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Un veí de Lleida de 68 anys es va 
treure ahir la vida després d’anar 
a la seua antiga empresa, Payper, 
al polígon El Segre, i amenaçar 
amb una pistola el gerent de la 
firma de la qual havia estat aco-
miadat fa 10 anys. Després de 
discutir-hi, va fugir a peu del lloc 
i va acabar engegant-se un tret 
al veure’s acorralat pels Mossos 
a la partida Fontanet.

Se suïcida al polígon després 
d’apuntar amb una pistola 
al seu excap i als Mossos
Autor || Un veí de 
Lleida de 68 anys a qui 
en fa 10 van acomiadar 
de l’empresa Payper

Fugida || Va anar a la 
partida Fontanet a peu 
i, al veure’s acorralat, 
es va disparar al pit

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

iTMar FabrEGaT

Els Mossos, al lloc on l’home 
es va treure la vida.
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MaGdalENa alTiSENT

Últimes obres  
per reobrir                   
el 3 de maig 
l’església de Sant 
Pere de Rosselló
Els operaris ja treballen 
en la pintura i les 
instal·lacions de llum 
i gas perquè el bisbe 
presideixi la missa al 
temple el campanar del 
qual es va desplomar 
el gener del 2016

ESPORTS | pàg. 24

El barça goleja a la Champions (4-1)
S’atansa a les semifinals en un partit molt efectiu davant de la Roma

1,30 €

LLEIDA ❘ 8

La Justícia obliga la disco 
The Hill a pagar el cànon 
del 2015 a la Paeria

GARDENY

COMARQUES ❘ 13

Anul·len el judici d’una 
estafa del 2002 a Ros Roca 
al morir un acusat

TRIBUNALS

El grup municipal del PDeCAT 
va presentar ahir al jutjat de 
guàrdia una querella contra 
una dotzena de responsables de 
l’EMU per presumptes irregula-
ritats comptables constitutives 
de delictes de falsedat de docu-
ment mercantil, societari i tràfic 
d’influències. El PSC va replicar 
que tot està auditat i veu les acu-
sacions “improcedents”.

LLEIDA ❘ 6

El PDeCAT porta al 
jutge els comptes 
de l’Empresa  
d’Urbanisme  
de la Paeria
Per 3 presumptes delictes 
que el PSC veu infundats

Una productora de televisió, 
que al maig gravarà un pro-
grama a Penelles aprofitant el 
Gargar Festival d’art urbà, s’ha 
compromès a rehabilitar l’antic 
cine de la població, tancat des 
del 2004, per tornar a acollir 
projeccions.

COMARQUES ❘ 10

Penelles recupera el 
cine després de 14 
anys gràcies a una 
productora de TV
Hi anirà a gravar un 
programa per la pròxima 
edició del Gargar Festival
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Últimes obres per reobrir en 
un mes l’església de Rosselló
El bisbe presidirà la primera missa el 3 de maig || Els operaris 
treballen ara en la pintura i la instal·lació del gas i la llum

PATRIMONI ARQUITECTURA

Un operari 
treballant 
ahir en la 
pintura de 
Sant Pere 
de Rosselló, 
que preveu 
tornar a 
acollir 
misses a 
partir del 3 
de maig.

MAGDALENA ALTISENT

X. RODRÍGUEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ Els operaris que 
treballen en la reconstrucció 
i rehabilitació de l’església de 
Sant Pere de Rosselló ultimen 
aquestes setmanes els treballs 
de pintura i la instal·lació del 
gas i la llum per poder reobrir 
el temple al maig, gairebé dos 
anys i mig després de la cai-
guda del campanar el 29 de 
gener del 2016, com ja va 
avançar SEGRE. L’alcalde, 
Josep Abad, va explicar que 
ja han acabat les obres per ar-
reglar el paviment de l’immo-
ble, que s’han pogut executar 
amb partides pressupostàries 
que van sobrar de la rehabili-
tació de la façana. En aquest 
sentit, el consistori buscarà 
el finançament per pagar els 
treballs per pintar el temple, 
pressupostats en 27.000 euros, 
una vegada estiguin acabats. 
Per la seua part, des del bis-
bat van apuntar que és previst 
que el bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez, presideixi la 
primera missa a l’església el 
3 de maig. Així mateix, van 
assegurar que el cost de les 
obres per al recobriment i la 
consolidació de l’estructura 
de l’església, el pressupost de 
la qual ascendeix a 140.000 
euros, l’ha assumit el bisbat a 
l’espera de rebre les subvenci-
ons previstes de la Generalitat 
i la Diputació. Ara quedaran 
pendents els treballs per a la 
reconstrucció del campanar, 
una actuació que compta amb 
un pressupost aproximat de 
240.000 euros. Val a recordar 
que la rehabilitació de Sant 
Pere de Rosselló va començar 
a començaments de setembre 
de l’any passat i la reobertura 
estava prevista per al dia de 
Reis, encara que després es va 
ajornar fins a  finals del mes 
de març.

La Segarra apujarà 
l’aigua un 18% al no 
proveir a la CAG

SUBMINISTRAMENTS AIGUA POTABLE

X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ La Segarra apujarà 
aquest any un 18% la tarifa 
de l’aigua potable als ajunta-
ments, al passar de 75 cèn-
tims per metre cúbic a 91. Ai-
xí ho va avançar el consell, 
que gestiona el subministra-
ment. El seu president, Xavi-
er Casoliva (ERC) va explicar 
que la pujada es deu al fet que 
deixaran de proveir al princi-
pal consumidor de la comar-
ca, la Corporació Agroali-
mentària de Guissona (CAG). 
Se subministrarà directament 
del Segarra-Garrigues, per la 
qual cosa els costos del servei 
comarcal s’hauran de repartir 
entre els consistoris. Aquests, 
al seu torn, podran repercutir 
l’augment als rebuts de l’ai-
gua. La pujada es planteja 
quan el preu actual és ob-
jecte de recursos per part de 
Sant Ramon, Tarroja, Talave-
ra, Granyena i Granyanella. 
Casoliva va defensar que el 
preu per a tota la comarca es 
va acordar de forma unànime 

la legislatura anterior amb el 
llavors conseller Josep Rull, 
“davant del qual es van com-
prometre a retirar els conten-
ciosos” (vegeu les claus). Els 
litigis per l’aigua paralitzen 
la creació del consorci per a 
la portada d’aigua de Rialb 
(vegeu SEGRE d’ahir).

LITIGIS

El preu de l’aigua
z Sant Ramon, Tarroja, Tala-
vera, Granyena i Granyanella 
van recórrer el preu actual 
de l’aigua perquè no es va 
sotmetre a votació.

Reglament de l’aigua
z Sant Ramon, Talavera, Gra-
nyena i Granyanella han re-
corregut la reforma del re-
glament comarcal de l’aigua 
al considerar que el consell 
s’atribueix competències 
que només té delegades 
pels ajuntaments.

MAGDALENA ALTISENT

ÒSCAR MIRÓN

Presenten un llibre sobre el Canal de Pinyana ■ La Mancomu-
nitat de Pinyana va acollir ahir la presentació del llibre Aigua, 
pagesia i institucions. El Canal de Pinyana d’Enric Vicedo.


