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Detienen al auxiliar del Arnau que
inyectó a un paciente sin permiso
El joven declaró ante los Mossos d’Esquadra que
no quiso hacer ningún daño pero le imputan un
intento de homicidio y usurpación de funciones

El resultado de los análisis para determinar
la sustancia administrada dieron positivo en
benzodiazepina, un fuerte ansiolítico
| PÁG.15

Mollerussa
aparta al
policía local
acusado de
agresión

Libros y rosas
llenarán hoy
las calles de
Lleida por
Sant Jordi

El Ayuntamiento de Mollerussa retirará de forma provisional de las labores policiales al
agente que ha sido denunciado por una supuesta agresión
a una mujer y lo destinará a las
oficinas.
| PÁG.19

Las calles de Lleida se llenarán
hoy de paradas de venta de libros y rosas como es habitual
cada 23 de abril para celebrar
el día de Sant Jordi que esté
año además ha caído en sábado.
| PÁG.3-9 Y EDIT P.11

El viaje entre Lleida y la Pobla
costará 3,2 euros con la T-10
El bono de diez viajes entre Lleida y la Pobla de Segur costará 32,
40 euros, por lo que cada trayecto sale por 3,24 euros. Entre Balaguer y Lleida la T-10 tendrá un coste de 15, 25 euros. | PÁG.20

FOTO: ACN / David Duaigües saliendo ayer del juicio en los juzgados de Lleida

Juicio para ser
reconocido como
el bisnieto del zar

El juzgado de Primera Instancia número 7 de Lleida acogió ayer un juicio para determinar si un vecino de Torres
de Segre, David Duaigües, es bisnieto del último zar de
Rusia tal y como él defiende. La Fiscalía considera que no
hay suficientes pruebas en esta dirección y ahora será el
| PÁG.18
juez el que decida.

Solicitan 4 años de cárcel para el conductor
que mató a dos mujeres frente el cementerio

PÁG.14
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El Arnau podrá registrar
a los recién nacidos
a partir de septiembre
Lleida
REDACCIÓN
Los hospitales catalanes comienzan a desplegar de forma progresiva el sistema que permite la
inscripción de los recién nacidos
en el registro civil directamente
desde los centros. El servicio se
estrenó el pasado octubre en el
Hospital de Terrassa. Desde hace
pocos días, en algunos hospitales
tarraconenses tras unos meses
de prueba y a partir de este lunes
será posible hacerlo en el resto
de hospitales públicos de las re-

giones sanitarias del Camp de
Tarragona y Terres de l’Ebre. En
el Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida se podrá realizar a partir de septiembre, a la
vez que en los centros sanitarios
de la Fundació Sant Hospital de
la Seu d’Urgell, l’AECT-Hospital de
Cerdanya, el Hospital Comarcal
de Pallars, el Espitau Val d’Aran
de Vielha, la Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, el CSA Hospital de Igualada,
el Consorci Hospitalari de Vic y el
Hospital Sant Bernabé de Berga.

En la demarcación de Girona se
implantará a partir del próximo
mes de junio.
La inscripción en el registro civil debe hacerse dentro de las 72
horas posteriores al nacimiento y
es necesario aportar el certificado médico que libre el hospital,
el documento nacional de identidad, NIE o pasaporte de los progenitores, o de los solicitantes si
no es ninguno de ellos; y el libro
de familia o certificado de matrimonio si falta la firma de uno de
ellos.

FOTO: Selena García / Los feriantes ayer durante el montaje

Comienzan a montar
las ‘firetes’ en Copa d’Or
Los feriantes ya han iniciado las
tareas de montaje de las atracciones que estarán situadas, por
segundo año consecutivo, en el
descampado de Copa d’Or habilitado como recinto ferial durante las fiestas mayores de Lleida.

Está prevista su apertura para el
día 29 de abril y permanecerán
abiertas hasta el 22 de mayo,
una vez finalizado el Aplec del
Caragol. Cabe destacar que el
Día del Niño será el 13 de abril,
con descuentos especiales.

Charla de los
alumnos que
han viajado
al Sáhara
El grupo de estudiantes del instituto Torrevicens que en las últimas semanas ha participado en
un viaje a los campos de refugiados sahrauis de Tindoug realizaron ayer una conferencia de
sensibilización sobre la realidad
de los campamentos a sus compañeros de instituto. El concejal
Joan Gómez estuvo presente.

Mural en el Enric Farreny
FOTO: Paeria / Los alumnos del Torrevicens ayer durante la charla

El colegio Enric Farreny de la Bordeta inauguró ayer el mural que
luce en la pared exterior del edificio con motivo de la clausura de
las segundas jornadas Quin-Art 2016. /FOTO: Selena García
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El viatge entre Lleida i la Pobla
costarà 3,2 euros amb la 'T-10'
L'abonament fins a Balaguer tindrà un preu de 15,25 euros
La Pobla de Segur
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sostenibilitat va donar a conèixer
ahir als alcaldes per on discorre
la línia de tren de la Pobla els
nous horaris que tindrà el servei
a partir del dia 30 d'abril (que estrenarà dos nous combois) i les
noves tarifes. Pel que fa a les noves tarifes, es crea un abonament
de 10 viatges, amb l'unificació de
tarifes de tren i bus, que suposarà un important estalvi per als
usuaris d'aquest corredor. Així,
un abonament per a 10 viatges
de Lleida a la Pobla de Segur passarà a costar 32,40 euros, mentre
que fins ara el cost era de 51,45.
D'aquesta manera, el trajecte entre la capital del Segrià i la Pobla
costarà 3,2 euros. L'abonament
de 10 viatges entre Lleida i Balaguer costarà 15,25 euros. Per

FOTO:ACN / El nou tren amb els membres de la Comissió de Seguiment a l'estació de la Pobla de Segur

tant, el viatge sortirà a 1,5 euros.
Els nous trens permetran millorar
les connexions amb transport públic en el corredor entre Lleida i la

La Generalitat deu als
municipis de la Val d'Aran
un total de dos milions
La sala de plens de l'Ajuntament
de Vielha va acollir dimecres una
reunió de gran part dels alcaldes
de la Val d'Aran i van tractar sobre el deute pendent que té la
Generalitat amb els consistoris
aranesos, que s'eleva a la xifra
de prop de 2 milions d'euros des
de l'any 2012. En el cas concret
de Vielha-Mijaran el deute que
la Generalitat té és de més de

600.000 euros.
Tots els assistents van acordar fer arribar una reclamació
conjunta amb els imports que la
Generalitat té amb ells pendents
i reclamar que es marquin uns
terminis de pagaments. També
es va acordar impulsar la creació
d'un reglament d'ús de les muntanyes pel que fa a caça controlada i motos de muntanya.

La Llar
d'Infants
d'Alpicat obre
a l'agost

La CUP de Bellpuig
convoca un ple per
la independència

La Llar d’Infants L’Estel obrirà
les seves portes durant el mes
d’agost, en una iniciativa nova
d’enguany que, sota el nom
“Viu l’agost a L’Estel”, l’Ajuntament d’Alpicat ha volgut posar
en marxa per donar resposta a
les necessitats dels pares i mares durant aquest mes. Aquest
servei va dirigit a qualsevol
nen d'1 i 2 anys d'Alpicat.

L'objectiu és instar a la resta de
formacions del consistori -CdC
que governa amb 6 regidors i
FEM Bellpuig (ERC) que en té 1
- "a donar una resposta institucional ferma cap a la independència a través de l'aprovació
de cinc mocions que plantegen
temes com: donar suport als
ajuntaments investigats per l'audiència nacional, o desobeir als
requeriments de l’Audiència Nacional", segons la CUP.

Pobla de Segur, tant pel que fa al
temps del trajecte com pel nombre de freqüències de pas. Així,
gairebé es triplica l’oferta ferro-

viària actual, cobrint tota la franja
horària, entre les 5.25 hores i les
22.30 hores. Els nous trens, que
assoleixen velocitats comercials

Semillas Fitó crea un
nou tomàquet amb el
gust "dels d'abans"
Ja comercialitza el producte

FOTO: Semillas Fitó / Imatge del nou tomàquet

L'empresa Semillas Fitó, amb instal·lacions a Bellpuig i Barbens,
ha començat a comercialitzar
enguany un nou tomàquet “que
recupera el gust dels d'abans”,
segons va afirmar ahir el director
de desenvolupament de negoci
de la firma, Jordi Ballester. Balles-

ter va indicar que van començar
a investigar l'any 2010 i que han
aconseguit “recuperar el gust
dels tomàquets d'abans amb varietats modernes, rendibles per
l'agricultor, que tenen una forma
i color atractiu per al consumidor
i bon gust i textura”.

més competitives, permetran reduir el temps del trajecte entre
Lleida i la Pobla en uns 15 minuts.
Entre Lleida i Balaguer (Noguera),
l’oferta ferroviària passarà de les
4 expedicions per sentit actuals a
les 10, entre les 5.25 hores i les
22.00 hores. Pel que fa al corredor entre Lleida i la Pobla, l’oferta ferroviària es quadruplica. Ara
mateix hi ha un tren per sentit al
dia. S’oferiran serveis d’autobús
de dilluns a diumenge per facilitar les connexions amb transport públic des de València i Esterri d’Àneu, passant per Llavorsí,
Rialp, Sort, i Gerri de la Sal, entre
d’altres poblacions.
A més, els horaris estan dissenyats d’acord amb les sortides
i arribades del tren convencional,
l’AVE i Avant entre Lleida i Barcelona, i entre Lleida i Madrid, per
optimitzar i ajustar l’oferta.

Aquest nou tomàquet ja es ven
en cadenes de supermercats de
Catalunya i l'Estat espanyol i també té molta acceptació a països
com Alemanya, Romania o Eslovènia.
Semillas Fitó també ha activat una pàgina web (www.tomatomonterosa.com), on els
particulars poden comprar directament petites quantitats
d'aquests tomàquets i també
llavors d'aquests per si volen fer
horts urbans.
Semillas Fitó té en aquests
moments 45 treballadors a les
comarques de Lleida. L'empresa ha invertit 10 milions d'euros
en el centre logístic de Barbens
(Pla d'Urgell), finalitzat l'estiu de
l'any passat, i que està considerat
el major centre logístic de llavors
del sud d'Europa.
El centre logístic de Barbens
es situa en una finca de 135 hectàrees dedicades a investigació i
millora de conreus extensius.
En total són 250.000 metres
cúbics de naus amb 40.000 metres cúbics de càmeres fredes,
ampliables a 60.000 metres cúbics. El Grup Fitó factura uns 90
milions d'euros, més del 60% a
l'exterior. El 20% dels ingressos
es destinen a I+D i té centres especialitzats en horticultura a Cabrera de Mar, Almeria, Turquia i
Mèxic.

