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Tecnologia. lleida TV canvia avui de 
freqüència i la resintonització afectarà 
també altres cadenes fins al juny

El mercat de Democràcia 
tanca abans d’hora al 
plantar-lo els paradistes
Queixes || Denuncien que l’excés de burocràcia va reduir la participació i, 
per tant, va frenar l’assistència de públic i que no havia estat prou anunciat
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segre TàrregA

Tàrrega es llueix com a seu de La Marató
Les poblacions lleidatanes van organitzar durant tota la setmana més de 500 activitats 
solidàries per recaptar fons destinats a investigar les malalties minoritàries
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Quim Masferrer, a sobre 
de Lo Tossino de Tàrrega.

La quarta jornada de batudes 
a Viacamp per trobar el veí de 
Rosselló de 94 anys desaparegut 
dijous va finalitzar sense obte-
nir resultats. Avui rastrejaran 
una zona de barrancs.

lleida i comarques ❘ 9

Més de setanta 
persones encara 
busquen el 
boletaire de 
Rosselló perdut
El dispositiu rastreja avui 
una zona de barrancs

e

El Lleida perd  
i ja fa cinc 
partits que   
no guanya
El Cornellà venç 1-0 
amb un gol a quatre 
minuts del final

El Madrid empata 
i el Barça arribarà 
líder al clàssic

Suspenen un 
partit per dir nazi 
a un jugador
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a. guerrero
❘ viacamp ❘ La recerca del bole-
taire de Rosselló de 94 anys va 
finalitzar ahir a Viacamp, a la 
Franja, sense novetats. En la 
quarta jornada del dispositiu 
que coordina la Guàrdia Civil 
van participar un total de 71 
persones. Van rastrejar noves 
zones i es va tornar a buscar 
en altres que ja havien estat 
revisades. 

Per avui es preveu que part 
del dispositiu es desplaci a una 
zona de barrancs i de difícil ac-
cés per intentar localitzar l’ho-
me, que es troba desaparegut 
des de dijous passat a les 13.30 
hores quan el seu fill el va per-

dre de vista.
El centre de control va conti-

nuar sent la zona coneguda com 
Pla de Llitera i Valfuró. En la 
recerca van participar agents 
dels GREIM (Grups de Rescat 
i Intervenció en Muntanya) de 
la Guàrdia Civil de Jaca, Osca 
i Vielha, agents de Graus, Be-
nasc, Benavarri, Bombers de la 
Ribagorça, agents de Protecció 

de la Naturalesa d’Aragó i vo-
luntaris de la zona i de Rosselló. 
Els participants es van dividir 
en nou grups, que van ampliar 
la recerca a diversos paratges. 
També va sobrevolar la zona un 
helicòpter de la Guàrdia Civil 
d’Osca. Cap a les 18.30 hores es 
va donar la batuda per finalit-
zada i a primera hora d’aquest 
matí es reprendrà. 

Es preveu que part del dis-
positiu es traslladi a una zona 
de barrancs que fins ara no ha 
estat rastrejada, segons va in-
formar la Guàrdia Civil d’Osca.

Lliberato Botargues va des-
aparèixer cap a les 13.30 hores 
de dijous quan es trobava amb 
el seu fill buscant bolets, en una 
zona a la qual havia acudit en 
altres ocasions. La recerca s’ha 

centrat en el triangle que com-
prèn Viacamp, Llitera i el Pont 
de Montanyana.  

Els principals problemes són 
l’orografia del terreny, amb 
forts pendents; la gran massa 
forestal i que es fa de nit abans 
de les 18.00 hores. També han 
fet servir càmeres tèrmiques 
per detectar zones de calor en-
tre la brossa.

Imatge del centre de control, des d’on es coordina el dispositiu.

guàrDia civil

Més de 70 persones busquen sense 
èxit el boletaire perdut de Rosselló
Quarta jornada de batudes a Viacamp, a la Franja, per trobar l’ancià de 94 anys 
desaparegut dijous passat || Avui rastrejaran una zona de barrancs

successos emergències

Dos ferits  
en una col·lisió  
a Lleida

trànsit

❘ lleiDa ❘ Dos persones van re-
sultar ferides en una col·li-
sió que es va registrar a últi-
ma hora de la tarda d’ahir a 
l’avinguda de les Garrigues, 
entre Cappont i la Bordeta. 
Va ser una col·lisió per en-
calç que es va produir cap a 
les 20.00 hores. Fins al lloc 
van acudir patrulles de la Ur-
bana i dos ambulàncies del 
Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM). D’altra banda, 
la carretera C-14 va registrar 
retencions ahir a la tarda en 
sentit sud a Organyà, amb 
cues d’1,5 quilòmetres, i a 
Ponts, amb retencions de dos 
quilòmetres. Dissabte hi va 
haver fins a 9 quilòmetres de 
cues per accedir a Andorra.

Retiren dos 
denúncies contra 
un mestre

andorra

❘ anDorra la vella ❘ Dos de les 
famílies que van denunciar 
al mestre espanyol del col-
legi Maria Moliner d’Andor-
ra empresonat per suposats 
abusos sexuals a menors 
han retirat la denúncia al 
considerar que el relat dels 
fills no és prou consistent, 
segons va informar ahir el 
Diari d’Andorra. 

El professor va ser detin-
gut dimarts passat al mig-
dia per la policia al centre 
escolar d’Escaldes per cinc 
denúncies que hi havia con-
tra ell i el jutge de guàrdia va 
decretar presó preventiva. 
El Govern d’Espanya també 
ha obert un expedient.

Primer claustre 
del nou rector 
de la UdL

universitat

❘ lleiDa ❘ El rector de la Uni-
versitat de Lleida (UdL), 
Jaume Puy, s’enfrontarà 
dijous vinent al seu primer 
claustre, on presentarà l’in-
fome de la gestió des que 
va ser elegit el mes de maig 
passat i va rellevar Roberto 
Fernández. Durant la sessió 
també es farà públic l’infor-
me del síndic de greuges de 
la UdL. El mateix dia hi ha 
prevista una reunió del Con-
sell Social per donar llum 
verda definitiva al pressu-
post de la institució per a 
l’any vinent, que ascendeix 
a 96.304.149,86 euros. El 
consell de govern ja el va 
aprovar dimecres passat.

a.g.b. / m.m.c.
❘ lleiDa ❘ Veïns de Cappont van 
denunciar ahir nous robatoris 
a l’interior de vehicles estacio-
nats a la zona dels Camps Elisis, 
avinguda Tarradellas i Camí de 
Granyena. Cada dia apareixen 
vehicles forçats i el modus ope-
randi dels lladres sempre és el 
mateix: actuen de nit, trenquen 
una lluna per obrir una de les 
portes i s’emporten els objectes 
de valor que hi ha a l’interior. 
Els veïns asseguren que “són 
robatoris que es produeixen 
diàriament, la qual cosa ens 
genera molta inseguretat”. Els 
afectats ja han fet arribar la se-
ua queixa a la Paeria, en la qual 
reclamen que hi hagi més vigi-
lància i una millor il·luminació. 

Val a recordar que dijous 
passat un lladre va ser sorprès 
per un transeünt a la nit men-
tre robava dins d’un cotxe al 

nova onada de robatoris en cotxes a cappont
Aquesta setmana s’han produït gairebé diàriament a la zona compresa entre els Camps 
Elisis, l’avinguda Tarradellas i el Camí de Granyena i els veïns denuncien inseguretat

successos seguretat

Imatge d’un dels vehicles que van ser forçats ahir a la matinada.

Camí de Granyena. L’home 
va trucar als Mossos d’Esqua-
dra i va intentar retenir el lla-
dre sense que al final pogués 
aconseguir-ho. 

Al novembre, un veí de 
Lleida va ser detingut després 
d’agredir un lladre que va sor-
prendre robant, i que també 
van arrestar per forçar quatre 

turismes. Els cossos policials 
recomanen als conductors no 
deixar objectes de valor dins 
dels vehicles, ni a la vista ni al 
maleter.

voluntarIS
veïns de la zona i de la 
localitat lleidatana 
col·laboren al costat de 
guàrdia civil i Bombers
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LA MARATÓ: MINORIES QUE FAN UNA MAJORIA

Jornada 
‘maratoniana’ 
a les Terres de 
Lleida per la 
investigació
Les poblacions de la demarca-
ció de Lleida es van bolcar un 
any més amb els actes de La 
Marató de TV3, que enguany 
destinarà la recaptació a la in-
vestigació de les malalties mi-
noritàries. És el cas dels pobles 
de Castelldans, Soses, Bellpuig, 
Vilanova de l’Aguda i Rosselló, 
entre altres, que van organitzar 
nombroses activitats solidàries 
que van reunir bona part dels 
veïns i veïnes. A la ciutat de 
Lleida, el Centre d’Art La Pane-
ra també va organitzar un ta-
ller de disseny de felicitacions 
de Nadal i va destinar els 226 
euros recaptats en donatius 
durant la jornada a la causa so-
lidària. Per la seva banda, l’On-
colliga Comarques de Lleida va 
reunir 710 kg de monedes pe-
tites, la qual cosa equival a una 
recaptació de 5.540 euros.

Concerts en directe, àpats solidaris i cucanyes davant de l’EOI
A Lleida, els Amics i Amigues per La Marató van organitzar durant la jornada d’ahir concerts en directe, esmorzar i vermut solidari, 
així com també cucanyes per als més petits. La jornada es va celebrar al carrer Corregidor Escofet, davant l’Escola Oficial d’Idiomes, i 
alguns dels autors destacats que hi van participar van ser Xavier Baró, Xavier Mayora i Lo Pardal Roquer. 

LLEIDA · Jornada solidària al carrer Corregidor Escofet de la capital del Segrià FOTO · Selena García

BALAGUER · La capital de la Noguera va acollir una Marató Artísti-
ca a càrrec de diverses entitats de la ciutat FOTO · Joan Bové

MOLLERUSSA · La Creu Roja del Pla d’Urgell va fer una aportació de 280 euros 
destinats al pot comú de Mollerussa per La Marató FOTO · Creu Roja

CASTELLDANS · El grup d’Havaneres Serra Fosca de la Coral l’Olivera 
de Castelldans va oferir un concert solidari FOTO · Aj. Castelldans

SOSES · La Penya Barcelonista de Soses es va sumar als actes per recaptar diners 
per La Marató de TV3 amb el tradicional Vermut Popular FOTO · L.M.
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LA VALL DE BOÍ · L’església de Santa Maria de Taüll va 
acollir un concert d’acordió FOTO · Aj. Vall de Boí Guissona 

recapta més 
de 5.000 euros 
amb una Festa 
d’Entitats
La població de Guissona es va 
sumar ahir als actes que es 
van celebrar arreu del territo-
ri per La Marató de TV3 amb 
l’objectiu de recaptar fons per 
la investigació de les malalties 
minoritàries. Ho va fer amb un 
gran nombre d’activitats, entre 
les quals va destacar la Festa 
d’Entitats, que va comptar ta-
llers i exhibicions, així com la 
Caminada de Marxa Nòrdica. 
En total, els veïns i les veïnes 
de Guissona van aconseguir re-
captar més de 5.000 euros.

FOTO · Aj. Guissona

VILANOVA DE L’AGUDA · Una seixantena de persones van participar 
al sopar solidari i van recaptar 400 euros FOTO · Montse Fornells

ROSSELLÓ · Els veïns i les veïnes de Rosselló van contribuir amb més de 6.000 
euros en la investigació de les malalties minoritàries FOTO · Aj. de Rosselló

LA SEU D’URGELL · La Comunitat Musulmana de la Seu d’Urgell es 
va sumar a la celebració amb parada pròpia

BELLPUIG · TV3 va fer una connexió en directe des del pavelló de Bellpuig durant 
el festival solidari que va aplegar un centenar de personesFOTO · Aj. Seu d’Urgell FOTO · Aj. de Bellpuig



Venen 25.000 litres d’oli 
als ‘Camins d’Or Líquid’
L’onzena edició s’ha tancat al poble 
de Llardecans amb diversos actes
Lleida
REDACCIÓ
Llardecans va tancar ahir l’onze-
na edició dels camins d’or líquid 
al Segrià Sec, un programa d’ac-
tivitats turístiques i culturals que 
organitza el consell comarcal amb 
la col·laboració dels ajuntaments 
i les cooperatives de set muni-
cipis amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’oli d’oliva verge extra 
que es produeix en aquesta part 
de la comarca. Des del passat 10 
de novembre, s’han servit 3.500 
esmorzars populars amb l’oli nou 
com a protagonista i s’han venut 
prop de 25.000 litres d’oli a Aspa, 

Maials, Alfés, Alcanó, Torrebes-
ses, Seròs i Llardecans. 

L’últim cap de setmana, el cer-
tamen ha tingut una doble pro-
gramació, a Seròs i Llardecans, i 
s’hi han servit prop de mig miler 
d’esmorzars populars. El presi-

dent del consell, David Masot, 
valora positivament aquesta no-
va edició afirmant que “es tracta 
d’una activitat que porta als po-
bles del Segrià Sec molts visitants 
de fora que tasten l’oli, en com-
pren, i a més coneixen territori, el 
seu paisatge i la seva gent”. 

D’altra banda, el cap de l’àrea 
de Promoció Econòmica, Josep 
Lluís Huguet, va agrair ahir “la 
col·laboració de les cooperatives 
i els molins que han participat en 
el projecte” i va explicar que ara 
“és hora de fer balanç de l’impac-
te que han tingut les activitats i 
plantejar-se millores”. 

Enguany 
s’han fet més 

de 3.000 
esmorzars 

L’Ajuntament de Tàrrega va 
aprovar en Junta de Govern la 
licitació per a subministrar i ins-
tal·lar equips de wifi en espais 
públics i edificis de titularitat 
municipal. L’expedient inclou 
també el manteniment i la con-
nexió a la xarxa en el decurs dels 
propers tres anys. L’objecte de 
contracte surt a concurs amb un 

pressupost base de licitació de 
29.810,40 euros. La implantació 
de punts wifi s’emmarca dins del 
projecte WIFI4EU, mitjançant 
el qual la Unió Europea ha con-
cedit a Tàrrega una subvenció 
de 15.000 euros. Amb aquesta 
quantitat, se sufragarà el cost 
derivat del subministrament i la 
instal·lació dels equips. 

Tàrrega aprova la licitació 
per instal·lar equips de wifi 
en espais i edificis públics

FOTO: Aj. Tàrrega/ Imatge de l’aplicació de l’Ajuntament de Tàrrega

L’alcaldessa de 
Belianes presentarà 
una queixa en no 
disposar d’Internet

L’alcaldessa de Belianes pre-
sentarà una queixa a Movistar 
després de portar tres dies sen-
se telèfon fix i internet. Segons 
explica, van deixar de tenir 
aquest servei el dimecres a la 
nit i l’endemà, des de la com-
panyia, atribuïen el fet “al vent 
o a una arrencada”. En aquest 
sentit, Carme Culleré va asse-
gurar que “a Vallbona passa el 
mateix”. 

Vilalta encoratja els 
membres d’ERC del 
Pla a “enfortir-nos 
per guanyar”

Els membres d’ERC es van re-
unir dissabte amb la secretària 
adjunta i portaveu, Marta Vilal-
ta. Vilalta els va encoratjar a 
seguir treballant des “dels mu-
nicipis i pels municipis seguint 
sempre el model de governan-
ça republicana, de transparèn-
cia, honestedat i bon govern”. 
En aquest sentit, els va recor-
dar la importància “d’enfor-
tir-nos per guanyar”.

La Guàrdia Civil ampliarà aquest 
dilluns la zona de recerca de l’an-
cià de 93 anys i veí de Rosselló 
que va desaparèixer aquest dijous 
quan va anar a buscar bolets amb 
el seu fill a Viacamp, a la Franja 
de Ponent. Segons van explicar 
ahir fonts de la Guàrdia Civil, el 
dispositiu començarà a buscar el 
desaparegut, a partir d’avui, als 
barrancs que hi ha prop de la zo-
na. A la recerca d’ahir hi van par-
ticipar un total de 71 persones , 
repartides en 9 grups, entre es-
pecialistes del GREIM, Bombers, 
APNs, voluntaris i un gos.

Amplien la zona de recerca del 
nonagenari desaparegut a Viacamp

FOTO: Guàrdia Civil / Al dispositiu d’ahir hi van participar 71 persones
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