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EDITORIAL.

Indfbil i Mandoni tornen a Lleida

dimburg, que és una de les ciutats més visitades d'Escòcia, es
caracteritza entre altres coses per les estàtues que té al carrer.
A la Roya l Mille, una de les principals artèries del centre històric, s'hi poden trobar estàtues dedicades als Bombers i al filòsof
David Hume, entre d'altres. D'alguna manera aquesta realitat ajuda
a construir relat de ciutat. L'anècdota ve a tomb perquè Lleida recupera avui un dels seus emblemes: l'lndíbil i Mandoni de l'Arc de l
Pont. Durant més d'un any la representació dels antics cabdills ilergets que van lluitar contra els romans ha estat fora de la capital de
Ponent perquè el Centre de Restauració de Béns Mobles pogués fer

E

les tasques de recuperació de l'estàtua. Entre d'altres desperfectes
li faltava la llança que algú va robar fa uns anys i que ara torna a llui r
lndíbil. Ahi r a primera hora del matí l'estàtua va torna r a creuar el
pont vell i els operaris la van tornar a instal·lar a la plataforma de
davant de l'Arc del Pont. I avui està previst que Lleida li doni una
benvinguda com es mereix. Al fi i al cap tota ciutat pot construir un
relat que parli del seu passat i de la seva projecció al futur, com fa
Edimburg. En aquest sentit és d'ap laudir que Lleida pugui tornar a
lluir un dels seus emb lemes. Perquè lndíbi l i Mandoni no només representen la història sinó també una determinada marca de ciutat.

ERMENGOPOLYS

FRUITA I VERDURA
A casa en mengem molta de fruita i verdura - més fruita que verdura, tot s'ha de dir.
I a fe de món que ho notem a la butxaca.
Carregar fruita i verdura a la cistella de la
compra suposa una despesa important, tot
i que contrarestada a posteriori amb el gaudi del gust - quan la fruita és bona, que no
sempre n'és- i la convicció
científica que contribueix a
la nostra salut. Mentre als
consumidors ens han acostumat a valorar els productes hortofructícoles a
partir del preu, als productors els han habituat a cobrar-los a la baixa,
fins i tot per sota costos. Pel camí, del camp
al lineal de la botiga, algú se'n beneficia, i
no som pas ni els uns (els consumidors) ni
els altres (la pagesia). la Llei de la Cadena
Alimentària, aprovada al Congrés el passat

2 de desembre, havia de corregir aquesta
anomalia, especia lment greu en un paradís
fructícola com les terres de Lleida. Els sindicats agraris (UP), però, estan convençuts
que la Llei perpetua el problema dels preus
11
en origen i la seva conformació, ja que els
desequilibris en la negociació no es resolen
amb el text adoptat". Per
la banda dels consumidors (FACUA), lamenten
que no obligui a informar del preu en origen
dels aliments per poder
fomentar una compra
informada i responsable, i alhora demanen
sancions que evitin els fraus respecte a l'origen. Poca cosa podem fer per canviar les
regles de mercat si l'Administració no s'hi
aplica, però posats triar, de fruita i verdura,
sempre la d'aquí.

La nova llei no
soluciona els
.
preus en origen

LA MAT VOL MATAR
EL TERRITORI
empre he sentit a parlar de

S

l'amenaça de les línies elèctriques de molt alta tensió (MAT}.
Só.n projectes que alerten ecologistes, sindicats, administracions i
particulars. Una de les famílies més
riques d'Espanya, la Samper Rivas,
propietària de Forestalia, vol construir tres lín ies MAT a Cata lunya.
Pretén transportar l'energia obtinguda de centrals solars i eòliques
de l'Aragó. Una d'aquestes línies ha
de creuar el Segrià i les Garrigues. A
més, travessaria l'Aiguabarreig del
Segre-Cinca i Montmaneu. D'una
altra banda, la veterana Plataforma
Unitària contra l'Autopista Elèctrica
ha recollit unes 800 al·legacions
contra la MAT del Pallars. L'impacte
paisatgístic causat per les desenes
de torres d'uns 70 metres d'alçada,
s'uneix a l'ocupació del territori i als
impactes mediambientals. Amb el
lema "Renovables sí, però no així",
la plataforma fa una campanya
per oposar-se a les macrocentrals
solars d'Isona, Conca Dellà, Suterra nya, Castell de Mur i Talarn, que
afecten 632 hectàrees. Els contraris a aquests projectes afirmen que
condicionen el futur en termes ambientals i socioeconòmics. Creuen
que les línies elèctriques i les centra ls solars hipotequen la pagesia i
reforcen un model energètic centra lista i deslocalitzat.
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El primer vol entre
Madrid i la Seu es
farà el divendres
17 de desPmbre
El proper divendres 17 de desembre està prevista la inauguració dels vols regulars entre
l'aeroport d'Andorra-La Seu i el
de Madrid. En aquest sentit, cal
destacar que el primer vol que
hi haurà s'enlairarà des de Barajas aproximadament cap a les
14.30 hores del migdia i arribarà l'aeroport d'Andorra-La Seu a
les 16.00 hores.

rAran registra
.
,
una ocupacto
del80 per cent
durant l'inici
de l'hivern
El Departament de Turisme del
Conselh Generau d'Aran ha recollit les dades d'aquest inici de
temporada turística d'hivern
per poder fer les primeres valoracions de cara a la resta del
període. Enguany, aquest pont
de desembre s'han ofert un
92% de les places hoteleres
existents a la Val d'Aran, en les
que s'han allotjat un 80% de visitants. A la gran afluència de
turistes arribats aquests dies,
s' han sumat les intenses nevades que han deixat una mitja
de 185 cm de neu en les cotes
més altes, fet que ha comportat modificacions d'última hora
en les reserves hoteleres.

La línia Lleida-la Pobla
disposarà d'un nou tren
a principis de l'any 2022
Puigneró anuncia també el desplegament de la
delegació a l~lt Pirineu amb quatre departaments
Pulgner6 va anunciar ahir
que hi haurà un tercer tren
per la Unia de la Pobla per
no haver d'utilitzar un bus
per fer el trajecte quan es
produeixi alguna incidència.
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
El vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va anunciar ahir l'arribada d'un tercer comboi per
la línia Lleida-La Pobla de Segur
pel primer semestre del 2022.
Aquest tren ha de servir per
evitar la substitució del servei
de tren per bus en cas d'avaria.
Puigneró va explicar que s'analitzarà la demanada del servei per
plantejar en un futur si calen més
freqüències de tren a la línia.
El vicepresident, de visita al
Pallars Sobirà, va parlar també
del desplegament del Govern a
l'Alt Pirineu i Aran amb quatre
departaments: Territori, Drets
Socials, Acció Climàtica i Educa-

FOTO: ACN/ Es vol evitar haver d'utilitzar el bus quan hi hagi avaries
ció. Puigneró va explicar que serà
un desplegament descentralitzat.
El vicepresident va parlar del
desplegament de la fibra òptica
per Catalunya i va reiterar que ja
ha arribat a totes les capitals de
comarca, excepte al Pont de Suert
(Alta Ribagorça). A aquesta localitat hi ha d'arribar des del Pallars

Jussà a través del port de Perves
(N-260).
Per poder-ho fer el Govern necessita l'autorització del Ministeri
de Foment. Aquest permís no ha
arribat i és per això que Puigneró
demana celeritat al govern espanyol. Puigneró va dir que "la paciènci~ s'esgota" i exigeix l'auto-

rització per passar la fibra per la
carretera N-260.
La mateixa celeritat demana a
la Diputació de Lleida per fer les
obres per les carreteres de la seva titularitat i va posar d'exemple
la d'Espot, al Pallars Sobirà. Puigneró va demanar a la Diputació
que comenci aquests treballs per
poder avançar en el desplegament de la fibra a totes les capitals de municipis i ramals secundaris importants.
El conseller va afirmar que
aquesta legislatura ha d'arribar
la fibra a totes les capitals de municipi i en alguns casos també
arribarà a aquelles localitats que
es trobin a un quilòmetre de distància de la línia principal. A tall
d'exemple va parlar d'Arròs de
Cardós que es troba a pocs metres de la carretera principal que
porta al municipi de Lladorre. Per
altres nuclis que queden fora, el
conseller va plantejar altres solucions com per exemple les sense
fils.

Bagergue opta
per celebrar
de nou les
campanades
deCapd~ny

FOTO: Ajuntament la Seu/ Van repartir punts de llibres als infants

Els alumnes de la Seu d'Urgell
reben la (visità dels minairons
Els minairons, acompanyats per
un 'escrofus' (soldat de l'exèrcit
del malvat Pe irot) van visitar ahir
les escoles Pau Claris, Albert Vives, La Valira i el col·legi La Salle,

i les llars d'infants Els Minairons,
Xics La Salle i Francesc Xavier de
la Seu d'Urgell. A cada centre,
aquests personatges van recollir
els desitjos dels alumnes .

Bagergue celebrarà les Campanes
de cap d'any, com era habitual, i
que l'any passat no es va poder
celebrar per les restriccions sanitàries de la Covid-19. Marc Tar' rau, alcalde de Bagergue, és optimista perquè es puguin celebrar
aquestes campanades, ja que
seran a l'exterior i de moment la
Generalitat de Catalunya no ha
marcat cap restricció a la celebració d'esdeveniments a l'exterior.
Les campanades de final d'any de
Bagergue ja és un esdeveniment
consolidat a l'agenda de les festes
nadalenques a la Val d'Aran.

FOTO: AJ. Vlelha/ Estat actual del cementiri després de les obres fetes

L'EMD de Casau millora les
condicions del cementiri
Durant aquestes últimes setmanes, l'Entitat Municipal Descentralitzada de Casau ha dut a
terme treballs de millora i condicionament del cementiri del

poble. Aquesta intervenció valorada en 6.400€ ha estat subvencionada al100% per la Diputació
de Lleida, dins del Pla econòmic
per als ens locals.
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Incendi a
l'abocador
comarcal
de l'Urgell
L'abocador comarcal de l'Urgell, situat a Tàrrega, va patir
dimecres a la nit un petit incendi. Els serveis d'emergències van ser alertats del foc a
les 21.18 hores i fins al lloc es
va desplaçar una dotació dels
Bombers de la Generalitat. Així
mateix, cal indicar que els operaris van acabar d'apagar-ho
amb maquinària pensada. D'altra banda, els efectius de cos
també es van desplaçar ahir a
l'avinguda Catalunya, concretament a les 8.17 hores, en ser
alertats que s'estaven cremant
les fulles que hi havia a l'interior d'una recol·lectora.

Els Bombers
rescaten dos gossos
d'un penya-segat a
Ison~ · Conca Dellà
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir dos gossos
que es trobaven en un penya-segat d'Isona i Conca Dellà.
En aquest sentit, a les 10.26
hores els serveis d'emergències
van rebre l'avís d'un caçador
que va explicar que necessitava
que els seus animals fossin rescatats. Així, es va activar el corresponent protocol i fins al lloc
es van desplaçar els efectius
del cos per realitzar el rescat.

El crim d'Artesa de Segre, a un
pas de fixar-se la data del judici
i fer la selecció del jurat popular
El jutge ja ha estat designat i Fiscalia demana 47
anys de presó per als dos acusats de l'assassinat
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El judici a l'Audiència Provincial de
Lleida del crim d'Artesa de Segre,
on el desembre de 2018 va morir Josep Maria S. F., de 60 anys,
després de ser retingut a casa, ja
té jutge designat i a les parts se'ls
hi ha comunicat que properament es farà la selecció del jurat
popular i, alhora, que també que
es fixarà la data de la vista oral,
segons van informar ahir fonts
properes al cas. Cal recordar que
seran cinc les persones que s'asseuran al banc dels acusats per la
mort violenta de l'home.
Fiscalia demana 47 anys de
presó per als dos suposats autors
del crim, un noi i una noia d'entre 21 i 23 anys, que li haurien
estat robant durant setmanes i
després haurien intentat simular
que la víctima s'havia suïcidat,
matant-lo i incendiant el pis. Se'ls
acusa d'assassinat, detenció iHegal, robatori amb violència, falsificació documental i intent d'incendi. Un tercer acusat, per a qui

la fisca lia demana 9 anys i mig de
presó els hauria ajudat a causar el
foc i a intentar fugir. Els altres dos
implicats estan acusats d'encobriment i el ministeri públic els demana 2 anys i mig de presó.
Els dos principals acusats, una
parella jove, es troben en presó provisional des de fa més de
dos anys. El noi és de nacionalitat
marroquina i la noia ucraïnesa . La
Fiscalia demana per a cadascun
d'ells 25 anys de presó per un delicte d'assassinat, 8 anys per detenció il·legal, S anys per robatori
amb violència continuat, 2 anys
per falsificació documental i 7
anys per un delicte d'in_cendi en
grau de temptativa.
Així mateix, per a un altre dels
acusats, excunyat del principal
implicat en el crim, el ministeri
públic li demana 7 anys de presó per temptativa d'incendi i 2
anys i mig per un delicte d'encobriment, ja que se l'acusa d'haver
ajudat a intentar incendiar el pis i
de conduir el cotxe amb què van
fugir del lloc dels fets.

Un camió xoca
contra el balcó d'un
pis de la localitat
de Solsona

La jutge Helena Castells serà la
titular del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de
Balaguer i Paula Goberna del
de primera instància i instrucció número 2 de Cervera. Les
dues participaran avui en l'acte
de jura o promesa davant la sala de govern del TSJC.

La víctima era molt coneguda
al municipi perquè va ser director
de la ràdio d'Artesa. Segons Fiscalia, l'acusat de l'assassinat coneixia la víctima des de feia temps
i s'hauria aprofitat d'ell, amb la
col ·laboració de la noia, perquè
vivia sol. El cadàver el van trobar

els Mossos el 4 de desembre de
2018 a casa de la víctima, al carrer Amadeu d'Artesa de Segre, en
rebre una denúncia. A l'interior
van trobar la víctima, nua, immobilitzada amb unes brides i amb
diversos mitjons a la boca que li
haurien causat la mort per asfíxia.

Educaeió explica que l'institut
de Tàrrega on un noi va ser
agredit va aplicar el protocol

Un camió va xocar ahir contra
el balcó d'un primer pis situat
en el número 9 del carrer Bòfia de Solsona. Els fets van tenir
lloc a les 12.35 hores i aquesta
incidència va obligar els Bombers a dur a terme un sanejament de façana.

Acte de jura de les
noves jutgesses de
Balaguer i Cervera

FOTO: L. Cortés (ACN) / Imatge d'arxiu de la funerària amb el cadàver

FOTO: l. M. I Estat en què es trobava ahir el Port de la Bonaigua

Protecció Civil activa el
Pla Especial de risc d'allaus
Protecció Civil va activar ahir
la fase d'alerta del Pla Especial
d'Emergències per risc d'allaus
davant d'un perill molt fort a la
zona de l'Aran-Franja Nord de la

Pallaresa. A més, l'accés al Pla
de Beret i el Port de la Bonaigua
estan tallats. Els Bombers també
van ajudar a retira r neu al Coll
de Nargó i a la Vall de Cardós

El Departament d'Educació va
explicar ahir que l'institut Alfons
Contafreda de Tàrrega va aplicar
des del primer moment el protocol antiviolència, després que
es donés a conèixer que els pares d' un alumne de 12 anys van
denunciar dilluns que dos companys del centre van agredir el
seu fill, que havia tingut que ser
operat i ha passat sis dies ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona. També va afegir que
la direcció va parlar amb les dues
famílies i que es va apartar temporalment els alumnes acusats
de l'agressió del centre. A més,
caldrà determinar si hi ha responsabilitat penal un cop finalitzi
les investigacions policials. D'al-

tra banda, el Departament va lamentar "profundament" aquesta
agressió i espera una ràpida recuperació de la víctima. Així mateix,
es va posar a disposició de la direcció del centre per resoldre el
conflicte i la Unitat de Suport a
l'Alumnat en situació de Violència (USAV) del Departament, que
disposa de recursos i de personal
especialitzat, està en contacte
amb el centre i li està oferint tot
l'acompanyament necessari, van
informar des d'Educació.
Els fe~s van passar el 30 de novembre dins del centre i la víctima va patir una fractura d'òrbita
ocular. Els Mossos investiguen
què va passar i els denunciats són
dos germans de 12 i 15 anys.

