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panorama ❘ 15

El Suprem eleva la pena a 
La Manada a quinze anys al  
ser una violació i no abusos
Detinguts || L’alt tribunal revoca la sentència dels jutges navarresos i la 
policia ja ha arrestat els cinc condemnats, que estaven en llibertat
L’agressió sexual dels cinc 
membres de La Manada a una 
jove als Sanfermines de Pam-
plona de l’any 2016 no va ser 

un abús sinó una violació en 
grup. Així ho va determinar 
ahir el Tribunal Suprem, amb 
la qual cosa va rectificar la sen-

tència inicial dels jutges navar-
resos. L’alt tribunal els eleva 
així la pena fins a quinze anys 
de presó per a José Ángel Pren-

da, Alfonso Jesús Cabezuelo, 
Ángel Boza, Antonio Manuel 
Guerrero i Jesús Escudero, que 
ja han estat detinguts a Sevilla.

AjuntAment de lInyolA

Els grups municipals d’ERC, 
Junts per Catalunya i el Co-
mú van anunciar ahir un acord 
per rebaixar un 4% el sou de 
l’alcalde, els regidors i els dife-
rents càrrecs de confiança de 
la Paeria. Pel que fa a les àrees, 
s’estudia que Esquerra podria 
assumir les socials i hisenda, Jx-
Cat urbanisme i el Comú, parti-
cipació i medi ambient.

lleida ❘ 6

La nova Paeria 
abaixarà un 4% 
els sous a l’alcalde, 
edils i càrrecs  
de confiança
ERC, JxCat i Comú es 
reparteixen les grans àrees

és notícia ❘ 3

Aiguat a la Seu d’Urgell, 
la Pobla i Tàrrega

panorama ❘ 16

Campanya d’un grup 
de comerços i veïns 
contra Torre Salses

lleida ❘ 7

El Tribunal Suprem denega que 
els presos independentistes sur-
tin en llibertat provisional a l’es-
pera de la sentència.

El TS rebutja la llibertat 
dels presos del procés 
però n’autoritza el 
trasllat a Catalunya

comarques ❘ 12

es cremen 1.700 tones d’AlfAls A lInyolA

comarques | pàg. 10

mas obre la porta a tornar a primera línia
Diu a Alfés que l’independentisme ha de ser més pragmàtic

1,30 €

L’aigua va provocar 
aquest torrent en un 
carrer de la Pobla.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



3Segre 
Dissabte, 22 de juny del 2019 éS NOTíCIA

L’estiu va arribar ahir a Lleida precedit de fortes tempestes que van omplir d’aigua carrers en localitats com Tàrrega, 
la Seu d’Urgell i la Pobla de Segur, on van negar arbres, van inundar edificis i van provocar danys materials. També 
hi va haver granís en diversos municipis del pla de Lleida, si bé la pedra no va arribar a danyar els arbres fruiters.

Fortes tempestes inunden carrers i 
edificis a Tàrrega, la Seu i la Pobla
A més de calamarsades a les portes de l’estiu que no van danyar els arbres fruiters

meteorologia precipitacions

Segre tàrrega / c.SanS
❘ lleiDa ❘ Forts xàfecs entre di·
jous a la nit i ahir al matí van 
inundar els carrers de Tàrrega, 
la Seu d’Urgell i la Pobla de Se·
gur, on van negar edificis, van 
fer caure arbres i van provocar 
alguns danys materials. Les 
tempestes, intenses i molt lo·
calitzades, van caure en forma 
de granís en poblacions de les 
comarques del pla de Lleida com 
Tornabous i Castellserà, encara 
que la pedra, petita i barreja·
da amb aigua, no va arribar a 
danyar els arbres fruiters. A la 
tarda, hi va haver xàfecs a les 
comarques del Pirineu. Aques·
tes precipitacions arriben a les 
portes d’un estiu que, segons els 
pronòstics meteorològics, tindrà 
la primera gran onada de calor 
la setmana que ve, coincidint 
amb la festivitat de Sant Joan 
(vegeu el desglossament).

A Tàrrega van caure 10,4 li·
tres per metre quadrat en menys 
de vint minuts. La capital de 
l’Urgell registrava les precipi·
tacions més grans de la jorna·
da a Catalunya, amb un total 
de 15,8 l/m2. Les fortes pluges 
van provocar danys materials, 
però no personals. A la seu del 
Grup Alba, l’aigua va enfonsar 
el fals sostre sobre dos oficines. 
“Per sort, va ser en una hora 
en la qual encara no hi havia 
ningú”, van explicar fonts de 
l’entitat, que van valorar els 
desperfectes en aproximada·
ment 3.000 euros. Treballadors 
de l’entitat van anar a salvar el 
material informàtic i retirar els 
documents guardats a la part 
baixa dels armaris, ja que els 
dos despatxos van quedar com·
pletament inundats.

La pluja va desbordar els col·
lectors i alguns carrers de Tàr·
rega semblaven autèntics rius, 
i per la seua part pàrquings de 
la rambla de Ponent van quedar 
negats. Una situació similar es 
va donar dijous a la nit a la Po·
bla de Segur, si bé fonts muni·
cipals van indicar que no hi va 
haver danys de consideració. 
A la Seu d’Urgell, la tempesta 
a últimes hores de la tarda va 
inundar alguns locals comer·
cials al centre de la localitat. 
El carrer Regència d’Urgell va 
quedar inundat durant més de 
mitja hora i en aquesta via els 
bombers van ajudar a evacuar 
l’aigua d’un edifici. La tempesta 
va fer caure també un arbre al 
parc del Valira. La brigada de 
jardineria municipal el va reti·
rar durant el matí d’ahir.

L’aigua va enfonsar un fals 
sostre del grup alba.

arbre caigut al parc del Valira a la Seu.

Vehicles circulant per un carrer negat a la Pobla de Segur.

evacuen l’aigua d’una botiga de joguines a la Seu.

associació alba

joan salsas

Primera onada de 
calor a partir de 
dilluns que durarà 
tota la setmana
n La primera onada de 
calor de l’estiu arribarà 
dilluns, coincidint amb la 
celebració de Sant Joan, 
i es prolongarà durant la 
resta de la setmana, se·
gons les previsions del 
Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC). 

D’acord amb els pronòs·
tics, els termòmetres arri·
baran als quaranta graus 
dimarts que ve, el moment 
àlgid de l’episodi de calor. 
Això es deu a l’entrada a 
la península Ibèrica d’una 
massa d’aire calent proce·
dent del nord de l’Àfrica 
que s’estendrà per la ma·
jor part de la Mediterrània 
occidental.

A les comarques del pla 
de Lleida, els termòmetres 
podrien oscil·lar entre els 
35 i els 38 graus, segons 
indiquen les previsions. 
Davant d’aquesta situa·
ció, el Servei Meteorològic 
de Catalunya va emetre 
un avís per temperatu·
res extremes a partir de 
dimarts. 

Els pronòstics d’aquest 
organisme de la Gene·
ralitat coincideixen amb 
els de l’Agència Estatal 
de Meteorologia (Aemet), 
que apunta a més que les 
temperatures de l’estiu 
que acaba de començar 
podrien situar·se entre 
les més elevades dels úl·
tims anys.

PreciPitacionS

dijouS L/m2

salòria 40

la Pobla 37,8

la seu 26,5

sort 23,1

Tremp 21,3

certascan 15

Tírvia 10,4

Port del comte 18,1

solsona 7,3

Vva. de Meià 3,1

divendreS L/m2

Tàrrega 15,8

certascan 11,7

Massoteres 10,7

el canós 10,1

sasseuva 9,4

Port del comte 7,5

solsona 5,4

alinyà 4,6

baldomar 4

lleida 1,2
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La jornada celebrada ahir a Torrebesses.

conferències oli d’oliva

❘ torrebesses ❘ Preservar el pai·
satge de les zones que produ·
eixen oli d’oliva és un mitjà 
per donar valor addicional 
a aquest producte. Aquesta 
és una de les conclusions de 
la jornada tècnica celebrada 
ahir a Torrebesses, un acte 
que va exposar les conclu·
sions del cicle de ponències 
i debats que es va celebrar 
mesos enrere. Durant la ses·
sió hi van participar Àngels 
Calvo, cap del plafó de tast 
d’oli d’oliva de Catalunya; 
Josep Sucarrats, director de 

la revista Cuina, i l’arquitec·
te i urbanista Carles Llop. Els 
participants van exposar que 
existeix marge per millorar 
la qualitat de l’oli d’oliva i 
l’interès de vincular aquest 
producte a la imatge del terri·
tori que el produeix, tal com 
fa la regió italiana de la Tos·
cana. L’Associació Leader, el 
departament d’Agricultura, 
la Diputació, els ajuntaments 
de la Granadella i Torrebes·
ses i molins del Segrià, les 
Garrigues i l’Urgell van col·
laborar en aquest acte.

Insten a cuidar el paisatge 
per ‘revaloritzar’ l’oli

ajuntament De torrebesses

La carretera local va quedar oberta ahir a la tarda.

carreteres seguretat

e. farneLL
❘ sant esteve De la sarga ❘ L’ajunta·
ment de Sant Esteve de la Sar·
ga i l’empresa Infraestructuras 
de Montaña han reobert l’ac·
cés al congost de Mont·rebei 
des de l’entrada del Pont de 
Montanyana, des d’avui i fins 
dimarts que ve coincidint amb 
el pont de Sant Joan. Dimarts 
està previst tornar a tancar 
la circulació de vehicles per 
aquest costat de la carretera i 
continuar amb els treballs de 
sanejament del pendent d’on 
fa una setmana es van des·

prendre grans roques que van 
tallar aquesta via local. Les 
màquines van treballar ahir 
durant tot el dia per retirar to·
tes les roques que envaïen la 
calçada per poder obrir el pas 
de vehicles. Durant la setmana 
ha estat obert l’accés des d’Al·
samora fins al pàrquing de la 
Masieta i la ruta alternativa 
per la pista de Castellnou del 
Montsec i la Clua. L’alcalde de 
Sant Esteve, Jordi Navarra, va 
assegurar que el risc encara no 
ha desaparegut d’aquest tram 
de via.

Mont-rebei reobre per  
al turisme pel pont

Conveni al Segrià per 
‘compartir’ piscines
❘ la portella ❘ L’ajuntament 
de la Portella ha firmat un 
conveni amb els consistoris 
de Benavent i Vilanova de 
Segrià per “compartir” les 
piscines municipals d’aquesta 
primera localitat. En virtut 
d’aquest acord, els veïns de 
Benavent i Vilanova de Se·
grià podran entrar a les pis·
cines al mateix preu que els 
habitants de la Portella.

Nit de botigues a 
Tàrrega i Mollerussa
❘ lleIDa ❘ Tàrrega i Mollerussa 
obriran comerços la nit del 
divendres 28. L’associació 
Foment Tàrrega celebrarà 
la Summer Night, amb de·
gustacions de tapes i botigues 
obertes fins a mitjanit. Per 
la seua part, la capital del 
Pla celebra la vuitena Open 
Night, amb 80 establiments 
que iniciaran les rebaixes.

Busos en lloc de tren de 
Balaguer a la Pobla
❘ lleIDa ❘ Els trajectes del tren 
de la Pobla entre Balaguer i 
el Pallars Jussà es faran en 
busos entre el 24 i el 30 de 
juny per treballs de mante·
niment en un dels combois, 
segons va informar FGC.
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