
Front comú d’alcaldes i pagesos  
per defensar ‘al carrer’ la fruita
Organitzen xerrades al Segrià per la 
crisi de preus i les plagues de conills
Pagesos, alcaldes i 
organitzacions de la fruita 
dolça treballen per forjar 
una unitat d’acció per 
salvar el sector. Amb una 
crisi de preus que fa anys 
que els afecta i una “greu 
problemàtica” amb els 
conills creuen que el proper 
pas per salvar-lo passa per 
mobilitzar-se al carrer. 

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Dimecres ho anunciava la Pla-
taforma en Defensa de la Fruita 
Dolça: es convocarà una manifes-
tació el 14 de febrer, un cop “aca-
bat el recorregut institucional”. 
Sense deixar de banda, però, el 
contacte amb les institucions, 
s’estan celebrant reunions a di-
versos municipis de la comarca 

Compromís per 
Tremp impulsa 
un grup de 
treball de salut 
al Pirineu
Compromís per Tremp ha posat 
en marxa un grup de treball inde-
pendent per buscar solucions als 
problemes relacionats amb la sa-
lut al món rural. Sílvia Romero, cap 
de l’oposició de Tremp, va explicar 
ahir que en un període màxim de 
deu anys es jubilaran el 60% dels 
professionals d’aquest sector a les 
comarques del Pirineu i, per això, 
demana solucions abans que si-
gui massa tard. Per Romero, els 
professionals que formen part 
d’aquest grup han de ser els que 
des de la realitat del seu dia a dia 
aportin possibles solucions. Com-
promís per Tremp demana la cre-
ació d’un complement de ruralitat 
a tots els professionals. 

La demarcació 
celebrarà 192 fires 
en 125 municipis 
durant l’any 2020
Les comarques de Lleida aco-
lliran aquest 2020 un total de 
192 fires, que tindran lloc en 
125 municipis de la demarca-
ció. L’any 2019 van ser 208 cer-
tàmns, celebrats en 112 locali-
tats lleidatanes, un decrement 
que respon al fet que algunes 
fires són de caire bianual i en-
guany coincideix que no es fan. 
Entre les novetats, destaquen 
la primera edició de la fira del 
timó, que tindrà lloc a Alfés. El 
Patronat de Promoció Econò-
mica va presentar ahir la Guia 
de Fires 2020 que recull la to-
talitat dels certàmens firals que 
s’organitzen arreu del territori. 
N’ha editat uns 3.000 exem-
plars en paper tot i que també 
es pot consultar al web. 

FOTO: M.P. / Imatge de la reunió que va tenir lloc a Massalcoreig

del Segrià per debatre i abordar 
possibles solucions. 

L’última celebrada fins ara va 
tenir lloc aquest dijous al vespre 
a Massalcoreig, on hi van par-
ticipar Jordi Verdú, membre de 
la Plataforma en Defensa de la 

Fruita Dolça, i Ferran de Nogue-
ra, director dels serveis territorial 
d’Agricultura a Lleida. En aques-
tes xerrades el que es pretén és 
explicar les “mesures que s’estan 
tirant endavant”, segons va expli-
car Verdú. Són reunions “infor-

matives” que també volen reco-
llir les demandes i preocupacions 
dels pagesos. En aquest sentit, 
Verdú va reiterar que “és un pro-
blema del territori, no només del 
sector”. 

D’altra banda, a Massalcoreig 
també es va abordar “el greu pro-
blema” que pateixen amb els co-
nills. En aquest sentit, Ferran de 
Noguera va exposar que també 
es “vol donar la cara des de les 
administracions”. Conscients dels 
costos que provoquen les plagues 
de conills, de Noguera afirma que 
“se’ls hi va detallar totes les actu-
acions que poden fer i oferir faci-
litats per caçar”.

 Així mateix, constata que 
“hi ha inquietud entre els afec-
tats perquè hi ha molta densitat 
de conills”. Escoltades i debatu-
des les preocupacions a Massal-
coreig, les reunions continuaran 
–de fet, abans de Massalcoreig 
en van fer una a Soses– però pri-
mer esperaran la visita de la con-
sellera Jordà el proper 18 de fe-
brer. 
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Unió de Pagesos des d’aquest 
divendres i fins diumenge 9 de 
febrer a Falset, al Priorat, 132 
delegats de tot Catalunya que 
participen en el XII Congrés Na-
cional del sindicat i que definiran 
les línies estratègiques per als 
pròxims anys. El congrés també 
renovarà les responsabilitats de 
la Comissió Permanent Nacional. 
Amb el lema Fem pinya per una 

pagesia forta, els delegats deba-
tran tres ponències sobre propos-
tes agràries, organització i esta-
tuts. L’acte inaugural té lloc a dos 
quarts de set de la tarda al Teatre 
L’Artesana, a càrrec del president 
del Parlament, entre altres auto-
ritats. Un dels principals eixos se 
centra en l’estratègia del sector 
per fer front a un mercat que “no 
el tracta amb equitat”. 

Arrenca el Congrés Nacional 
d’Unió de Pagesos a Falset 
per teixir estratègies de futur

FOTO: UP/ Imatge de l’acte inaugural del congrés que se celebra a Falset
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La fiscalia va retirar l’acusació a 
un dels deu acusats d’assaltar tra-
ficants a les comarques de Lleida 
i va rebaixar la seva petició de 
pena per a la resta. Inicialment 
sol·licitava entre 3 i 35 anys i mig 
de presó pels encausats i ara de-
mana entre 2 i 27 anys de presó, 
depenent la implicació de cada 
acusat en els fets. El ministeri 
públic segueix defensant que els 
encausats robaven a traficants de 
cànnabis per després vendre el 
que aconseguien, com ara armes 
i droga, a tercers. Els acusats, en 
canvi, ho neguen i les seves de-
fenses en demanen l’absolució. 
Els fets van passar en diversos 
municipis lleidatans, com a Tor-
nabous (Urgell), durant el 2017 i 
en alguns casos, els acusats ame-

naçaven amb armes de foc i dis-
paraven les seves víctimes.

La majoria d’acusats són veïns 
de Lleida, tot i que n’hi ha un d’Ai-
tona (Segrià), un altre de Reus i 
un de Mataró. Quatre estan en 
presó provisional per aquests 
fets i sis en llibertat provisional. 
Un d’ells però, no s’ha presentat 
al judici celebrat a l’Audiència de 
Lleida entre dimecres i divendres 
i creuen que està fugit a Gàmbia, 
el seu país d’origen.

Segons la fiscalia, els acusats 
formaven part d’un grup que ro-
bava amb violència i amb armes 
de foc a traficants de drogues. 
Aconseguien el botí quan queda-
ven amb els traficants amb l’ex-
cusa de comprar-los alguna cosa. 
És per això que les víctimes no els 

Demanen fins a 27 anys als 
acusats dels narcoassalts i li 
retiren l’acusació a un d’ells

denunciaven. Els encausats s’en-
fronten a diversos delictes depe-
nent de la seva implicació en els 
fets com ara tràfic de drogues, 
pertinença a grup criminal, temp-
tativa d’homicidi, robatori amb 
violència, tinença il·lícita d’armes, 
encobriment o tràfic d’armes.

La fiscalia considera el veí d’Ai-

tona líder de l’organització i la 
persona que s’encarregava dels 
contactes amb traficants i de con-
tractar persones externes per fer 
els assalts. Un veí de Lleida era el 
líder operatiu. Gestionava els as-
salts la compravenda de drogues i 
la captació de ‘mules’. A més, duia 
una arma als assalts.

FOTO: / Nou dels deu acusats de robar droga a altres traficants
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Envien a presó els 11 detinguts 
en l’operatiu contra el tràfic de 
persones a Ponent i el Pirineu
Set dels arrestats van ser a les comarques de 
Lleida i els altres quatre a la resta de Catalunya
Tremp
ACN
El jutjat de Tremp ha acordat la 
presó provisional comunicada i 
sense fiança per a les onze perso-
nes detingudes en l’operatiu po-
licial que es va fer dimecres, cen-
trat a Ponent i el Pirineu, contra 
el tràfic de persones. Els Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Civil van 
detenir set d’elles a les comar-
ques lleidatanes i les altres qua-
tre a la resta de Catalunya. Són 
deu homes i una dona i se’ls acu-
sa dels delictes de transport i trà-
fic d’éssers humans i organització 
criminal. Sis dels detinguts van 
passar aquest dijous a disposició 
judicial i els altres cinc ho van fer 
ahir divendres. Les actuacions es 
van estendre també a Portugal, 
on hi va haver diversos escorcolls. 
L’operatiu continua obert i no es 
descarten noves detencions.

L’operatiu de dimecres va tenir 
com a focus principal d’actuació a 
les comarques de Ponent i al Piri-
neu. Es van fer escorcolls a Torre-
farrera i Rosselló, al Segrià, però 

també a Mataró i en altres punts 
de Tarragona i Barcelona, on els 
investigats tindrien propietats. 
L’operació estava ordenada per 
un jutjat de Tremp i el seu titular 
es va des`laçar dijous i divendres 

FOTO: Nuria Garcia / Imatge del moment en que els Mossos d’Esquadra i la Guardia Civil feien un dels registres

fins a Lleida per prendre decla-
ració als detinguts, custodiats a 
Ponent. Una de les hipòtesis dels 
investigadors és que aquesta or-
ganització feia tràfic d’immigrants 
en dues direccions: algunes per-

sones entraven a l’Estat irregular-
ment, mentre altres passaven cap 
a Europa. El cas està liderat per un 
jutjat de Tremp perquè aquests 
moviments es van detectar al Piri-
neu, a prop de la frontera. 

La Seu d’Urgell 
contra la venda 
d’alcohol a 
menors d’edat
La Seu d’Urgell ha iniciat una 
campanya adreçada als esta-
bliments per evitar la venda de 
begudes alcohòliques a menors. 
Amb la iniciativa es vol incidir 
en la problemàtica de la venda 
i consum d’alcohol a menors de 
18 anys i en el compliment de la 
normativa vigent sobre aquesta 
materia. Per aquest motiu s’ha 
fet arribar a tots els establiments 
del municipi de la Seu d’Urgell 
on es venen begudes alcohòli-
ques una carta recordatòria de 
dita normativa, acompanyada 
d’un adhesiu amb l’objectiu de 
fer visible la problemàtica i sen-
sibilitzar els joves.

Fraga avança en 
la sol·licitud per 
gaudir d’un vedat 
de pesca al Cinca

Crema i provoca 
un petit incendi 
el cablejat d’una 
màquina a Tremp

Incendi en una 
sitja de farina a 
Bellcaire d’Urgell

El Concejal de Deportes, Santi 
Burgos, treballa des de l’Ajunta-
ment de Fraga juntament amb 
la Asociación de Pescadores de 
Fraga per aconseguir un vedat 
de pesca pel tram del riu Cinca 
que transcorre pel territori ur-
bà del municipi. Aquest vedat 
els serviria tant per mantenir i 
netejar les marges del riu, com 
per dur a terme una gestió sos-
tenible del mateix a través d’un 
us lúdic i esportiu.

El cablejat d’una màqui-
na va cremar ahir als afores 
de Tremp. Com es usual en 
aquests casos, tres vehicles de 
bombers es van dirigir a la zo-
na per poder apagar el foc que 
havia provocat l’espurna que va 
sorgir del cable de la màquina.

Una sitja de farina es va incen-
diar a les 6.40 hores de la mati-
nada de divendres a l’Avinguda 
Onze de Setembre del municipi 
de Bellcaire d’Urgell. Dues do-
tacions de bombers es va des-
plaçar a la zona per buidar la 
sitja amb les restes de farina i 
apagar el foc que hi cremava
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