ser detectats diversos grups cri-
minals d’origen romanès que 
pescaven de manera il·legal a 
les províncies d’Osca i Saragos-
sa. Segons explica la Guàrdia 
Civil, els exemplars capturats 
eren traslladats sense cap tipus 
de control sanitari fins a naus 
industrials on se’ls buidava per 
posteriorment traslladar-los en 
furgonetes isotèrmiques fins a 
diferents països. Així mateix, 
els agents van informar que 
el grup criminal efectuava tot 
aquest procés sense cap control 
sanitari, en males condicions 
higièniques i utilitzant docu-
mentació falsa. Després de de-
cretar els inspectors del Servei 
de Sanitat del Govern d’Aragó 
que el peix no era apte per al 
consum humà, la Guàrdia Civil 
va procedir a destruir-lo.

trànsit emergències
bomberS De la generalitat

imatge d’un dels dos accidents d’ahir a Jorba.

Un mort en dos col·lisions a 
l’autovia A-2 al seu pas per Jorba
❘ jorba ❘ El conductor d’una fur-
goneta, un veí de Santa Perpè-
tua de Mogoda de 41 anys, va 
morir ahir al migdia en una 
col·lisió a l’autovia A-2 al seu 
pas per Jorba. El sinistre va 
ocórrer en direcció Barcelo-
na i en un tram de retenció 

derivat d’un primer accident 
a quatre quilòmetres també 
en direcció Barcelona en què 
es van registrar quatre ferits 
menys greus. L’autovia va re-
gistrar cues quilomètriques i 
hi va haver desviacions cap a 
altres carreteres.

Ferit al xocar contra un 
mur als Omellons
❘ elS omellonS ❘ Una persona 
va resultar ferida ahir al ma-
tí al col·lidir el vehicle en el 
qual viatjava contra un mur 
a la carretera LV-2012, a l’en-
trada dels Omellons. D’altra 
banda, dos persones van re-
sultar ferides al Baix Pallars 
al bolcar amb el cotxe.

Protesta de mossos al 
vestíbul d’Interior
❘ barcelona ❘ Sindicalistes dels 
Mossos d’Esquadra es van 
concentrar ahir al vestíbul 
del departament d’Interior 
a Barcelona per tal de pro-
testar per la paralització de 
la constitució del Consell de 
Policia.

Rescat d’un muntanyenc  
a Sant Esteve de la Sarga
❘ Sant eSteve De la Sarga ❘ Els 
GRAE van rescatar ahir un 
excursionista accidentat al 
congost de Mont-rebei.

cfarre
Resaltado



50 guia Segre 
Dijous, 16 de maig del 2019CULTURA

Foto de família dels organitzadors del festival amb el cartell de la tercera edició.

NSF

redacció / acn
❘ vilaNova De bellpuig ❘ La tercera 
edició del No Surrender Fes·
tival, que tindrà lloc el 29 de 
juny a Vilanova de Bellpuig, ja 
compta amb 400 músics inscrits 
per interpretar la cançó Glory 
Days, de Bruce Springsteen. 
Aquest any el festival adoptarà 
un caràcter més internacional 
respecte a edicions anteriors 
amb participants provinents 
d’Itàlia, França, Anglaterra, 
Holanda, els Estats Units, Aus·
tràlia i Alemanya. A més, els 
organitzadors, en la presenta·
ció d’ahir, van destacar que un 
70 per cent de les persones que 
s’han apuntat ho fa per prime·
ra vegada. Així mateix, el cer·

tamen té aquest any el suport 
del club de fans del Boss més 
important d’Europa, i l’impul·
sor del certamen, Josep Maria 
Pons, va assegurar que Bruce 
Springsteen ha rebut ja la carta 
d’invitació i que les sensacions 
indiquen que “aquest any és 
molt probable que vingui”.

D’altra banda, els organitza·
dors van destacar que la cançó 
No surrender, que es va inter·
pretar i va gravar el 2017, ha 

The boss ja sona al pla
Un 70% dels inscrits al III No Surrender Festival hi participarà per primera 
vegada || Més de 400 músics gravaran ‘Glory Days’ a Vilanova de Bellpuig

MÚSICA CERTAMEN

arribat al milió de visualitza·
cions a Youtube, encara que 
comptant les descàrregues se 
supera aquesta xifra. A més 
per segon any consecutiu i 
prèviament al No Surrender, 
el 9 de juny està previst el No 
Surrender Kids, que enguany 
tindrà lloc a la zona esporti·
va de la localitat on 50 joves 
menors de 15 anys assajaran la 
cançó Glory Days sota la direc·
ció d’Antoni Tolmos. Ja el dia 

del festival, el 29 de juny i des·
prés de l’enregistrament lliga 
de Glory Days, es preveu l’ac·
tuació del grup tribut a Bruce 
Springsteen Sergio Gisbert & 
The Jacks, considerat la millor 
banda tribut d’Europa.

El festival sortejarà un any 
més la rèplica d’una guitarra 
de Bruce Springsteen fabrica·
da pel lutier Juan Yeste. La re·
captació que s’obtingui amb el 
sorteig de l’instrument anirà 

destinada a Acudam, entitat 
del tercer sector del Pla d’Ur·
gell dedicada a l’atenció i a la 
millora de la vida de les per·
sones amb discapacitat intel·
lectual. A més, segons Josep 
Maria Pons, el festival aposta 
pel quilòmetre zero, i destaca 
“la importància de l’element de 
proximitat, ja que durant l’es·
deveniment es treballa exclusi·
vament amb empreses lleidata·
nes per a la seua organització”.

invitació al boSS
l’impulsor del certamen, 
Josep Maria pons, assegura 
que és molt probable que hi 
assisteixi bruce Springsteen

el Royal ballet,  
en directe des  
de londres

dANSA

❘ lleiDa ❘ La dansa contempo·
rània d’un dels millors ba·
llets del món, el Royal Ba·
llet, arribarà avui a sales de 
cine i teatres de Lleida (JCA 
Teatre Principal i JCA Alpi·
cat), la Seu d’Urgell (Cine·
mes Guiu) i Tremp (Espai 
Cultural La Lira) de la mà 
de tres dels més destacats 
coreògrafs actuals. The Mix 
Ballet s’emetrà en directe 
des del Covent Garden lon·
dinenc avui les 20.15 hores. 
A més, es podrà veure en 
140 cines de 110 ciutats de 
més de cinquanta països de 
tot el món.

el fill de george 
orwell visita 
demà lleida

HOMENATGE

❘ lleiDa ❘ L’Orwell Society visi·
tarà demà a les 12.00 Lleida 
i els jardins George Orwell, 
del Hospital Santa Maria, 
per primera vegada amb la 
presència del fill de George 
Orwell, Richard Blair, i es·
criptors com Dennis Glover, 
autor del llibre The Last Man 
in Europe, o Ute Mügge·Lau·
terbach, autora de llibres de 
novel·la negra i viatges, i 
altres activistes i familiars 
d’Orwell. L’acte consistirà en 
una lectura de fragments del 
llibre Homenatge a Catalu-
nya sobre Lleida.
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