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La Fundación Dexeus reconstruye 
el clítoris a siete leridanas víctimas 
de la ablación desde 2007 | PÁG. 11

OTRA DERROTA DEL LLEIDA. 
Los de Molo caen en la reanudación 
en el campo de La Nucía (2-1) | P. 27-29

LA CHE LOCALIZA LA CONCESIÓN DE 
NAVEGABILIDAD DEL PALLARESA. El 
Pallars se amparará en el documento, de 
1910, para que se permita el rafting | PÁG.14

Un juzgado de Tremp destapa 
una red de tráfico de personas

FOTO: Núria García / La Guardia Civil con el arrestado en Torrefarrera

La operación la realizan los 
Mossos y la Guardia Civil y 
se practican 11 detenciones

Dos arrestos se efectúan en 
Torrefarrera y Rosselló y la red 
tiene vínculos con Portugal

LA PÀGINA TRES

El padre pidió ayuda en la Plaça Europa 
aunque varios coches le esquivaron. La 
niña ya se encuentra fuera de peligro y el 
conductor que les llevó se localizó gracias 
a las redes sociales.

Un vecino de Les socorre a 
un padre que pedía ayuda 
para llevar a su hija al Arnau

FOTO: Postureig de Lleida / El padre de la niña

LOCAL | PÁG.13

FOTO: S.G. / El derribo fue consecuencia de la caída parcial del techo de una de las casas

La Paeria derriba dos viviendas 
del Secà por deficiencias graves

Los acusados de robar droga 
se ven “víctimas” COMARQUES | P. 17

El 1-O en Lleida se ‘cuela’ en 
el juicio a Trapero ACTUAL | P. 20  

LOCAL | PÁG.7

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



Lleida
ÓSCAR BUETAS
Agents de la Unitat d’Investigació 
dels Mossos d’Esquadra i efectius 
del cos de la Guàrdia Civil van de-
tenir ahir un total d’onze de per-
sones, segons van informar fonts 
de la policia catalana, en una 
operació conjunta contra una or-
ganització que es dedicava pre-
suntament al tràfic de persones 
en situació irregular. De fet, es 
van dur a terme diversos escor-
colls en localitats de la demarca-
ció de Lleida com ara Torrefarrera 
i Rosselló, a més de Mataró. Pa-
ral·lelament, es van dur a terme 
a Portugal, tot i que les mateixes 
fonts van assenyalar que s’està 
investigant la seva relació amb al-
tres països europeus.

Pel que fa als arrestos, al tan-
cament d’aquesta edició es tenia 
coneixement que un home ha-
via estat detingut a Torrefarrera 
i a Rosselló s’havia procedit a la 
detenció d’una dona per la seva 
presumpta implicació en aquest 
xarxa de tràfic de persones.

Cal indicar que l’operació, amb 
els diferents registres, es va inici-
ar a les 9.00 hores, segons van in-
dicar des dels Mossos d’Esquadra 
i va ser ordenada per un jutjat de 
Tremp. En aquests moments es 
troba sota secret de sumari i la in-
vestigació està oberta, motiu pel 
que no es descarten que hi hagin 
nous detinguts i escorcolls en els 
propers dies.

Per altra banda, segons van 
indicar fonts properes a la in-
vestigació, una de les hipòtesis 
en les que treballen els investi-
gadors que han portat el cas és 
que aquesta organització porta-
va a terme tràfic d’immigrants en 
dues direccions, és a dir, algunes 
persones entraven a l’Estat espa-
nyol de manera irregular, mentre 
que altres passaven cap a Europa. 
De fet, aquesta operació va ser 
ordenada per un jutjat de Tremp 
després de que aquests movi-
ment fossin detectats al Pirineu, 
en zones fronteres. Les mateixes 
fonts properes al cas van explicar 

que ja feia mesos que s’investiga-
va a aquestes persones, els seus 
moviments i la seva implicació en 
aquesta xarxa.

L’operació de Mossos i Guàrdia 
Civil es va centrar principalment a 
Ponent, concretament amb regis-
tres a Torrefarrera i Rosselló, llocs 
on van ser detingudes dues per-
sones. Malgrat tot també es van 
fer entrades a Mataró, a propie-
tats que alguns detinguts tenien 
en aquest municipi. Indicar que 
el seu caràcter internacional es 
veu reflectit en el fet de les en-
trades i registres duts a terme a 
Portugal, tot i que també es po-
drien fer d’altres en diferents pa-
ïsos europeus en posteriors fases 
d’aquesta operació i un cop esti-
guin analitzades les connexions 
que tenien els detinguts d’ahir 
amb terceres persones possible-
ment vinculades.

Una hipòtesis 
és que el tràfic 
d’immigants 
es feia en dues 
direccions, 
d’entrada a 
l’Estat i sortida
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FOTO: Núria García / Agents agafant proves per poder analitzar

FOTO: Núria García / Moment en què la dona detinguda a Rosselló era introduïda al cotxe policial després de ser detinguda pels agents

Cau una xarxa dedicada al tràfic de 
persones en situació irregular amb 
detinguts a Torrefarrera i Rosselló
Un total d’onze persones van ser arrestades en els registres 
realitzats de forma simultània a Ponent, Mataró i Portugal
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La CHE localitza la concessió de 
1910 sobre el Salt de Sossís que 
certifica la seva navegabilitat
El Pallars s’empara en el text d’aquesta resolució oficial per a 
què la multinacional gala Engie permeti el ràfting pel Jussà

“La Gaceta de Madrid” en 
la seva publicació del 16 
de març de 1910 recull el 
text íntegre de la concessió 
que l’Estat atorgà sobre el 
Salt de Sossís, a la Noguera 
Pallaresa, al Pallars Jussà. I 
parla clarament del dret a 
pas a les “almadías” (raiers) 
i flotació de fusta.

Any 1910, és a dir, fa ara 110 an-
ys. L’Estat espanyol atorgava la 
primera concessió per explotar 
hidràulicament el Salt de Sossís, 
a la Noguera Pallaresa, a l’actual 
comarca del Pallars Jussà. En una 
extensa resolució oficial, signa-
da pel governador civil de Lleida 
d’aleshores, i que la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
a petició de LA MAÑANA ha lo-
calitzat reproduïda a “La Gace-
ta de Madrid” amb data 16 de 
març d’aquell any, deixa constàn-
cia que “a la presa o en les seves 
immediacions es permetrà un 
pas per a les “almadías” (raiers) i 
flotació de troncs pel riu i es re-
calca que “l’Administració podrà 
obligar en qualsevol època als 
concessionaris, a executar, sense 
dret a indemnització, les obres 
necessàries per garantir els usos 
generals que sempre ha tingut la 
Noguera Pallaresa en aquests pa-
ratges”.

ELS RAIERS DEL SEGLE XXI

Precisament emparant-se 
amb aquesta primera concessió 
sobre el Salt de Sossís, els pa-
llaresos reclamen ara a la multi-
nacional francesa Engie, actual 
concessionària, que permeti que 
la Noguera Pallaresa sigui nova-
ment navegable pel Pallars Jussà, 
aquest cop per a les barques de 
ràfting, a les que consideren que 
“són els raiers del segle XXI”.

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
La Pobla de Segur

La multinacional de moment 
és reticent a permetre el pas de 
barques argumentant motius de 
seguretat si bé des del Pallars s’in-
sisteix en què la Noguera Pallare-
sa sempre ha estat navegable tal i 
com demostra el document oficial 
centenari que ara s’ha localitzat a 
Madrid.

A finals de l’any passat el Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà va 
demanar la mediació de la CHE 
davant la multinacional per des-
encallar el tema ja que cal el vist-i-
plau de la multinacional per poder 

culminar el projecte de navegabi-
litat de la Noguera Pallaresa des 
de Llavorsí fins al pantà de Sant 
Antoni, la qual cosa suposaria un 
trajecte de 70 quilòmetres, si-
tuant així aquest riu a l’alçada dels 
descensos de kayac i ràfting que 
es fan al mític gran Canó del Colo-
rado, als Estats Units.

Les properes setmanes seran 
decisives per saber si finalment 
la Noguera Pallaresa torna a ser 
navegable al seu pas pel Pallars 
Jussà. El salt de Sossís està situat 
als termes municipals de la Conca 

de Dalt i la Pobla de Segur.

FONS DE LA UE

El projecte turístic sobre la No-
guera Pallaresa, que compta amb 
fons de la Unió Europea (UE), con-
templa que riu sigui navegable en 
70 quilòmetres des de Llavorsí fins 
a la Pobla de Segur, per la qual co-
sa s’ha millorat el salt de l’Hosta-
let, al Pallars Sobirà i ara només 
mancaria la construcció d’un pas 
lateral (rampa navegable) a la pre-
sa de Sossís, actuació que de mo-
ment queda en l’aire a l’espera de 

què la multinacional Engie perme-
ti el pas de les barques de ràfting.

La multinacional Engie, que 
cotitza a la Borsa de París i que 
anteriorment aquest grup ener-
gètic francès era conegut com 
GDF Suez, està participada en un 
33,29% per l’Estat francès.

GDF Suez és una companyia els 
orígens de la qual es remonten al 
seu homònim canal d’Egipte al se-
gle XIX. Actualment Engie realitza 
activitats en els àmbits de genera-
ció i distribució d’electricitat, gas 
natural i energies renovables.

CHE / El text íntegre de la concessió fou publicat a “La Gaceta de Madrid” el 16 de 
març de 1910. A la dreta els paràgrafs que parlen del dret a pas dels raiers
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Un despreniment arran del 
‘Glòria’ obliga a tallar la via 
d’accés a les Valls de Valira
El consistori està pendent de la caiguda d’un bloc 
per reobrir la calçada, que afecta quatre pobles
Les Valls de Valira
ACN
Una esllavissada de roques regis-
trada a la via d’accés als pobles 
d’Ars, Asnurri, Civís i Sant Joan 
Fumat des de l’N-145 va obli-
gar a tallar ahir aquesta carrete-
ra local des de divendres passat. 
De moment, la circulació es va 
fer per una pista forestal que va 
cap al nucli de Farrera dels Llops, 
per la qual només s’hi pot pas-
sar amb vehicles tot terreny. Des 
de l’Ajuntament de les Valls de 
Valira, municipi on pertanyen el 
centenar de veïns afectats, es-
tan pendents de la caiguda d’un 
bloc de grans dimensions que ha 
quedat al talús on es va produir 
els despreniments, al qual hi han 
aplicat ciment expansiu per a què 
s’esquerdi en les pròximes hores i 
així procedir posteriorment a ne-
tejar i reobrir la via. 

L’alcalde de les Valls de Valira, 
Ricard Mateu, va explicar que en 
aquest mateix punt s’hi van regis-
trar diverses esllavissades durant 
el cap de setmana del 25 i 26 de 
gener, després del pas del tem-
poral Glòria per la zona. Aquests 
despreniments, motivats per 
l’acumulació d’humitat, van obli-
gar a tallar la carretera durant 
unes hores, però posteriorment 
es va poder reobrir al trànsit fins 
aquest divendres, quan van tor-

FOTO: ACN/ Imatge del punt on van caure diverses roques, que han obligat a tallar la via

nar a baixar més roques fins a la 
calçada. 

Tot i que la majoria dels blocs 
perillosos que hi van quedar al 
talús afectat ja es van fer caure, 
Mateu va dir que encara en que-
da un de molt gran, al qual s’hi 
va aplicar ciment expansiu per in-
tentar que es desfaci. Un cop, en 

les pròximes hores, baixi aquesta 
roca de grans dimensions es nete-
jarà el tram de la via afectat i es 
podrà reobrir. 

Des del consistori també tenen 
previst dur a terme una actuació 
d’urgència en aquest punt, que 
consistirà en la construcció d’un 
mur d’escullera i la instal·lació 

d’unes malles protectores i per la 
qual han demanat un ajut a la Di-
putació. 

L’alcalde va explicar que, de 
moment, per arribar als quatre 
nuclis afectats pel despreniment 
s’ha d’anar per una pista forestal 
per la qual només hi poden passar 
vehicles tot terreny. 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu 
ha completat aquests dies les 
actuacions més urgents deriva-
des dels efectes del temporal 
Glòria, que va provocar intenses 
nevades en aquesta àrea. Com 
a conseqüència dels importants 
gruixos de neu humida acumu-
lats, es van produir caigudes de 
branques i arbres que han im-
possibilitat el pas de vehicles per 
diverses carreteres i pistes de 
muntanya. La identificació i loca-

lització dels punts més conflic-
tius ha estat possible gràcies a 
la col·laboració d’ajuntaments i 
ciutadania, mitjançant, sobre-
tot, de l’aplicació de mòbil Alt 
Pirineu, Deixa’t Guiar, impul-
sada per l’Associació Esportiva 
Pallars, i el seu apartat per re-
portar fotoincidències. Es cal-
cula que a mesura que es pu-
gui accedir a cotes més altes, el 
nombre d’actuacions a realit-
zar es multiplicarà. 

Reparats els danys causats 
per la borrasca al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu

FOTO: Territori / Es preveu reobrir Comes de Rubió el cap de setmana

‘Compra i 
guanya’, la 
campanya de 
Tremp pel 
comerç local

El Conselh 
participa en 
el projecte 
‘Prometheus’

Més de 1.200 
visites des del 
desembre al 
centre Antara

L’Ajuntament de Tremp 
dona continuïtat a la cam-
panya Compra i guanya, 
concebuda per la Xarxa de 
Barris Antics per treballar 
conjuntament en el marc 
de la promoció comercial, 
turística i cultural de cadas-
cun dels 30 ajuntaments 
membres. Aquesta iniciati-
va té l’objectiu de dinamit-
zar el comerç de proximitat 
als nuclis antics i la promo-
ció de la trentena de terri-
toris organitzadors. Es trac-
ta d’incentivar les compres 
al petit comerç. 

El Conselh Generau participa 
en el projecte Prometheus per 
promoure les festes del foc del 
Pirineu. Aquest projecte pre-
veu la creació d’instruments 
formatius per l’educació for-
mal, així com materials educa-
tius per un públic general, en-
tre ells, la creació d’un museu 
virtual i el desenvolupament 
d’una app al mòbil. El projecte 
està liderat per la UdL, en col-
laboració amb la UB, la Gene-
ralitat, el Govern d’Andorra i el 
Conselh Generau, entre altres. 

El Centre de Joventut Antara 
de Vielha e Mijaran ha registrat 
grans dades de visitants durant 
els mesos de desembre i gener. 
En aquest temps, la xifra de jo-
ves ha estat superior als 1.200. 
L’alta afluència de visitants ha 
estat possible gràcies a la pla-
nificació d’activitats que cada 
setmana es fan de divendres 
a diumenge, així com la imple-
mentació d’accions durant les 
festes de Nadal. Finalment, la 
mitjana de gent a Antara ha es-
tat de 44 per dia durant aquest 
temps. El centre ha creat, per 
aquest mes, jocs d’enigmes. 
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