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El Institut Castell dels Templers 
presentó ayer por la tarde la es-
cultura que han construido, que 
representa una bestia y se llama 
Templariola. La figura forma par-

te de un proyecto que se llama 
Treu la teva bèstia y busca fo-
mentar la cohesión y promover 
la activación y recuperación de 
la fiestas populares.

Lleida es uno de los municipios 
que participa en la campaña de 
dinamización comercial y terri-
torial de la Xarxa de Barris An-
tics, que se celebra durante el 

mes de junio en varios muni-
cipios de Catalunya. Balaguer, 
Cervera, Juneda, les Borges 
Blanques, Solsona y Tremp tam-
bién participan en la iniciativa.

El Institut Templers presenta 
su ‘bestia Templariola’

Lleida, en una campaña 
de dinamización comercial

FOTO: Núria García / Los alumnos han diseñado la figura

FOTO: Diputació / La campaña se presentó ayer en la DiputaciónLa sociedad de inversión francesa 
Eiffel Investment Group efectuó 
el miércoles, durante la sesión 
abierta del mercado, una com-
pra del 4,98% de las acciones de 
la empresa tecnológica catalana 
Lleida.net a un precio de 0,9 eu-
ros por acción. Con esta opera-
ción de compra, la firma francesa, 
que ya tenía el 1,58% de las accio-
nes de la empresa, se convierte 
en el quinto mayor accionista de 

Lleida.net, que cotiza de manera 
dual a la Bolsa de París ( Euronext 
Growth y el mercado alternati-
vo bursátil (MAB) de Madrid. El 
1,25% de los títulos fueron ven-
didos desde la autocartera de la 
empresa y un 3,77% adicional fue 
comprado al accionista mayorita-
rio de la sociedad, Sisco Sapena, 
CEO y fundador de la compañía, 
que pasó a tener el 40,57% de la 
empresa.

La sociedad francesa Eiffel 
Investment Group compra 
el 4,98% de Lleida.net

Los trabajadores de 
las farmacias verán 
incrementado su 
salario un 2,5%

La UGT firmó ayer el nuevo 
convenio de oficinas de far-
macia, que tiene una vigencia 
de dos años y prevé un incre-
mento de salario del 2,50% pa-
ra 2019 además de una parte 
variable del 0,50% en función 
de la calidad del trabajo. El con-
venio también contempla la 
equiparación salarial entre los 
auxiliares de farmacia con los 
técnicos diplomados.

FOTO: Núria García / La Coordinadora d’ONG y otras entidades de Lleida organizaron el acto ayer en Lleida

Lleida 
REDACCIÓ
La Plaça Sant Joan de Lleida aco-
gió ayer una acción coincidiendo 
con el Dia Mundial de les Perso-
nes Refugiades, un acto en el que 
se hizo una performance para 

denunciar las muertes en el Me-
diterráneo de los refugiados que 
intentan llegar a Europa a partir 
de una lona con manos de car-
tón realizada por el alumnado 
del Col·legi Sant Jaume les Heu-
res. Durante la tarde también 

se puso el acento sobre la situa-
ción de los temporeros y se leyó 
un manifiesto para denunciar la 
política de fronteras. La Coordi-
nadora d’ONGD iaMS de Lleida y 
otras entidades se sumaron a la 
iniciativa.

Lleida recuerda a los refugiados 
con un acto en la Plaça Sant Joan

endesa.com

QUINA ÉS L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de 
nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i construir el futur que volem. 
I cadascú de nosaltres avui pot comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 
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Detenen una regidora i un 
exregidor de la CUP a la 
Seu per la vaga del 21-F
Els Mossos també arresten dos CDR i 
tots queden en llibertat poc després
La Seu d’Urgell
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir ahir a la tarda la regidora de 
la CUP de la Seu d’Urgell, Xènia 
Antona, i l’exregidor, Pau Lozano, 
juntament amb un altre militant 
del partit, acusats de delictes de 
desobediència, resistència, de-
sordres públics i atemptat a l’au-
toritat durant la vaga general del 
21-F. Al matí, també van detenir 
dos membres del CDR de l’Alt Ur-
gell amb les mateixes acusacions 
i les detencions dels membres 
de la CUP van tenir lloc mentre 
s’estava fent una concentració de 
suport a aquests dos detinguts a 
les portes dels jutjats. Tots cinc 
van ser alliberats posteriorment. 
Fonts de la Plataforma de suport 
als encausats van explicar que els 
agents van traslladar als detin-
guts davant del jutge de guàrdia i 
que es van negar a declarar.

Aquestes cinc persones for-
men part del grup de set militants 
de la CUP i membres del CDR de 

FOTO: CDR Alt Urgell / Els dos van ser detinguts en una concentració

l’Alt Urgell que van rebre una cita-
ció per anar declarar per la vaga 
de 21-F. Cap d’ells es va presentar 
al jutjat a la data que havien es-
tat citats i la setmana passada dos 
ja van ser portats pels Mossos als 
jutjats. Així doncs, ahir va passar 
el mateix amb la resta. 

En vídeos enregistrats pel ma-
teix Pau Lozano i Xènia Antona 

abans de ser detinguts per la po-
licia catalana, els regidors de la 
CUP denuncien que no van ser 
identificats durant la vaga del 21-
F, però que van ser detinguts per 
‘’l’existència de fitxers policials 
i polítics’’. En aquest sentit, van 
animar a participar de les mobilit-
zacions que es faran per demanar 
la seva absolució.

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir el dimecres pels volts de les 
19.00 hores un camioner que cir-
culava begut per l’autovia A-2 a 
l’alçada del terme municipal de 
Ribera d’Ondara, a la Segarra. Se-
gons van explicar fonts de la poli-
cia catalana, diversos conductors 
van alertar que un camió lleuger 
circulava per la via, en direcció 
Barcelona, de manera molt irre-
gular, fent contínues ziga-zagues 
i amb sobtats canvis de veloci-
tat. Així, tot seguit es va muntar 
un dispositiu policial que, gràcies 
als testimonis, va permetre lo-
calitzar poc després al camió en 
qüestió. Els agents van veure de 
seguida que el xofer, un home de 
30 anys de nacionalitat polonesa, 
semblava que anava begut i en 
una primera lectura amb l’alco-
holímetre digital, va donar positiu 
amb un valor d’1,33 mg/l.

Posteriorment, van explicar 
que un cop fetes les dues lectures 
segons marca el protocol, va re-
sultar positiu amb un valor d’1,10 
mg/l. Per aquests motius els 
agents van detenir el conductor 
com a suposat autor d’un delicte 
contra la seguretat viària al circu-
lar sota els efectes de les begudes 
alcohòliques. El camió va quedar 
immobilitzat a l’àrea de servei de 
la Panadella. El detingut passarà 
properament davant del jutjat 

d’instrucció en funcions de guàr-
dia de Cervera.

Cal recordar que els Mossos 
van aturar el dilluns a Tremp un 
camioner que duplicava la taxa 
d’alcohol permesa i que va donar 
positiu en drogues. Va ser en un 
control de trànsit al quilòmetre 
6 de la C-1412B, a les 15.30 ho-
res. L’home va donar un resultat 
positiu de 0,33 mg/l en la prova 
d’alcoholèmia (el màxim permès 
per camioners és de 0,15) i tam-
bé va donar positiu en la prova 
indiciària de detecció de drogues, 
concretament en marihuana i co-
caïna. L’infractor era un home de 
59 anys i nacionalitat espanyola 
que haurà de presentar-se al ju-
tjat de Tremp quan sigui requerit. 
A més, va ser denunciat per un 
delicte contra la seguretat viària 
per conduir sota els efectes de 
l’alcohol i les drogues. 

Els Mossos detenen un camioner que 
circulava begut per l’A-2 a la Segarra

Feia contínues 
ziga-zagues 
i canvis de 
velocitat

La Guàrdia Civil va destruir el di-
mecres dos projectils d’artilleria 
que van ser localitzats per un 
home en un polígon del muni-
cipi de Tàrrega. Segons va infor-
mar el cos, els projectils, de 75 
mil·límetres, estaven molt de-
teriorats i, suposadament, els 
havien utilitzat durant la Guerra 
Civil. Un cop es va rebre la in-
formació de la troballa, efectius 
del Grup Especialista en Desac-
tivació d’Explosius (GEDEX) de 
la Guàrdia Civil es van desplaçar 
fins al lloc on els va indicar el veí, 
van retirar els artefactes i, poste-
riorment, els van traslladar a un 
lloc segur per tal d’analitzar-los i 
destruir-los.

En aquest sentit, davant 
d’una troballa de qualsevol ti-
pus d’objecte que pugui semblar 

un artefacte explosiu, incendiari 
o pirotècnic, la Guàrdia Civil re-
comana no tocar-ho ni moure’l, 
senyalitzar la seva presència i 
avisar de forma immediata al te-
lèfon d’urgències del cos (062). 
A més, també indica que en 
aquest tipus de comunicacions 
és molt útil la aportació de les 
coordenades GPS, que es poden 
aconseguir a través de molts te-
lèfons mòbils. 

Destrueixen dos projectils 
d’artilleria de la Guerra 
Civil localitzats a Tàrrega

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge dels dos projectils que van ser localitzats

Els artefactes, 
trobats per un 

veí, estaven 
molt deteriorats

COMENÇA L’OPERATIU DE LA CAMPANYA DE SEGA 
El Departament d’Agricultura ha posat en marxa el pla operatiu 
especial de vigilància i de suport al món rural que té per objectiu 
reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs 
de sega de cereals i minimitzar-ne els danys. El pla es mantindrà 
operatiu del 17 de juny al 8 d’agost, coincidint amb el període de 
collita i engloba la Noguera, la Segarra, el Solsonés i l’Urgell.

Dos nous policies a Solsona
Dos agents de la policia local de Solsona van rebre el diploma de 
superació del curs de formació bàsica per a policies a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya. /FOTO:  Ajuntament de Solsona
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Lleida és la demarcació 
on es practiquen menys 
incineracions, un 22,3%
El sector funerari ha facturat durant 
el 2018 més de set milions d’euros
Lleida és la demarcació de 
Catalunya on es duen a 
terme menys incineracions, 
un 22,3% de les 2.803 
defuncions que hi va haver 
l’any 2018.

Lleida
REDACCIÓ
Així ho asseguren dades de l’As-
sociació d’empreses de Ser-
veis Funeraris de Catalunya. En 
aquest sentit, l’Associació exposa 
que el sector va facturar a Lleida 
7,1 milions d’euros. Pel que fa a la 
resta de demarcacions, a Barcelo-
na, l’any passat, es van gestionar 
46.206 defuncions, de les quals 
un 44,5% van ser incineracions. 
A Tarragona baixa fins al 42,5% 
el nombre d’incineracions fetes, 
mentre que a Girona en van re-
gistrar un 39%. 

Els membres d’Asfuncat van 
facturar el 2018 un total de 189,6 
milions d’euros, una xifra que su-
posa un increment de 9,3 milions 
d’euros respecte a l’any passat. 

A nivell general, les dades evi-
dencien que els trenta-dos cre-
matoris que hi ha a Catalunya ja 
realitzen, cada any, pràcticament, 
30.000 incineracions. L’última 
dada de què disposa l’associació 
empresarial Asfuncat, que repre-
senta el 90% dels serveis fune-
raris del Principat, indica que els 
seus 45 grups i empreses mem-

bres van incinerar el 2017 un to-
tal de 28.832 difunts, el 43% del 
total. Això suposa cinc punts més 
que la mitjana estatal i un 77% 
més que deu anys enrere.

El 2018, els membres d’Asfun-
cat van gestionar 60.122 defunci-
ons; de les quals, 25.755, van ser 
incineracions, i la resta, inhuma-
cions (enterraments) i trasllats. 
Això implica un creixement, en 
l’últim any, del 7,9% d’incinera-
cions. El sector preveu que, el 
2025, s’incinerin sis de cada deu 
difunts. 

EL 26%  SÓN DONES

D’altra banda, el 26% dels tre-
balladors del sector són dones, 
una dada que demostra el “canvi 

de tendència iniciat fa una dèca-
da”. La feminització va guanyant 
terreny, doncs, en un sector tradi-
cionalment masculí. Actualment, 
les dones ocupen en aquest sec-
tor, principalment, els departa-
ments d’administració i d’atenció 
a les famílies. Gairebé el 20% dels 
llocs d’alta direcció els ocupen 
dones, “una quota encara molt 
baixa, però amb tendència crei-
xent a Catalunya, com demos-
tren, per exemple, les dades de 
la província de Tarragona, on les 
tres principals empreses associ-
ades (Tarragona, Reus i Tortosa) 
estan dirigides per dones”, asse-
nyala Josep Maria Mons, presi-
dent de la patronal funerària ca-
talana.

FOTO: Asfuncat/ L’associació dóna feina a més de mil treballadors
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El Consell de Direcció de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya va 
aprovar ahir atorgar uns 2,6 mili-
ons d’euros en subvencions des-
tinades a diversos consells co-
marcals i organismes públics de 
la demarcació de Lleida per tirar 
endavant projectes de millora 
de gestió de residus. En concret, 
l’agència finançarà amb un mà-
xim de dos milions d’euros la 
millora de les infraestructures 
de la planta de compostatge de 
la fracció orgànica de residus 
municipals de Tàrrega. D’aques-
ta manera, el Consorci per a la 
Gestió de Residus Urbans de 
l’Urgell. Les actuacions inclouen 
les obres i els equipaments per 
millorar els processos, l’eficièn-
cia i les capacitats de tractament 
d’aquesta fracció dels residus 
domèstics. 

D’altra banda, el Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà rebrà 
una subvenció de més de 93.000 
euros per construir una coberta 
per a unes sitges de la planta de 
compostatge de Sort. D’aquesta 
manera, millorarà el procés de 

compostatge de la instal·lació. 
L’actuació inclou la construcció 
de l’estructura metàl·lica que 
sustenta la coberta i el sistema 
de recollida d’aigües pluvials. 

En aquesta mateixa línia, 
també es millorarà la planta del 
compostatge de la Seu d’Urgell, 
a través d’un ajut de 150.000 eu-
ros a la Mancomunitat d’Escom-
braries de l’Urgellet. En aquest 
cas, l’actuació es farà adequant 
l’equipament de garbellat rota-
tiu per a l’extracció d’impropis 
de la fracció orgànica dels resi-
dus municipals. Finalment, el 
Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà serà el destinatari d’una sub-
venció de 350.000 euros. 

L’Agència de Residus dedica 
més de dos milions d’euros a 
les instal·lacions de Ponent 

Entre elles hi 
ha la planta de 
compostatge 
de Tàrrega 

FOTO: ARC / Imatge del Consell de direcció que es va celebrar ahir
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