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Cayetana Álvarez de Toledo 
en Lleida: “No les dejaremos 
indultar a los golpistas” | PÁG. 13

Sánchez ‘dinamita’ el debate 
de A3 y prefiere ahora ir al de 
TVE que rechazó | PÁG. 17 Y EDIT. P. 5

“LOS CALENDARIOS ESTRICTOS 
NO AYUDAN”. La candidata de 
ERC al Senado Sara Bailac dice que 
hay que ir paso a paso | PÁG. 15
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Un policía acusa a alumnos de 
Lestonnac de llamarles asesinos

Con motivo de la festividad 
de Viernes Santo, el día 19 
de abril no habrá diario.
LA MAÑANA volverá a la 
cita con los lectores a partir
del sábado.

EL SUBINSPECTOR ASEGURA QUE NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS LES INSULTARON EL 2 DE OCTUBRE. Este 
fue uno de los testimonios de ayer de policías nacionales que actuaron en Lleida el 1-O, que siguieron con el relato 
de que el día del referéndum vieron “auténticas barbaridades” o de que “allí todo el mundo daba golpes”.  | PÁG. 28

FOTO: Selena García / Las Firetes abrirán con retraso este año en la zona de la antigua hípica 

Avanzan a buen ritmo            
las obras para adecentar el 
solar de las nuevas Firetes

| PÁG. 10

Hora de 
salida de la 
procesión 
del ‘Sant 

Enterrament’
21.00 h  

Animan a 
los vecinos 
a comer la 
mona en el 
‘bosquet’        
de Palauet

LOCAL | PÁG. 9

La CUP quiere 
revertir a la 
administración 
pública cuatro 
centrales de  
la Vall Fosca

COMARQUES | PÁG. 19

DEPORTES

FOTO: Toni Delgado (Sedis) / El Cadí ganó el tercer partido (80-78)

El Cadí, a 
semifinales de 
la Liga en la 
prórroga | PÁG. 31

El Liverpool 
desafía al Barça 
y Pochettino 
echa al City de 
Guardiola | PÁG. 33
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Hisenda 
retorna 7,3 
milions de 
la Renda a 
Lleida
L’Agència Tributària ha retor-
nat, fins ahir dimecres, 191,190 
milions d’euros als contri-
buents catalans en les dues pri-
meres setmanes de campanya 
de la renda del 2018, una xifra 
que representa un 46,35% més 
que el mateix període de l’any 
passat, segons va informar el 
Ministeri d’Hisenda. 

Per demarcacions, Barce-
lona ha rebut 152,2 milions 
d’euros en devolucions mentre 
que a Tarragona Hisenda ha re-
tornat 18,4 milions d’euros, a 
Girona 13,7 milions d’euros i a 
Lleida 7,3 milions d’euros.

Vallfogona 
de Balaguer  
acull  
diferents actes 
solidaris
Prop de 400 persones van 
participar el passat diu-
menge 7 d’abril, al primer 
matí solidari que va orga-
nitzar la nova Junta Local 
de l’AECC de Vallfogona de 
Balaguer, en la que es van 
preparar activitats i xoco-
latada pels més petits, i 
vermut solidari amb mú-
sica amb directe a càrrec 
del grup Versions Estelada, 
d’Agramunt i La Incògnita 
de Menàrguens. Amb una 
recaptació de 1.517 euros, 
un cop més Vallfogona ha 
demostrat la seva solidari-
tat.

‘Fills de la vuitena’ és el llibre que 
acaben de publicar els lleidatans 
Ferran Dalmau i David Sancho i 
que repassa els darrers cinquanta 
anys de l’Esquerra Independen-
tista a l’Aran, el Pirineu i Ponent. 
Publicat per Pagès Editors, l’obra 
vol servir, entre d’altres, per expli-
car a les noves generacions inde-
pendentistes el moviment.

Un llibre repasa 
la història de 
l’esquerra al 
Pirineu

FOTO: O.Bosch (ACN) / Els autors del llibre durant la presentació

Quinze joves del 
Pallars segueixen 
formació 
ocupacional
L’entitat educativa Pai2 Pallars, 
juntament amb l’Oficina Jove 
del Pallars Jussà, porten a ter-
me una formació ocupacional 
relacionada amb àrees de l’en-
torn escolar en què hi partici-
pen 15 joves aturats inscrits al 
programa de Garantia Juvenil. 
Aquesta formació s’inclou dins 
dels programes Singulars 2018 
“Arrela’t Pallars Jussà”.
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El cicle BBVA 
de Cinema de 
Muntanya arriba a 
la ciutat de Cervera
El Cicle BBVA de Cinema de 
Muntanya arriba el pròxim di-
jous 25 d’abril a la Sala Buireu 
de Cervera, a les 21.30 hores. 
La pel·lícula que es projectarà 
és “This mountain life” guar-
donada en el 36è Festival BBVA 
de Cinema de Muntanya amb 
el Premi BBVA al millor film de 
Muntanya 2018 i Premi FEEC a 
la millor fotografia, segons in-
formà l’organització.

La CUP impulsa la reversió pública 
de quatre centrals de la Vall Fosca
La formació ha iniciat els tràmits 
davant l’Agència Catalana de l’Aigua
Lleida
ACN
La CUP ha iniciat els tràmits a 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) per revertir a l’adminis-
tració pública quatre centrals hi-
droelèctriques de la Vall Fosca, 
concretament, Auxilar, Capdella, 
Molinos i La Plana. La formació 
anticapitalista denuncia “frau” de 
diverses administracions que, se-
gons diuen, han permès “l’explo-
tació il·legal” per part d’empreses 
privades a través de concessions 
“caducades”. El regidor de la CUP 
a la Vall Fosca, Josep Plasencia, 
ha afirmat que vol saber per què 
càrrecs de l’ACA no han fet res 
per garantir que aquestes explo-
tacions reverteixin tot i conèixer 
les “pròrrogues il·legals”. A més, 
la CUP també presenta una de-
núncia a la Fiscalia Anticorrup-

FOTO: ACN / El regidor de la CUP Josep Plasencia

ció i a l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya (OAC) perquè s’investiguin 
possibles delictes per “l’explota-
ció il·legal” per part d’empreses 
privades. La CUP ha registrat un 
expedient a l’ACA per a l’extinció 
de la concessió de les quatre cen-

trals i també presentarà una de-
núncia a la Fiscalia Anticorrupció 
i a l’Oficina d’Antifrau de Catalun-
ya (OAC) perquè s’investiguin els 
possibles delictes que se’n puguin 
derivar com “l’alteració de les 
condicions concessionals via re-

gistre d’aigües, ocultació d’infor-
mació de les caducitats, alteració 
dels cabals concessionals i dels 
cabals ecològics, tracte de favor, 
prevaricació administrativa i trà-
fic d’influències”.

La diputada de la CUP Natàlia 
Sànchez ha considerat que es 
tracta d’un cas paradigmàtic de 
“portes giratòries” i ha denunciat 
que les empreses són les úniques 
beneficiàries de les centrals hi-
droelèctriques tot i treballar amb 
concessions “caducades” des de 
anys. 

La diputada ha posat d’exem-
ple que el govern d’Artur Mas 
nomenés Pere Palacín, provi-
nent d’empreses energètiques, 
com a director general d’energia. 
Així mateix, ha denunciat que les 
empreses d’aquest sector com-
peteixen per fitxar com a mem-
bres dels consells d’administra-
ció aquells que els han concedit 
“prorrogues irregulars” des de 
l’administració. La diputada ha 
denunciat que el Govern “conti-
nua repartint cadires”.

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA
Aprovat inicialment el projecte de 
Modificació Puntual 04 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Montferrer i Castellbò i de conformitat 
amb l’article 85.4 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, es sotmet a informació 
pública pel termini d’un mes. 
Durant aquest termini podrà ser 
examinat per qualsevol interessat 
en les dependències municipals 
situades a l’Ajuntament de Montferrer 
i Castellbò, Plaça la Trobada s/n, 
CP25711 de Montferrer, en horari 
d’atenció al públic de 9-14h, perquè 
es formulin les al·legacions que 
s’estimin pertinents durant l’horari 
d’oficines. A més, estarà a la 
disposició dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament,  
https://montferrercastellbo.cat 
L’Alcalde,
Sg. Albert Marquet Lacaya.
Montferrer, a 12 d’abril de 2019

Ajuntament 
de Montferrer - Castellbó

Expedient núm.: 1595/2018
EDICTE

El ple de  26 de novembre de 2018 va 
aprovar inicialment el document “Vuitena 
modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de l’articulat de 
les normes urbanístiques”, redactat pels 
serveis tècnics en data novembre de 2018.
De conformitat amb l’article 85.4 del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
se sotmet a informació pública per el 
termini d’un mes, a comptar de la data de 
l’última publicació i se suspèn l’atorgament 
d’aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a tot el sòl urbà en 
les matèries objecte d’aquesta vuitena 
modificació.
Durant aquest termini l’expedient podrà 
ser examinat per qualsevol interessat, en 
les dependències municipals ubicades al 
C. de Lleida, 42 d’Alpicat durant l’horari 
d’oficines de 8.30 a 14.00 hores i al web 
municipal www.alpicat.cat, perquè es 
formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents.
Joan Gilart Escuer
Alcalde

Ajuntament 
d’Alpicat
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El Homrani diu a Solsona 
que la Llei d’Economia 
Social serà una realitat
El conseller participa amb Jordà en 
una jornada sobre cooperativisme
Solsona
ACN
La creació d’una Llei d’Econo-
mia Social a Catalunya segueix 
avançant. Així ho va reconèixer el 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir el Homrani, que 
va establir que és previst que a 
la tardor es realitzi una trobada 
amb l’Associació Economia Social 
Catalunya (AESCAT) per posar en 
comú “les línies bàsiques” d’una 
norma que “ha de servir de parai-
gües a tota l’economia social”. El 
Homrani, acompanyat de la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, 
va participar ahir al matí en una 
jornada a Solsona de promoció 
de l’economia social i el coope-
rativisme. La jornada, que va reu-
nir a un centenar de persones, va 
servir per intercanviar experièn-
cies entre la Xarxa d’Ateneus Coo-
peratius i els Grups d’Acció Local. 
“Pretenem refermar un compro-
mís de treball conjunt per conti-
nuar contribuint a millorar la qua-

litat de vida de les zones rurals”, 
va assegurar la consellera Jordà, 
tot insistint en la importància que 
té el món rural “perquè aquest 
país bategui amb força”.

El Homrani, per la seva part, va 
insistir en la importància d’impul-
sar l’economia social i el coopera-
tivisme. El conseller va destacar 
que l’economia social a Catalun-
ya “dona feina a més del 10% de 
la població activa, aporta el 8% 

del PIB del país i agrupa a unes 
60.000 entitats, que associen i 
presten atenció a uns cinc milions 
de persones”. 

Amb l’objectiu de donar-hi im-
puls, El Homrani va avançar que 
la Llei d’Economia Social, recla-
mada des de fa anys, avança i 
que tant el seu departament com 
l’AESCAT estan fent els deures so-
bre quines han de ser les línies 
bàsiques.

FOTO: Gemma Aleman (ACN) / Imatge dels assistents a la trobada

Bernat Solé presenta la llista 
que l’acompanyarà el 26-M
L’alcalde d’Agramunt i cap de llista d’Acord d’Esquerra 
per a les eleccions municipals del 26 de maig, Bernat 
Solé, va donar ahir a conèixer la resta de la seva llis-
ta. Una candidatura formada per 32 persones entre 

els membres de la pròpia llista, els suplents i el grup 
de suport. LAcompanyen Solé els regidors Sílvia Fer-
nàndez, Xavier Secanell, Josep Maria Carrera, Joan 
Pijuan i Ramon Boncompte. Les noves incorporacions 
a la candidatura son Amanda Cardona, Olga Ribera, 
Tamara Lombardo, Judit Solé, Marçal Escartín, Judit 
Serra i Toni Garcia.

FOTO: ERC / L’actual alcalde, Bernat Solé, compta amb una candidatura formada per 32 persones
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El Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec va celebrar ahir 
el primer aniversari de la decla-
ració de la UNESCO com a tal. Es 
va fer conjuntament amb la colla 
castellera Malfargats del Pallars 
amb l’objectiu d’unir dos figu-
res de la zona destacades per 
aquest organisme internacio-
nal: els castellers i la geologia. La 
festa s’ha fet just davant de l’Ar-
genteria, un símbol geològic del 
Pallars i molt concorregut pels 
amants de la geologia així com 
pel públic en general. 

Per fer més visible el Geoparc 
i arribar al gran públic s’han pro-
gramat sortides guiades men-
suals. Guillem Puras, coordina-

dor del Geoparc, va destacar 
que durant aquest primer any 
l’interès per aquest territori ha 
augmentat. Puras explica que 
s’està treballant amb una es-
tratègia global de desenvolupa-
ment local i això significa que els 
resultats no es veuen a curt ter-
mini. Durant aquests 12 primers 
mesos no s’han ni duplicat ni 
triplicat els visitants però sí que 
s’han assentat les bases perquè 
la geologia sigui un motor més 
de desenvolupament territorial 
i econòmic, va remarcar Puras. 
Puras va recordar que s’ha de 
seguir treballant ja que el reco-
neixement de la UNESCO serveix 
per a 4 anys i s’ha de renovar. 

El Geoparc Tremp-Montsec 
celebra el primer aniversari 
de la declaració de la Unesco

FOTO: M.LL. (ACN) / Els Malfargats del Pallars van participar en l’acte

L’Ajuntament d’Agramunt s’ha 
adherit al projecte impulsat pel 
Consell Comarcal de les Garri-
gues i al qual col·laboren els 
consells comarcals de l’Urgell, 
el Segrià i el Pla d’Urgell. El pro-
jecte té per objectiu la revalorit-
zació de la pedra com un recurs 
territorial generador d’activitat 
econòmica i ocupació. Una de 
les finalitats del projecte és con-
tribuir a la preservació del recurs 

de la pedra com a element patri-
monial i de dinamització cultural 
i turística, millorar la sensibilit-
zació i fomentar la formació de 
joves associades al treball de la 
pedra.  Per aquest motiu, des de 
l’Ajuntament farà una sessió in-
formativa per totes aquelles ac-
tivitats econòmiques, tant a ni-
vell de construcció com a nivell 
turístic, que tinguin interès o ne-
cessitats a l’entorn de la pedra.

L’Ajuntament d’Agramunt 
es suma a un projecte que 
vol revaloritzar la pedra

FOTO:Aj. Agramunt/ Imatge d’una activitat a l’interior de la cisterna 

cfarre
Resaltado



La banda 
británica 
New Order se 
incorpora al 
Portaferrada
La banda británica New Order 
se ha incorporado al cartel del 
festival Portaferrada de Sant 
Feliu de Guíxols, donde ofrece-
rá el 12 de agosto su único con-
cierto del verano en Catalunya, 
según informa la organización 
de esta cita musical de la Costa 
Brava. El grupo de Manchester 
es un icono de la música de los 
80 con su fusión de post-punk 
y electrónica sin renunciar a los 
sonidos ideados para pista de 
baile. New Order se hizo mun-
dialmente famosa con temas 
como Blue Monday, Tempta-
tion o Regret.

Ruta del Vino 
en Barbastro 
con 26 tapas 
y siete menús 
especiales
Del 14 al 21 de abril, Bar-
bastro celebra una nueva 
edición de la Semana San-
ta Gastronómica con una 
propuesta que incluye 26 
tapas diferentes de 13 es-
tablecimientos del muni-
cipio aragonés y 7 menús 
especiales para degustar 
la Semana Santa en los res-
taurantes de la Ruta del 
Vino Somontano. La más 
destacada, la ruta de tapas 
y vinos, pone a disposición 
del consumidor una prime-
ra tapa con vino, al precio 
de 3€ y una segunda tapa a 
mitad de precio.

Agotadas las entradas para 
el concierto de Ainhoa Arteta
El próximo 27 de abril en el Auditori Enric Granados 
junto a la Orquestra Simfònica Camera Musicae
La soprano ofrecerá un 
concierto en el que se 
interpretarán piezas de 
Beethoven, Strauss o 
Schumann.

Lleida
REDACCIÓN
En su inédita actuación con or-
questa en Lleida, Ainhoa Arte-
ta ha colgado el cartel de com-
pleto. El próximo sábado 27 de 
abril,  a partir de les 20.30 horas, 
la conocida soprano actuará en el 
Auditori Municipal Enric Grana-
dos acompañada de l’Orquestra 
Simfònica Camera Musicae para 
ofrecer un repertorio en el que 
interpretará la obra Vier letztete 
Lieder (Las cuatro últimas cancio-
nes), de Richard Strauss, obra que 
el músico vienés compuso con 
más de 80 años y que supone to-

do un reto para las sopranos, que 
tienen que combinar las exigen-
cias líricas con la transmisión del 
contenido de los tres poemas de 
Hesse (Primavera, Septiembre, 
En acostarse). Antes, la orquesta 
será la encargada de abrir la vela-
da con la interpretación de Ober-
tura Egnom de Beethoven, donde 
el público percibirá el sufrimiento 
de los que se sienten sin libertad 
y viven con la esperanza de con-
seguirla, mientras que la Simfo-
nia núm. 2 de Schuman, una obra 
dotada de una gran sensibilidad, 
energía y un significado unívoco, 
pondrá la guinda al concierto.

El concierto, que se enmar-
ca dentro de la programación 
estable de LaTemporada Lleida, 
permitirá disfrutar de la porten-
tosa voz de la soprano vasca. La 
trayectoria de Arteta habla por sí 

FOTO: Bernardo Doral / La soprano actúa por primera con orquesta

sola. Ha actuado en teatros como 
el Metropolitan Opera o el Carne-
gie Hall y en óperas como la Scalla 
de Milà, interpretando los pape-
les protagonistas de óperas como 

La Traviata, La Bohéme, Romeo et 
Juliette, Faust o Manon Lescatt. 

Sus nuevos proyectos incluyen 
recitales y diferentes giras por to-
do el mundo.

Entre los estrenos más destaca-
dos del Festival de Pasqua de Cer-
vera se encuentra el de Salvador 
Brotons, que esta noche, a partir 
de las 21.00 horas, en el Paranimf 
de la Universitat de Cervera pre-
sentará su poema 660 anys, una 
composición para cobla y percu-
sión con la que quiere homena-
jear a la capital de la Segarra.

Salvador Brotons 
lleva a Cervera 
su nuevo poema 
‘660 anys’

FOTO: F.P. / El concierto empieza a las 21.00 horas

Toar interpreta por 
22º año seguido 
la obra teatral ‘La 
Passió de Lleida’
Por vigésimo segundo año con-
secutivo, el grupo de teatro le-
ridano interpretará mañana, 
Viernes Santo, en la Parroquia 
del Carme  (19.15 horas), La 
Passió de Lleida, un texto ba-
sado en la Passió de Cervera 
acompañado por la música de 
Lluís Ciment. La passió de Llei-
da se ha convertido en todo un 
clásico de la Semana Santa.

La fábrica de cerveza CTretze, de 
la Pobla de Segur, acoge hoy, a 
partir de las 20.00 horas, un nue-
vo concierto del ciclo Hivern-Pri-
mavera 19 con la actuación del 
músico de Solsona Eduard Ge-
ner. El cantautor presentará las 
canciones de su tercer larga du-
ración, Vitamina D, grabado y 
producido por él mismo en los es-

tudios Jezz. En palabras de Gener, 
el disco “es un ejercicio sonoro y 
estético hecho a partir de 10 can-
ciones breves y sin guitarras, con 
una sonoridad pianística, cruda 
y moderna y unas letras diverti-
das”. Gener se caracteriza por uti-
lizar un estilo mestizo, al mismo 
tiempo que se ayuda de ritmos 
urbanos y de rhythm blues para 

El cantautor Eduard Gener 
descubre su ‘Vitamina D’ 
en la cervecera CTretze

ofrecer canciones originales can-
tadas en catalán.

El sábado, llegará el turno de 
los leridanos Mondo Loco con su 
nuevo trabajo Dueños de Nada, 
una crítica a la evolución de la 
sociedad capitalista, la precariza-
ción, el maltrato a la naturaleza y 
el equilibrio de la vida. El nuevo 
disco marca una clara evolución 
en la banda, tanto musical como 
conceptual. En Dueños de Nada, 
el quinteto de la capital del Segrià 
combina un sonido potente, di-
recto y fresco con mensajes com-
bativos y optimistas que invitan a 
la reflexión en las once canciones 
que le dan forma. FOTO: CTretze / El músico de Solsona presenta su tercer larga duración
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