
El PSC recuperaria l’escó a 
costa del PP a Lleida i ERC 
seria la llista més votada 
Una enquesta de l’ABC pronostica un diputat pel 
JuntsXCat al Congrés i cap per C’s, Podemos i Vox 
La primera enquesta 
que ofereix resultats per 
demarcacions de cara a 
les eleccions generals del 
28 d’abril dóna a ERC com 
a partit guanyador a les 
comarques de Lleida. 

Lleida
REDACCIÓ
El PSC, amb Montse Mínguez al 
capdavant, recuperaria l’escó a la 
demarcació de Lleida a costa del 
PP, que es quedaria fora, segons 
l’enquesta que va publicar ahir el 
diari ABC. L’aposta dels populars 
per Dante Pérez en lloc de l’his-
tòric José Ignacio Llorens no qua-
llaria segons l’enquesta de l’ABC i 
el PP, juntament amb Podemos, 
C’s i VOX es quedaria sense re-
presentació a la demarcació de 
Lleida. 

Per altra banda, ERC amb Xa-
vier Eritja com a cap de llista es 
consolidaria com la força més vo-
tada a Lleida i obtindria dos dipu-
tats. JuntsXCat, amb una llista en-
capçalada per Jordi Turull i amb 
Concepció Cañadell, tindria un 
escó i l’altre en joc se l’enduria el 
PSC.  Cal recordar que en les dar-
reres eleccions generals els qua-
tre escons que estan en joc a les 
comarques de Lleida es van re-
partir entre ERC (1), PDeCAT (1), 
PP (1) i Podemos (1).  

FOTO: Tony Alcántara/ JuntsXCat va presentar ahir la seva llista de cara a les eleccions generals del 28-A

De fet, els sondeig preveu que 
ERC guanyarà les eleccions a les 
demarcacions de Lleida i Girona i 
que el PSOE s’imposarà a Tarrago-
na i Barcelona on en els anteriors 
comicis Podemos va ser la força 
mes votada. A més el Partit Popu-
lar es quedaria sense representa-
ció a totes les demarcacions cata-
lanes menys Barcelona on, segons 
l’enquesta, es quedaria amb no-

més dos diputats. El sondeig tam-
bé revela que l’efecte VOX tindrà 
poca incidència a Catalunya on la 
formació d’extrema dreta només 
trauria una representació de dos 
diputats per la demarcació de 
Barcelona.   

A nivell espanyol, el PSOE ob-
tindria entre 131 i 134 diputats i 
el 30,9% dels vots en les eleccions 
generals del 28 d’abril i podria go-

vernar amb el suport de Unidas 
Podemos, els nacionalistes i inde-
pendentistes, segons el sondeig 
que dóna més vots a la dreta però 
sense escons per governar. Ciuta-
dans obtindria entre 37 i 38 dipu-
tats i el 13,1% dels vots; Unidas 
Podemos, 27 i el 11,3%; i VOX, en-
tre 24 i 27 diputats i el 11,5% de 
vots, formació que obtindria per 
primera vegada representació.

‘Convergents’ no 
presentarà llistes 
per la demarcació a  
Madrid el 28-A

Joel Jové serà el cap 
de llista pel Front 
Republicà a les 
eleccions estatals

Detenen un veí de 
les Borges per robar 
un cotxe a Reus i 
xocar amb un arbre

El partit Convergents no pre-
sentarà llistes per les eleccions 
estatals del 28 d’abril a la de-
marcació de Lleida. Sí que ho 
farà, però, per Barcelona, Tar-
ragona i Girona. El motiu pel 
qual han decidit, finalment, no 
presentar-s’hi és perquè “es-
tem desbordats” i han preferit 
“fer una llista potent per a les 
municipals”. A finals de setma-
na se’n faran públics els noms. 
A Lleida, fonts del partit van as-
segurar que els números dos i 
tres seran Rose Laveda i Jesús 
Salmerón, respectivament.

Joel Jové serà el cap de llista pel 
Front Republicà pel proper 28 
d’abril després d’aconseguir mil 
avals, el triple del que necessi-
taven. Jové, de 38 anys, és regi-
dor i antic membre del secreta-
riat nacional de la CUP. També 
va ser diputat a la Diputació per 
la formació anticapitalista. 

La Guàrdia Urbana de Tarrago-
na va detenir un veí de les Bor-
ges Blanques per haver robat 
un cotxe a Reus. El conductor 
posteriorment va xocar contra 
un arbre al carrer Doctor Ma-
llafaré Guasch de Tarragona, tal 
com avançava el diari digital de 
Tarragona. 
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Un total de set dels dotze con-
ductors que treballen en el tren 
de la línia de Lleida-la Pobla de 
Segur han marxat de Ferrocarrils 
per anar a Renfe, tal com va pu-
blicar ahir El Periódico. Segons el 
mateix diari, la direcció de FGC ha 
invocat una prorroga amb la qual 
aquests set treballadors hauran 
de continuar treballant a Ferro-
carrils els propers tres mesos. 
Amb aquesta prorroga, l’empresa 

es dota de més temps per a po-
der trobar i formar els seus subs-
tituts. D’acord amb els testimonis 
que recull el diari, el problema 
no és només de sou, sinó que, 
passant-se a Renfe, aconseguiri-
en un contracte indefinit. Tam-
bé cal tenir en compte que els 
maquinistes d’aquesta línia han 
d’acreditar una llicència de tipus 
B. Davant d’aquest escenari, el 
proper 1 d’abril està previst que 

Un total de set conductors 
de la línia FGC Lleida-la 
Pobla marxen a Renfe

la direcció constitueixi una mesa 
de negociació amb els sindicats 
per començar a discutir les no-
ves condicions. En declaracions a 
El Periódico, la responsable d’or-
ganització i personal de la com-
panyia, Juliana Vilert, va afirmar 
que intentaran adaptar les remu-
neracions a les funcions dutes a 
terme. Respecte als sous, es xi-
fren en 9.000 euros a l’any la re-
muneració mitjana que separa un 
maquinista que treballa a Renfe, 
d’un altre que treballa pels trens 
catalans. 

D’altra banda, cal recordar 
també que aquesta no és la pri-
mera “fuga” que pateixen, ja que 
l’any 2016 ja n’hi va haver una. FOTO: ACN / Imatge d’arxiu del tren de la línia de Lleida-la Pobla
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Carles Puigdemont 
demana un “informe 
legal independent” 
Vol comparar la decisió del tribunal 
alemany i la sentència del Suprem
L’expresident Carles 
Puigdemont ha demanat 
un “informe legal 
independent” a la 
Universitat de Berlín per 
comparar la decisió del 
tribunal alemany i la futura 
sentència del Tribunal 
Suprem sobre el cas de 
l’1-O. 

Neumünster
ACN
Segons el seu advocat Gonza-
lo Boye, esperen que l’informe 
estigui llest “mesos després” 
que el Suprem resolgui el cas i 
que serà “important” per poder 
“aportar-lo a futures instàncies” 
judicials. Un equip liderat pel 
professor Florián Jessberger serà 
estudiarà i compararà els casos 
en el marc de la llei europea i in-
ternacional. Boye també va dir 
que esperen que “en les pròxi-
mes setmanes” les autoritats 
belgues, que estan investigant el 
geolocalitzador al cotxe de Puig-
demont a través de la fiscalia del 
Brabant Való, revelin “qui i per-
què” va seguir el vehicle en el 
seu viatge des de Finlàndia cap a 
Alemanya. “Donarà resultats”, va 
dir Puigdemont davant de la pre-
só de Neumünster quan es com-
plia un any de la seva detenció a 
Schleswig-Holstein, a Alemanya.

El líder de Junts per Catalunya 
va recordar que la policia espan-
yola va fer una piulada el dia de 
la seva detenció assegurant que 
l’operació havia sigut coordinada 
pels serveis secrets espanyols i 
alemanys, però que després això 
“va ser negat en seu parlamen-
tària”. Espera que la resolució de 
la investigació belga “aclareixi” 
qui va ser el responsable. El líder 
de JxCat va assegurar que “po-
den demostrar que hi ha dobles 
estàndards a Europa” en el cas 
de l’1-O. “Jo sóc lliure però els 
meus companys estan a la pre-
só”, va recordar. Puigdemont va 
reconèixer que el moment de la 
seva detenció ara fa un any va ser 
“un dia fosc” però, segons ell, va 
ser també “l’inici de la interna-
cionalització” del Procés.

Els funcionaris de la Generalitat 
agrupats en l’Assemblea en De-
fensa de les Institucions Catala-
nes (Adic) han afirmat en un co-
municat que els llaços grocs dels 
edificis públics no els posa el 
Govern, sinó els “treballadors” 
en ús de la seva “llibertat d’ex-
pressió”. 

Per això consideren que la 

decisió de la JEC de fer-los treu-
re “coarta” aquesta llibertat. La 
líder de Cs a Catalunya, Inés Arri-
madas, va anunciar que el seu 
partit tornarà a portar el presi-
dent de la Generalitat, Quim To-
rra, a la Junta Electoral Central 
(JEC) per mantenir el llaç groc al 
Pati dels Tarongers del Palau de 
la Generalitat. 

Els funcionaris de la Generalitat 
s’atribueixen els llaços i acusen 
la JEC de coartar la llibertat

FOTO: Guillem Roset (ACN) / El llaç del Pati dels Tarongers

L’escriptora del Pallars Maria 
Barbal, la poetessa d’Ivars Maria 
Mercè Marçal i el periodista llei-
datà Carles Porta formen part 
des d’ahir del grups d’autors ca-
talans que es podran llegir a la 
presó de Neumünster gràcies a 
que Carles Puigdemont va rega-
lar al centre on va estar empre-
sonat cent llibres d’autors cata-
lans traduïts a l’alemany. Segons 
va informar ahir elnacional.cat, 

i de Porta el seu relat sobre el 
crim de Tor. A més d’aquests, 
els autors que ara formen part 
d’aquesta biblioteca són Jaume 
Cabré, Mercè Rodoreda, Quim 
Monzó, Josep Pla, Carme Rie-
ra, Baltasar Porcel, Sergi Pàmi-
es, Narcís Oller, Salvador Espriu, 
Àngel Guimerà, Miquel Martí i 
Pol, J.V. Foix i Joan Sales, entre 
altres a més del clàssic Lo somni 
de Bernat Metge.

Barbal, Marçal i Porta, en 
alemany a Neumünster 

FOTO: Olaf Malzahn (EFE) / Puigdemont va regalar 100 llibres

El jutjat d’instrucció número 3 
de Reus ha arxivat la causa con-
tra Jordi Perelló, el mecànic de 
Reus que es va negar a reparar 
el cotxe d’una agent de la policia 
espanyola a final de gener del 
2018. 

En l’auto, el jutge esmenta 
la resolució del TSJC del juny de 
l’any passat que concloïa que 
aquest tipus delictiu només 
protegeix els col·lectius vulne-
rables i no els cossos policials. 

En aquest cas concret, el ma-
gistrat justifica que, “amb inde-
pendència de la intolerància i la 
hostilitat” del mecànic contra la 
policia, “no hi ha elements que 
permetin incloure les seves ma-
nifestacions en les característi-
ques pròpies del delicte d’odi”. 
A més, subratlla que les expres-
sions no han tingut cap reper-
cussió pel que fa a la incitació, 
un element necessari d’aquest 
tipus delictiu.

L’Ajuntament d’Igualada va re-
bre un requeriment per part 
de la Junta Electoral de la zona 
per retirar els “llaços grocs i es-
telades” dels edificis municipals 
abans d’ahir a les 2 del migdia. 
En el cas de la capital de l’Anoia, 
l’edifici consistorial no té cap 
dels dos elements sinó una pan-
carta que exigeix la llibertat dels 

presos polítics. El requeriment 
arriba després que Cs Igualada 
hagi denunciat els fets davant de 
la Junta Electoral. El consistori va 
anunciar que presentaria un re-
curs. El requeriment insta al con-
sistori a retirar els llaços grocs i 
les estelades i, apunta, que en 
cas de no fer-ho s’enfrontarien a 
sancions de 600 euros.

El ple del Tribunal de Comptes 
votarà en el ple de dijous un in-
forme elaborat pel fiscal en cap 
del tribunal, Miguel Ángel To-
rres, sobre l’acció exterior de la 
Generalitat en els darrers anys. 
L’informe parteix d’un encàrrec 
que li van fer les Corts Generals 
a finals del 2017. Ara, aquest 

avantprojecte està a punt i es 
sotmetrà a votació del ple di-
jous, tal com va avançar ‘El País’. 

Si el ple aprova aquest infor-
me, es podria obrir un nou pro-
cediment per responsabilitat 
comptable de la Generalitat, tal 
com confirmen fonts del tribu-
nal.

Arxiven la causa contra el 
mecànic de Reus que no va 
arreglar el cotxe d’una policia

L’Ajuntament d’Igualada rep 
un requeriment per treure 
llaços i estelades que no té

El Tribunal de Comptes vota 
dijous un informe sobre 
l’acció exterior del Govern
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