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❘ TORREFARRERA ❘ Els Mossos han des-
articulat una xarxa d’explotació
laboral que hauria comprat un
restaurant a Torrefarrera per
blanquejar els beneficis de les
seues presumptes activitats de-
lictives. La investigació va co-
mençar el 2012 després de la de-
tenció de diverses persones d’ori-
gen xinès que havien aconseguit
regularitzar la seua situació al
pagar importants quantitats de
diners (fins a 16.000 euros) a una
xarxa que els aconseguia feina.
Després de contreure aquest
deute, els obligaven presumpta-
ment a treballar en establiments
de l’organització sense una nò-
mina fixa i amb l’obligació de
tornar el deute.

Les víctimes eren treballadors
d’origen xinès i també persones
d’origen nigerià, ghanès i de Sud-
amèrica.A més, la xarxa hauria
generat una xarxa de blanqueig

Cau una xarxa que va comprar un
local a Ponent per blanquejar diners

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Imatge del restaurant que l’organització va adquirir.

MAGDALENA ALTISENT

de diners amb els beneficis ba-
sats en els préstecs que es con-
cedien entre ciutadans xinesos
per comprar locals. Un d’aquests
establiments va ser el restaurant

La Rotonda aTorrefarrera. El 30
de gener, els Mossos van dete-
nir sis persones, entre elles el cap
de l’organització, i en van impu-
tar tres més.

Fins al lloc es van desplaçar tres patrulles deMossos, dos de la Policia Local i dos ambulàncies del SEM.

A. GUERRERO/L. PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ Un veí de Tàrrega va
sembrar el pànic ahir a la tarda
en un carrer d’aquesta ciutat
després que sortís al carrer amb
un destral i comencés a destros-
sar el seu propi cotxe, trencant-
ne els vidres i perforant la xapa
del vehicle a destralades. Els fets
van tenir lloc cap a les 16.00 ho-
res al passatge de les Flors de
Maig, prop del carrer Sant Pe-
legrí, a l’entrada a la capital de
l’Urgell perAgramunt.

L’autor dels fets és Carlos O.
M., de 41 anys. Pel que sembla,
aquest veí deTàrrega pateix pro-
blemes psiquiàtrics i l’incident
d’ahir va ser causat per un brot
psicòtic.Va succeir al voltant de
les 16.00 hores, quan l’home es
trobava al domicili familiar, va
agafar una destral, va baixar al
carrer i, sense motiu aparent, va
començar a colpejar violenta-
ment el seu cotxe, unToyotaYa-
ris.

Davant del temor que pogués
atacar algú, es va desplegar un
ampli dispositiu policial format
per tres patrulles dels Mossos
d’Esquadra i dos de la Policia
Local.Alguns dels agents ana-
ven equipats amb armilles.

Fins al lloc dels fets també es
van desplaçar, així mateix, dos
ambulàncies del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). L’in-
cident va provocar l’alarma en-
tre els veïns.Tanmateix, l’home
només va clavar les destralades
al vehicle.

Sembra el pànic a Tàrrega al sortir al carrer
ambunadestral i destrossar el seu vehicle
Va ser reduït pels Mossos d’Esquadra i ingressat al psiquiàtric de l’hospital Santa Maria

SUCCESSOS ATAC

Els policies, juntament amb
els familiars, van intentar tran-
quil·litzar el veí. Finalment ho
van aconseguir i cap a les cinc
de la tarda va ser traslladat al
psiquiàtric de l’hospital Santa
Maria de Lleida. Segons fonts
policials, Carlos O. M. ha patit
brots psicòtics i ha estat ingres-
sat al psiquiàtric del Santa Ma-
ria en diverses ocasions. Es des-
coneix els motius que van des-
encadenar els fets. El carrer va
estar tallat durant la interven-
ció policial.

La capital de
l’Urgell va viure
l’anypassatdos
casos similars
■ Tàrrega va viure l’any
passat dos incidents que
van causar una gran alar-
ma entre la població. El 24
de gener, un home va ser
detingut per la Policia Lo-
cal deTàrrega després que
robés un cotxe de sego-
na mà d’un taller del car-
rer del Raval del Carme i
fugís a través del vidre de
l’aparador a gran veloci-
tat, envestint un arbre de
la mitjana.A pocs metres
de la botiga, després de su-
perar la rotonda que dó-
na a l’avinguda Barcelo-
na, va impactar contra una
furgoneta.

El 8 d’abril va ser detin-
gut un jove de 22 anys que
es va atrinxerar durant ho-
res al seu domicili del ca-
rrer Sant Josep després
d’apunyalar presumpta-
ment 14 hores abans un
veí de 37 anys.

El jove va obrir la por-
ta del garatge i una dese-
na de Mossos equipats
amb armilles antibales i
armats amb pistoles i me-
tralletes van entrar per re-
duir-lo i detenir-lo.

Simulacre d’accident de trànsit a Solsona
❘ SOLSONA ❘ Els bombers de la Generalitat van efectuar ahir un
simulacre d’accident a Solsona juntament amb els Mossos d’Es-
quadra i al SEM. D’altra banda, dos persones van resultar ahir
ferides de consideració en un accident ocorregut a Tàrrega, a
l’autovia.

Segueix la polèmica pels bombers voluntaris
❘ BARCELONA ❘ La Generalitat va recordar ahir que els bombers vo-
luntaris tenen la mateixa assegurança i cobertura sanitària que
els professionals després de les protestes del col·lectiu. Inte-
rior va tornar ahir a demanar als bombers voluntaris de Lleida
que s’incorporin al consell de bombers voluntaris.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

LAIA PEDRÓS

Llunes
trencades
i xapa
perforada

L’autor va des-
trossar el seu
vehicle, un To-
yota Yaris. Va
trencar les llu-
nes del cotxe i
va perforar la
xapa del male-
ter i les portes.

LAIA PEDRÓS



El Ple de l’Ajuntament de Tàrrega 
va aprovar aquest dijous per unani-
mitat una moció presentada a ins-
tàncies de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca de l’Urgell i la Sega-
rra a favor de mesures urgents per 
combatre els desnonaments i la 
pobresa energètica. El text és una 
ILP presentada al Parlament per 
l’Observatori DESC, les Plataformes 
d’Afectats per la Hipoteca de Cata-

lunya i l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica. 

Altrament, la sessió plenària 
també va donar llum verda, en 
aquest cas amb els vots favora-
bles de l’equip de govern i el re-
buig de l’oposició, al pressupost 
municipal del 2015, que ascendeix 
a 15.035.550 euros -un 1% men-
ys que el del 2014- i augmenta un 
37% les inversions. 

La moció de la PAH proposa me-
sures per evitar els desnonaments 
que puguin derivar en situació de 
manca d’habitatge i que garantei-
xin els subministraments bàsics 
d’aigua, llum i gas a les persones en 
situació de vulnerabilitat. 

Així mateix, el Ple de Tàrrega 
també va aprovar una moció de 
suport a la simplificació de les obli-
gacions tributàries per a les enti-
tats sense ànim de lucre. També va 
prosperar l’aprovació inicial de la 
modificació del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) al Sec-
tor SUD 5 Sant Eloi Ixent, una nova 
àrea residencial de 32 hectàrees 
que un grup de propietaris.

El Ple de Tàrrega aprova  
una moció de la PAH contra 
la pobresa energètica

FOTO: ACN / Moment de votació dijous al Ple municipal de Tàrrega

Una xarxa d’explotació 
laboral blanquejava diners 
en un wok de Torrefarrera
Els Mossos desarticulen l’organització que pagava 
sou ínfims als seus empleats a càrniques de Vic
Els Mossos han desarticulat 
una xarxa xinesa, amb 
seu a Santa Perpètua de 
Mogoda, per explotar 
laboralment unes 300 
persones, i que hauria 
blanquejat diners a través 
d’un wok de Torrefarrera.

Torrefarrera
ACN/B.R.
Els Mossos van detenir, entre el 
26 i el 30 de gener, sis persones 
de nacionalitat xinesa pels pre-
sumtpes delictes de pertinença a 
organització criminal, contra els 

drets dels treballadors, falsedat 
documental, coaccions i blan-
queig de capitals. 

La investigació es va iniciar 
a finals de 2012 després que “5 
persones xineses” denunciessin 
que estaven sent “explotades” 
per una cooperativa de xinesos 
a Santa Perpètua de Mogoda. 
Aquesta cooperativa funcionava 
com una empresa temporal i ve-
nia mà d’obra de treballadors, ma-
joritàriament xinesos però també 
africans o sud-americans, a altres 
empreses. Bona part dels em-
pleats van treballar al sector càr-

nic, a Baucells de Vic. El cap de 
recursos humans de l’empresa 
també està imputat i els Mossos 
investiguen ara el grau de res-
ponsabilitat de Baucells. 

Les primeres indagacions dels 
Mossos van posar de relleu que 
aquests treballadors havien estat 
portats des de Xina pels mem-
bres de la cooperativa. Amb ells 
mantenien així un deute que pa-
gaven amb la seva feina. Altres, 
contractats directament ja a Ca-
talunya, cobraven un sou “ínfim”. 

L’explotació era sobretot 
“econòmica” perquè el seu cap, 
un xinès relacionat amb Baucells, 
entrava a les comptes corrents 
dels treballadors i movia els seus 
diners com volia. Els empleats, a 
més, eren obligats a treballar in-
clús quan estaven malalts. 

Els Mossos van corroborar 
que els detinguts blanquejaven 
capitals amb els beneficis que 
aconseguien. Feien préstecs que 
concedien a altres compatriotes 
perquè poguessin establir nego-
cis propis com basars o restau-
rants. Aquests préstecs es feien 
sense declarar. Els traspassos 
dels nou locals comprovats va 
oscil·lar entre els 20.000 i els 
50.000, depenent del tipus de lo-
cal o negoci. Un d’aquests locals 
hauria estat un bar-restaurant si-
tuat a Torrefarrera. FOTO: Lídia Sabaté / El wok de Torrefarrera on blanquejaven diners

L’Associació Alba de Tàrrega és una 
de les entitats de caire social sub-
vencionades pel Govern espanyol 
a través del 0’7% de la declaració  
anual de l’IRPF destinat a la realit-
zació de programes impulsats per 
entitats i Organitzacions No Gover-
namentals que treballen en l’àmbit 
social i la cooperació en el desen-

volupament. 
En concret, l’entitat ha rebut 

285.000 euros entre 2010 i 2014 
per a l’execució d’obres de millora 
en el centre, així com per promo-
ció i adequació d’espais i unitats 
d’atenció de persones amb disca-
pacitat. D’aquests 285.000 euros, 
35.000 corresponen a l’any 2014 

per executar al 2015.
A més a més de les subvencions 

derivades del 0’7% de l’IRPF,  l’As-
sociació Alba també ha rebut entre 
2012 i 2014 un total de 141.783 eu-
ros a través del Programa europeu 
Erasmus+ (antigament, Programa 
Joventut en Acció) que va entrar en 
vigor el passat 1 de gener de 2014 
i que a Espanya és gestionat per 
l’Institut de Joventut del Govern 
espanyol. 

Es tracta d’un programa on jo-
ves voluntaris europeus realitzen 
tasques de voluntariat no remune-
rat en entitats de caire social.

El Govern destina 35.000 
euros a l’Associació Alba   
aquest any per millores

Des de la Direcció de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 
es va informar ahir sobre les con-
dicions de seguretat i les cobertu-
res dels bombers voluntaris i es va 
reiterar la invitació als de Lleida 
a sumar-se de nou al Consell de 
Bombers Voluntaris, l’òrgan de re-
presentació del col·lectiu.

El conseller d’Interior ja va 
convidar dimecres els bombers 
voluntaris de Lleida i Tarragona a 
formar part del Consell de l’òrgan, 
format per representants de l’ad-
ministració i dels bombers volun-
taris. Ja què, en formen part els de 
5 regions però no n’hi ha cap de 
Lleida ni de Tarragona.

Demanen que els bombers 
voluntaris de Lleida se sumin     
al Consell que els representa
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Persones amb discapacitats van estrenar amb altres esquiadors els circuits inclusius de Tavascan.

Més de 20.000 esquiadors després del temporal
i Tavascan obre circuits per a discapacitats
Gran afluència de públic després de les nevades, que han acumulat fins a més de dos metres a les pistes
|| El complex de Lladorre, pioner a facilitar a aquest col·lectiu l’esquí nòrdic imarxes amb raquetes

ESQUÍLESESTACIONSDELLEIDA

R. R. / A. B.
❘ LLEIDA ❘ Més de 20.000 esquia-
dors van acudir ahir a les estaci-
ons del Pirineu lleidatans des-
prés del temporal que ha dei-
xat gruixos de neu que superen
els dosmetres en cotes altes.Des-
prés de diversos dies en què el
mal temps ha obligat a tancar re-
muntadors, els responsables dels
complexos d’esquí es mostraven
ahir satisfets per la bona respos-
ta del públic un dia de sol en el
qual el trànsit va recobrar la nor-
malitat a les últimes carreteres
del Pirineu que encara patien in-
cidències per les nevades de di-
vendres passat. Protecció Civil,
per la seua part, va emetre un
avís davant de la possibilitat de
forts vents a partir del migdia
d’avui a les comarques de mun-
tanya (vegeu el desglossament).
Així, uns 13.000 esquiadors van
anar a les pistes de Baqueira,
mentre que les estacions de la
Generalitat al Sobirà, PortAiné
i Espot, en van sumar 3.600. Per
la seua part, BoíTaüll en va re-
bre uns 2.600.També hi va ha-
ver una notable afluència de pú-
blic a Port del Comte iTavascan.
Aquesta última, que va vendre
200 forfets i va rebre 500 visi-
tants, va inaugurar ahir els cir-
cuits inclusius, una iniciativa pi-
onera a Catalunya i amb escas-
sos precedents al conjunt de l’Es-
tat per facilitar la pràctica de l’es-
quí nòrdic i les marxes amb ra-
quetes a persones discapacita-
des. Es tracta d’una iniciativa
d’AnnaVives i Eduard Jornet,
amb l’apadrinament de Kilian
Jornet i la col·laboració de la Di-
putació (vegeu el desglossament).

ACN

Detenen quatre lleidatans per
vendre mòbils falsificats

p.19

L’hospital del Pallars canviarà el
gasoil per una caldera de biomassa

p.20

Torrefarrera licita parades
almercatmunicipal

MUNICIPISMERCATS

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha tret a concurs
cinc parcel·les al recinte del mer-
cat municipal dels diumenges
per instal·lar-hi llocs de venda.
Així ho va anunciar ahir el con-
sistori, que va indicar que els pa-
radistes podran presentar les se-
ues sol·licituds a partir de di-
marts vinent i fins al dia 24 de
febrer a les oficines municipals
o a través de la pàgina web mu-
nicipal.

En els últims mesos, l’ajunta-

ment ha plantejat iniciatives per
facilitar l’afluència de públic i
les vendes del mercat domini-
cal, creat fa més de deu anys.

A finals de l’any passat va
plantejar als paradistes estendre
fins a la tarda l’horari d’obertu-
ra (ara és només al matí), cosa
que van rebutjar els venedors
després d’una consulta.

Per la seua part,Alcarràs ha
posat en marxa també un mer-
cat els diumenges al polígon de
Polinasa.

Agramunt
lloga finques
municipals

MUNICIPIS

❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament
d’Agramunt ha tret a concurs
l’arrendament de finques rús-
tiques municipals per un pe-
ríode de nou anys i 11 mesos
amb un preu inicial de licita-
ció de 60 euros per hectàrea
i any.

Algunes de les parcel·les
són dins de la Xarxa Natura
2000, per la qual cosa l’adju-
dicatari haurà d’adaptar els
cultius a les limitacions que
estableix la normativa.Imatge d’arxiu del mercat de Torrefarrera.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Boí Taüll (esquerra) va rebre 2.600 esquiadors i Port Ainé (dreta) i Espot en van sumar 3.600.

Joves lleidatans
estrenen
els circuits
inclusius

■ Joves de l’associacióAl-
ba deTàrrega i Down Llei-
da van estrenar amb altres
esquiadors els dos recor-
reguts amb raquetes i els
tres d’esquí de fons que
formen els Circuits Inclu-
sius deTavascan.

Aquests circuits són iti-
neraris senyalitzats, la lon-
gitud i dificultat dels quals
s’ha calculat d’acord amb
les limitacions de perso-
nes amb discapacitat però
que, alhora, pretenen
plantejar-los reptes per su-
perar.

Si bé majoritàriament
transcorren per traçats ja
existents, l’estació ha apla-
nat alguns trams i ha ad-
quirit material d’esquí que
pot llogar-se amb reserva
prèvia.

BOÍ TAÜLL PORT AINÉ

Avís per vents
al Pirineu
■ Protecció Civil va eme-
tre un avís davant de la
previsió de forts vents que
podrien superar els 90 qui-
lòmetres al migdia a la
Cerdanya, l’Alt Urgell, el
Solsonès, el Pallars Jussà,
el Pallars Sobirà, l’Alta Ri-
bagorça i laVal d’Aran.
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rell dins de la seua caixa, tam-
bé d’imitació. Els quatre detin-
guts van quedar a disposició del
jutjat de guàrdia de Burgos.

No és la primera vegada que
una patrulla de paisà intervé
mòbils en venda de dubtosa
procedència.A Lleida, els Mos-
sos d’Esquadra van detenir el
2011 un jove d’origen nigerià

que va intentar vendre mòbils
robats a una patrulla de la po-
licia de paisà als voltants de l’es-
tació d’autobusos. Pel que sem-
bla, un home es va dirigir als
agents i els va oferir dos telè-
fons mòbils a un preu molt
baix. Llavors, els agents es van
identificar com a policies i van
procedir a detenir-lo.

El mateix any, la Guàrdia Ci-
vil va interceptar a Fraga tres
individus amb una partida de
setze iPhones falsificats. La
Guàrdia Civil va parar un ve-
hicle a la N-II que transporta-
va els setze smartphones falsi-
ficats. Els tres ocupants van ser
denunciats.

ONZE ‘SMARTPHONES’

En total la Policia Nacional
va intervenir 11 mòbils
d’alta gamma que van
resultar ser imitacions

Detenenquatre lleidatans
per vendremòbils falsificats
Agents de paisà de la Policia Nacional els van arrestar a Burgos
|| Demanaven 500 euros per cada terminal d’imitació

SUCCESSOS ESTAFA

S. DIEGO
❘ BURGOS ❘ La Policia Nacional ha
detingut a Burgos quatre llei-
datans acusats de vendre mò-
bils falsificats en ple carrer. Els
quatre arrestats –M.A.R., de 20
anys; D.D.R., de 19; M.R.R., de
42; i I.A.A., de 20– tenen resi-
dència en una localitat de Llei-
da i se’ls imputa un delicte con-
tra la propietat industrial i un
altre d’estafa.

Segons va informar la Poli-
cia Nacional, els quatre acusats
oferien telèfons mòbils d’últi-
ma generació al carrer, en ple
centre de Burgos. Dos agents
de paisà se’ls van atansar i, des-
prés d’examinar els aparells, es
van identificar i van procedir a
detenir els quatre individus. En
total, els agents els van inter-
venir deu telèfons que van re-
sultar ser imitacions “bastant
bones”, segons la policia, de
marques originals d’alta gam-
ma.

Els presumptes estafadors de-
manaven per cada telèfon 500
euros (el seu valor de mercat és
una mica superior).A més, la
policia va intervenir a un dels
acusats les claus d’un vehicle.
Els arrestats van negar en el
moment de la detenció que tin-
guessin cotxe, però els agents
en van trobar un amb matrícu-
la francesa estacionat a les pro-
ximitats i van comprovar que
les claus l’obrien. Dins del ta-
blier van localitzar l’onzè apa-

Imatge dels mòbils falsificats confiscats per la Policia Nacional.

POLICIA NACIONAL

❘ TORREFARRERA ❘ L’administrador
del restaurant de Torrefarrera
investigat pels Mossos d’Esqua-
dra en el marc d’una xarxa
d’explotació laboral acusada
de blanquejar diners (vegeu SE-
GRE d’ahir) va negar ahir que
el seu establiment hagués co-
mès cap irregularitat.

L’administrador, d’origen xi-
nès i que va declarar fa un mes
davant dels Mossos, va expli-
car que va demanar un préstec
de 3.000 euros a un compatri-
ota de Barcelona, que els hi va
tornar poc després i que des-
coneixia que aquest pertanyia
a un grup criminal. No està im-
putat.

Per la seua part, els propie-
taris del local van negar rotun-
dament que haguessin venut la
nau (és de la seua propietat des
de fa dos dècades) malgrat el
que es desprèn del comunicat

Neguen haver blanquejat diners
des d’un restaurant de Ponent

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Restaurant investigat pels Mossos d’Esquadra.

SEGRE

dels Mossos, en el qual s’expli-
ca que el grup criminal “ha ad-
quirit nou locals” a Catalunya,
entre aquests el de Torrefar-
rera. Els propietaris van reite-

rar que no han tingut res a veu-
re amb els fets i que mai han
estat investigats. Els Mossos
han detingut sis persones, cap
a les comarques de Lleida.

REDACCIÓ
❘VALLFOGONA DE BALAGUER ❘ Un veí
deVallfogona de Balaguer de
59 anys va morir ahir al ma-
tí després de patir una caigu-
da a l’interior del seu domi-
cili. Els fets van tenir lloc al
carrer Sol d’aquesta pobla-
ció de la Noguera. Pel que
sembla, l’home, Francisco P.P,
es trobava a la cuina de l’ha-
bitatge quan hauria patit una
caiguda per causes que es
desconeixen.

Un familiar el va trobar i
va donar l’avís als serveis
d’emergències. Fins al domi-
cili es van desplaçar sanita-
ris del Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM), que no van

poder fer res per salvar-li vi-
da.També s’hi van desplaçar
els Mossos d’Esquadra, que
van obrir una investigació.

Pel que sembla, no es van
observar signes externs de
violència en l’home, per la
qual cosa es tractaria d’una
mort accidental, segons van
apuntar fonts properes a la
investigació.

El cadàver va ser traslla-
dat a l’Institut de Medicina
Legal de Lleida perquè se li
practiqués l’autòpsia, com es
fa habitualment en aquest ti-
pus de casos. La pràctica
d’aquesta pericial forense
aclarirà definitivament les
causes de la mort.

Mor un veí de
Vallfogona de Balaguer
al caure al seu domicili

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Investiguen les causes de l’altercat de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació
per aclarir l’altercat que va protagonitzar divendres a la tar-
da un veí deTàrrega quan va sortir amb una destral al car-
rer i va destrossar el seu cotxe, com va avançar ahir SEGRE.
L’home, de 41 anys i que pateix un trastorn psíquic, hauria
tingut un brot psicòtic i va ser ingressat a l’hospital Santa Ma-
ria.

Es crema la campana d’un restaurant a Taüll
❘ LA VALL DE BOÍ ❘ Els Bombers de la Generalitat van revisar la nit
de divendres passat la campana de fums d’un restaurant de
Taüll que es va cremar a les 22.00 hores. L’incendi, que ja es-
tava apagat quan hi van arribar els Bombers, també va afec-
tar la instal·lació elèctrica de la cuina. L’incident no va pro-
vocar ferits.

Tres ferits en una sortida de via a la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘Tres persones van resultar ferides lleus en un
accident ahir a la N-260 a la Seu en una sortida de via. D’al-
tra banda, tres persones van patir ferides lleus en un ac-
cident entre dos turismes a la carretera d’Osca al seu pas per
Lleida a les 00.57 hores. Finalment, un motorista va re-
sultar ferit ahir a les 14.00 hores al caure a la plaça Josep
Ponts Creus deTàrrega.

Dos rescats en helicòpter a la Val d’Aran
❘ NAUT ARAN ❘ Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va
evacuar ahir dos persones que van patir sengles accidents de
muntanya a laVal d’Aran.A les 14.24 hores, a NautAran, va
evacuar una dona que es va lesionar al genoll mentre prac-
ticava esquí fora de pistes.Va ser traslladada a l’hospital de
Vielha. I cap a les 17.00 hores van evacuar una altra dona
que també va patir un accident quan feia la ruta Palas delTuc
de Pedescal de Bagergue.

LAIA PEDRÓS
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La Associació de Guies Interpre-
tadors del Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici 
(AGIPNAESM), presente en el Saló 
de l’Esport i Turisme de Muntanya 
(SETM), desarrolla durante todo el 
fin de semana diferentes tallers de 
natura dirigidos fundamentalmen-
te a los más pequeños, con el obje-
tivo de impulsar las actividades en 
la naturaleza y de dar a conocer sus 
valores.

Uno de los talleres que ayer 
tuvo más éxitofue el de Les veus 
dels ocells, que tiene por objetivo 
aprender a distinguir los cantos de 

los pájaros más comunes, con soni-
dos y audiovisuales.

Asimismo, los niños pudieron 
aprender a construir comedores 
para pájaros y pudieron compro-
bar, de una manera divertida, có-
mo se reconocen los rastros de 
mamíferos.

Paralelamente, en esta segunda 
edición del Saló de l’Esport i Turis-
me de Muntanya se desarrolló, du-
rante la mañana de ayer, la jornada 
técnica de Probes de Resistència en 
el Medi Natural con la intervención 
de profesionales y expertos del 
mundo del deporte y especialistas 

El Saló de l’Esport i Turisme 
de Muntanya realiza ‘tallers 
de natura’ para los niños

en medicina deportiva. Los parti-
cipantes pusieron de manifiesto la 
masiva proliferación que hay ac-
tualmente en pruebas de este ti-
po, con los consecuentes peligros 
medioambientales, de salud, etc., 
que pueden generar. La jornada se 
dividió en dos partes, la primera 
dedicada a aspectos organizativos 
y de entrenamiento, y a la segun-
da, a temas médico-nutricionales.

PeP Sánchez ParticiPará en 
la Ultramar non StoP  

El atleta y especialista en retos 
extremos Pep Sánchez anunció 
ayer en el Saló de l’Esport i Turisme 
de Muntanya que el próximo 5 de 
junio se enfrentará a uno de los re-
tos más importantes de su trayec-
toria deportiva: intentará realizar la 
prueba Ultramar Non Stop en me-
nos de 40 horas. Foto: Setm / los niños fueron los protagonistas de los talleres de ayer

Reparten preservativos 
caducados en el Eix
La Associació Antisida lo denuncia 
aunque desconoce quién lo hizo
lleida
diego aránega
La Associació Antisida de Lleida 
denunció ayer que una persona 
sin identificar estaba distribuyen-
do preservativos caducados en el 
Eix Comercial de Lleida. La entidad 
alertó sobre esta práctica, que po-
dría poner el riesgo la salud de las 
personas. Sin embargo, la asocia-
ción no pudo precisar el origen de 
este reparto anómalo entre la ciu-
dadanía.

Según explicaron, una persona 
les informó de que en el Eix Comer-
cial una persona sin identificarse y 
que no parecía representar a nin-

guna entidad, repartía condones 
caducados entre la gente. Al pare-
cer, los profilácticos tenían la fecha 
de caducidad borrada con un rotu-
lador. La Associació Antisida alertó 
sobre esta práctica porque “se tra-

ta de un material en mal estado y 
que no debe utilizarse”.

Una portavoz de la entidad se 
mostró sorprendida por el hecho, 
del que no constan precedentes. 
En todo caso, explicó que hay oca-
siones en que alguna entidad (co-
mo en el Dia Internacional contra el 
Sida) distribuye preservativos, pero 
lógicamente están en condiciones 
y normalmente se acompañan con 
algún tipo de información

La Associació Antisida recordó 
que los preservativos deben llevar 
la fecha de caducidad bien visible 
y deben estar homologados por la 
Unión Europea.

Alertan de que 
su uso entraña 

riesgos 
sanitarios 

Tanto el propietario del local como 
el administrador del restaurante 
Wok de Torrefarrera desmintieron 
ayer que el establecimiento tenga 
nada que ver en una operación de 
blanqueo de dinero investigada 
por los Mossos.

El administrador, Xinfeng Ji, re-

conoció que fue imputado e inte-
rrogado porque uno de los deteni-
dos le hizo un préstamo en 2013, 
pero que nada tiene que ver con 
el restaurante, donde está desde 
el 2010. Por su parte, el propieta-
rio también negó cualquier tipo 
de irregularidad en su local

Desmienten el blanqueo 
de dinero en la compra del 
restaurante de Torrefarrera

Foto: l.S. / el restaurante Wok se ubica en torrefarrera

COL·LECCIONISME

El didal és un estri auxiliar emprat 
en l’acció de cosir. Per les seves ca-
racterístiques permet empènyer 
l’agulla a través del teixit, sense 
punxar-se i sense que rellisqui, 
de forma còmoda i eficaç. Però 
avui dia pocs fan servir els didals 
per aquesta finalitat. Els didals els 
guarden per fer col·leccions.

Els didals tenen una forma tron-
co-cònica, com de campaneta, i es 
posen en un dels dits de la mà que 
subjecta l’agulla. Els didals estan 
fets de materials rígids i llur super-
fície exterior és rugosa (amb uns 
rebaixos o clotets característics) de 
manera que l’agulla no pugui rellis-
car amb facilitat. 

Els didals deixen de ser un 
estri per cosir i passen a ser 
peces de col·leccionisme

Foto: l.m / Una vitrina de didals

antiGUitatS i Hi ha didals molt antics trobats 
en diversos jaciments arqueolò-
gics. Els més antics semblen ser 
egipcis i estan fets de cuir. Altres 
didals antics estan fets d’os, bron-
ze, ivori, or o argent, entre altres. 
Durant molts anys foren típics els 
didals de llautó i de porcellana. 

A més, en l’actualitat hi ha di-
dals de plàstic o de ceràmica amb 
dibuixos o escuts de ciutats que  
s’han convertit en souvenirs que la 
gent comprar per recordar la ciutat 
que ha visitat. 

Els col·leccionistes de didals 
acostumen a guardar les seves pe-
ces en vitrines petites que després 
pengen a les parets. 
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Las Ágatas en Torrefarrera

Concierto de rumba familiar

Hércules en el CaixaForum

Quim Masferrer en La Llotja

Torrefarrera celebró ayer la procesión y la misa acompañada por la 
Banda de Tambors de Torrefarrera y la Coral Clavellina, con motivo 
de la Fiesta de las Ágatas. /FOTO: Lídia Sabaté

En el concierto familiar del Auditori Arítmia de rumba, cuatro 
personajes hacen la espera de un tren más divertida adentrándose en 
un mundo musical cargado de creatividad. /FOTO: Lídia Sabaté

CaixaForum acercó ayer a los niños las historias de la mitología clásica 
con ‘Hèrcules, l’heroi del Mediterrani’, con la actriz Marta Gorchs y el 
audiovisual del ilustrador Pep Boatella /FOTO: Lídia Sabaté

El conductor de El foraster de TV3 visitó ayer La Llotja con su 
monólogo ‘Temps’, acerca de alguien a quien le acaban de comunicar 
que le quedan 90 minutos de vida. /FOTO:  Lídia Sabaté

La sala Manolita recibe en concier-
to esta tarde al grupo de versiones 
de pop-rock Aleste, formado por 
conocidos músicos de la escena le-
ridana: Estela Cabrera (voz), Miquel 
Capilla (guitarra), Ramon Codina 
(bajo), Josep Maria Serra (teclados 
y coros) y Gerard Luque (batería), 
un quinteto con muchos años de 
experiencia en varios grupos.

Aleste es un proyecto surgido 
entre estos músicos que además 
son amigos, quienes se reúnen pa-
ra disfrutar con las canciones del 
pop y el rock que más les gustan, 
aportándoles su particular toque 
pero manteniéndose fiel a la parti-
tura original.

Las tardes de los domingos que-
dan reservadas en la sala Manolita 

para este tipo de conciertos próxi-
mos al público.

Este mes de febrero se podrá 
ver en acción a Nimai, banda de 
new-rumba creada en el año 2005, 
que recorren una etapa en la cual 
compaginan canciones de creación 
propia con versiones de artistas afi-
nes que llevan siempre a su terre-

no, y que celebrarán en la Manolita 
su décimo aniversario el próximo 
día 15. Y, para redondear el mes 
más corto del año, la Bon Scott 
Band, considerado uno de los me-
jores grupos europeos que rinden 
tributo a los incombustibles AC/
DC, se encargará de interpretar las 
piezas de los australianos.

Aleste lleva sus 
versiones de 
pop-rock a la 
Sala Manolita

FOTO: I.S. / El quinteto Aleste versiona los temas con su toque especial

‘Birdman’ y ‘El Gran 
Hotel Budapest’, 
favoritas a los Bafta
les siguen en nominaciones ‘the 
Imitation Game’ y ‘Boyhood’
El mexicano González 
Iñárritu aspira a su segundo 
Bafta con la comedia 
‘Birdman’, seguida de cerca 
por ‘El Gran Hotel Budapest’, 
‘La Teoría del Todo’ y ‘The 
Imitation Game’.

Londres
efe
Las películas Birdman, Boyhood, El 
Gran Hotel Budapest, The Imitation 
Game y La Teoría del Todo compi-
ten esta noche en la 68 edición de 
los Bafta de la Academia británica 
de cine, la antesala de los Óscar de 
Hollywood. La comedia El Gran Ho-
tel Budapest, escrita y dirigida por 
el estadounidense Wes Anderson, 
llega con once nominaciones, en-
tre ellas las de Mejor Película, Me-
jor Director, Mejor Actor y Mejor 
Guión Original. La representación 
latinoamericana viene de la mano 
de la alabada Birdman, del mexica-
no González Iñárritu, la historia de 
un actor que en los días previos al 
estreno de una obra suya en Broad-

way se enfrenta a su ego y trata de 
recuperar a su familia, su carrera y 
a él mismo. Birdman compite con 
diez nominaciones, las mismas 
que la británica La Teoría del Todo. 
Esta cinta, dirigida por James Mar-
sh y basada en la vida del céle-
bre científico británico Stephen 
Hawking, es un éxito de crítica y 
taquilla en el Reino Unido. En nú-

mero de nominaciones les sigue, 
con nueve, The Imitation Game, 
la película biográfica sobre el ma-
temático británico Alan Turing y 
su trabajo para descifrar los códi-
gos nazis. El drama del crecimien-
to de un niño rodado en 12 años, 
Boyhood, optará a cinco galardones 
y también competirá por el Bafta a 
la Mejor Película y al Mejor Actor.

FOTO: EFE / Las butacas de los nominados, en la Royal Opera House
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