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A judici per usar
un gas prohibit
el propietari
d’un escorxador
Per envasar la carn,
a la Seu d’Urgell

TRIBUNALS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Fiscalia de
Lleida sol·licita un any i mig
de presó per al propietari d’un
escorxador de la Seu d’Ur-
gell,Mafriseu, acusat d’utilit-
zar un gas prohibit per enva-
sar carn. El Ministeri Públic
considera que l’acusat va uti-
litzar monòxid de carboni per
envasar productes carnis. Cal-
cula que va distribuir 400.000
envasos d’aquests productes
destinats al consum humà en
200 punts de venda de Cata-
lunya,Aragó iValència.Aquest
gas, prohibit per la Unió Eu-
ropa, manté el color roig de
la carn i emmascara la pre-
sència de signes de deterio-
rament.

L’acusat, propietari de Ma-
friseu, va negar ahir a aquest
diari haver utilitzat el monò-
xid de carboni.Va afirmar que
a l’escorxador li van trobar
bombones d’aquesta substàn-
cia perquè les utilitzava per
calibrar una màquina. Fisca-
lia li demana una multa de
12.000 euros.

Unes 900 denúncies per
maltractament a Ponent
❘ LLEIDA ❘ Els jutjats de Lleida
van rebre l’any passat 897 de-
núncies per violència de gè-
nere i van condemnar 290 ho-
mes per agredir les seues pa-
relles.A més, 167 presump-
tes víctimes van retirar la de-
núncia.Al seu torn, els jutges
de Ponent van protegir l’any
passat 261 víctimes.

Cau un arbre pel
vent a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Els Bombers de la
Generalitat van retirar ahir
un arbre que va caure a cau-
sa del vent al carrer Jaume I
deTàrrega.Van rebre l’avís a
les 14.20 hores.

Sufoquen un incendi en
una empresa de Golmés
❘ GOLMÉS ❘ Els bombers van su-
focar un incendi de palets en
una empresa de Golmés.

❘ BALAGUER ❘ L’exalcalde de Bala-
guerMiquelAguilà va negar ahir
davant del jutge haver unflat fac-
tures en la contractació de fes-
tes durant els dotze anys que va
estar al capdavant de l’ajunta-
ment, segons va assegurar el seu
advocat, Francesc Sapena, a la
sortida del jutjat d’Instrucció nú-
mero 3 de la capital de la No-
guera.

El gremi de representants ar-
tístics de Lleida es va querellar
contraAguilà, l’exregidor de Fes-
tes Francesc Ferrer i el propie-
tari d’una empresa de represen-
tacions artístiques Enric Subi-
rós. L’acusació considera que du-
rant dotze anys l’ajuntament de
Balaguer va unflar factures i va
pagar dosmilions d’euros demés
en la contractació de festes, to-
tes efectuades a través de Su-
birós.

L’advocat d’Aguilà, Francesc

Aguilà nega davant del jutge que unflés factures
Després de ser acusat d’irregularitats en la contractació a les festes de Balaguer

TRIBUNALSDECLARACIÓ

Miquel Aguilà, amb el seu advocat, després de sortir del jutjat.

LAURA CORTÉS (ACN)

Sapena, va considerar “sorpre-
nent que afegint unes factures
més s’hagi reobert l’assumpte”.
Va recordar que“estava arxivat”
i va confiar que es farà justícia i
es comprovarà queAguilà no ha

tingut res a veure amb els fets.
“El senyorAguilà, com tots els
alcaldes, no tenen relació amb
les factures que es presenten”,
va explicar l’advocat.

A més, va puntualitzar que

per supervisar les factures “ja hi
ha organismes de control com
l’interventor, el secretari o el re-
gidor de festes”.“Cap d’aquests
òrgans de control no ha posat
objeccions, ell [Aguilà], com en
la resta d’àrees, firma allò que
se li presenta com a legal”, va
explicar. Per aquesta raó va de-
fensar que el seu client és inno-
cent.

Representants artístics de les
comarques de Lleida van decla-
rar dijous al jutjat d’Instrucció
número 3 de Balaguer que “ve-
taven tots els representants que
intentaven presentar un pressu-
post, incomplint així la legisla-
ció de contractació administra-
tiva, tant estatal com local”.Tam-
bé van denunciar que l’ajunta-
ment de la capital de la Nogue-
ra pagava per les contractacions
més del que cobraven els con-
tractats.

Imatge del bar que va ser assaltat la nit passada.

ITMAR FABREGAT

M.A.M. / E.F.
❘ TORREFARRERA ❘Almenys dos per-
sones van assaltar la nit de di-
jous a divendres un bar aTor-
refarrera i van agredir-ne el pro-
pietari, que va ser traslladat a
l’hospitalArnau deVilanova. Els
fets van ocórrer poc abans de la
mitjanit quan el propietari del
bar es disposava a tancar. Lla-
vors, un home el va colpejar, pel
que sembla, amb la part poste-
rior d’una arma.Tanmateix, la
víctima es va girar contra ell i
li va clavar diversos cops. Lla-
vors, el lladre va fugir corrent i
possiblement malferit.

L’alcalde deTorrefarrera, Jor-
di Latorre, que es va personar al
lloc, va assegurar a aquest dia-
ri que “segons sembla una al-
tra persona esperava a la porta
l’assaltant”. Els serveis sanitaris
van atendre la víctima, que va
ser traslladada a l’Arnau deVi-
lanova i va ser donada d’alta poc
després. Fonts veïnals van asse-
gurar que es tracta de la segona

Assalten unbar a Torrefarrera i
n’agredeixen l’amoambuna arma
La víctima es va girar contra un dels delinqüents després de sentir un cop al cap ||
Un dels lladres va quedarmalferit i els Mossos d’Esquadra el busquen

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

vegada en menys d’un mes que
aquest bar pateix un assalt. En
l’altra ocasió, els lladres van ar-
ribar a colpejar diversos clients
que es trobaven al local. El bar
Cal Miquelet és al carrer Major
deTorrefarrera, al centre de la

població. La policia autonòmi-
ca ha obert una investigació per
aclarir si els dos atracaments es-
tan relacionats.

Pel que sembla, diversos tes-
timonis haurien vist dos perso-
nes fugir del bar.

Atraquenuna
gasolinera
aLleida

■ Un agent de la Guàrdia
Urbana de paisà va sor-
prendre dijous passat un
home quan intentava atra-
car la gasolinera del car-
rer Acadèmia de Lleida
amenaçant la dependenta
amb unes tisores i un bas-
tó amb una punta de fer-
ro en un extrem. L’agent
va aconseguir reduir l’as-
saltant i va demanar aju-
da als seus companys.

Al lloc es van desplaçar
diverses patrulles de la Po-
licia Local, que van arres-
tar l’home, J.R.R., de 52
anys i veí de Lleida, acu-
sat d’un delicte de robato-
ri amb violència i intimi-
dació.Avui declararà da-
vant del jutge.
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RESIDÈNCIA SANT JOSEP

Cinquè aniversari de la residència
Sant Josep deMalpartit
La residència Sant Josep de Malpartit va cele-
brar ahir el cinquè aniversari amb una missa
i amb la coral Llum deVeus de Pardinyes.A
l’acte van assistir diferents autoritats, així com
usuaris, familiars i amics del centre.

SOCIETATGent

LLEONARD DELSHAMS

Assaigobert de
‘FreeWatt’que
podrà veure’s a la
pròxima FiraTàrrega

El Programa de Suport a la
Creació de FiraTàrrega es va
engegar ahir amb el primer
assaig obert pels carrers de la
capital de l’Urgell de la seua
quarta edició amb la compa-
nyia francesa 1Watt, que pre-
para l’obra FreeWatt per a la
pròxima edició de FiraTàrre-
ga. El certamen se celebrarà
del 10 al 13 de setembre.

www.amanidalleida.wordpress.com

Tres lleidatanes, a la sisena edició
de lesOlimpíadesdeGeologia
La Facultat de Ciències de la Universitat d’Ala-
cant acull aquest cap de setmana la sisena edi-
ció de les olimpíades de Geologia en les quals
Mariona Castells, Irene Sió (INS Ronda) i Me-
lina Clarós (Guindàvols) representen Lleida.

Finalitzael primer festival Destí Poesia Km2015
El I Festival Internacional de Primavera Destí Poesia Km 2015, organitzat per
la Paeria i comissariat per Àngels Marzo i Xavier Macià, es va clausurar ahir
amb una bona acceptació de públic, segons l’edil de Cultura, Montse Parra.
El certamen va homenatjar Jaume Pont. El poeta també va ser l’escollit per al
Dia de la Poesia i va llegir ahir a Barcelona el poema Illa Escrita.

ElNastasiHotel
celebra una
festadels 80

Els anys 80 i 90 van tornar
ahir a posar-se de moda a
Lleida amb una festa dels
vuitanta organitzada al
Nastasi Hotel Spa. L’esde-
veniment va comptar amb
un sopar i una celebració
posterior amb la música
disco d’aquelles dècades.

AMADO FORROLLA

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Classifiqueu les vostres
prioritats. Observeu pros i

contres de la situació actual. Feu
una llista de suggeriments i metes
i prepareu-vos per realitzar canvis
que us ajudaran a millorar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Uniu forces amb qui sen-
tiu que pot donar-vos

l’avantatge necessari per tenir les
coses acabades. L’experiència
comptarà en molt del que feu al
tractar temes legals o financers.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Torneu als negocis i feu
un esforç per posar confi-

ança de nou en la vostra personali-
tat. Està bé ser diferent, especial-
ment si intenteu atreure algú tan
creatiu com vosaltres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Protegiu la salut i relaci-
ons importants. Els pro-

blemes sorgeixen si deixeu que
s’imposin les emocions. Podeu ini-
ciar alguna cosa, però estigueu se-
gurs de tenir l’aprovació requerida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Preneu temps per donar-
vos gustos. El que feu ser-

vir per actualitzar la vostra imatge
o aprendre noves habilitats no serà
un desaprofitament. No accepteu
comandes absurdes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Poden passar canvis ines-
perats. Mantingueu una

ment oberta, però no us precipiteu
a acceptar res. Escolteu i doneu so-
lucions que us facin sentir més cò-
modes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Haureu d’equilibrar el que
desitgeu fer amb el que

vau prometre. Si comenceu aviat i
sou inventius en la forma d’abordar
negocis, sereu capaços de satisfer
tothom.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Concentreu-vos en la llar,
família i fer canvis positius

que milloraran el vostre estil de vi-
da. Els tractes financers es veuen
bé, però investigueu abans d’acor-
dar amb algú amb debilitats.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Estigueu tranquils i obser-

veu què ocorre al voltant. No heu
de fer promeses o admetre respon-
sabilitats a fi d’impressionar. Us ani-
rà molt millor si qüestioneu el que
sembli conduir al fracàs.

AQUARI 20-I / 18-II.
Expresseu els desitjos i
busqueu formes de tornar

realitat una cosa que volíeu fer. Una
relació es veu prometedora però
posar els documents en ordre hau-
ria de fer-se abans de procedir.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No creieu tot el que sentiu
i estigueu segurs de ser

precisos quan discutiu els plans. La
preparació i presentació sòlides fa-
ran la diferència entre l’èxit i fracàs.
Seguiu el vostre camí.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Participeu però no pro-
meteu el que no podeu

donar. La disciplina i el treball dur
convenceran algú amb influència.
Rebeu a casa i causareu impacte en
algú que voleu impressionar.
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Els productors de fruita 
demanen a la ministra 
mesures contra el veto rus  
L’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya 
vol que les actuacions incloguin la fruita de pinyol
Sol·liciten a la Ministra 
d’Agricultura la seva 
intermediació amb 
Europa per tal que es 
puguin adoptar mesures 
immediates.

Lleida
ACN
L’Associació Empresarial de Frui-
ta de Catalunya, Afrucat, junta-
ment amb la resta del Comité 
de Fruita de Pinyol de FEPEX, 
adreçarà una carta a la Minis-
tra d’Agricultura, Isabel García 
Tejerina, sol·licitant la seva in-
termediació amb Europa per tal 

que es puguin adoptar mesures 
immediates i prèvies a l’inici de 
la campanya i així minimitzar la 
incidència del veto rus en el co-
rrecte funcionament del mercat. 

El sector demana modifica-
cions del reglament, que es fa-
ciliti el pagament en espècie de 
la transformació de les retirades 
a beneficència i que s’incremen-
tin els imports màxims d’ajut a la 
retirada.

La carta alerta també de la 
incidència negativa en l’evolu-
ció de la campanya que tindria 
la no adopció ràpida d’aquestes 
mesures excepcionals. El direc-

tor general d’Afrucat, Manel Si-
mon, ha destacat que “la seva 
tasca de l’estiu i el fet de tenir 
les administracions espanyola 
i catalana al costat ha permès 
ser l’únic país de la UE que 
ha pogut posar en funciona-
ment el pagament en espècie 
i aprofitar els fons que la Co-
missió Europea havia destinat 
a aquest fi”. 

ModificAció dEL 
rEgLAMEnt

Afrucat sol·licita que les me-
sures excepcionals incloguin la 
fruita de pinyol i que s’allarguin 
fins a la finalització del veto rus. 
En aquests moments les mesu-
res excepcionals incloses en el 
Regalment només inclouen la 
fruita de llavor i s’acaben el 30 
de juny.

Les modificacions del regla-
ment també haurien d’incloure 
una adequació als volums que 
s’exportarien al mercat rus si 
no existís la prohibició. Fepex 
calcula que Espanya va expor-
tar l’any 2013 gairé 68.000 to-
nes i que l’any 2014 aquesta 
xifra s’haguès incrementat un 
30%, sense tenir en compte 
les reexportacions de fruita de 
pinyol espanyola que arriben a 
Rússia a través d’altres estats 
membres. foto: Acn / El sector vol minimitzar la incidència del veto rus

Durant tot el matí d’ahir es va 
dur a terme la celebració del  5è 
Aniversari de la Residència Sant 
Josep de Malpartit. La celebra-
ció va comptar amb la presència 
del Director dels Serveis Territo-
rials de Benestar Social i Família 
de Lleida, Josep Maria Forner, 

les autoritats dels municipis de 
Torrefarrera, Alpicat i Alguaire i 
totes les famílies i amics del cen-
tre. Es va celebrar una eucaris-
tia, una cantada de la coral Llum 
de Veus de Pardinyes , i per fina-
litzar l’acte, es va oferir a tots els 
assistents un aperitiu.

La Residència St. Josep 
de Malpartit celebra el 
seu 5 cinqué aniversari

foto: residència Sant Josep / Durant l’acte es va fer una eucaristia

Una vuitantena de persones 
gaudeixen, malgrat la pluja, 
de la ruta ‘Alcarràs florit’

Una vuitantena de persones van gaudir ahir, tot i la 
pluja, de la ruta Alcarràs florit, una jornada organit-
zada per la Regidoria d’Ensenyament i Patrimoni de  

foto: Ajuntament d’Alcarràs / Els participants van passejar pels camps de l’entorn de la població

l’Ajuntament de la localitat, que té per objectiu apro-
par el patrimoni rural de la vila, alhora que es gaudeix 
del bonic paisatge que deixen els arbres fruiters florits 
en aquesta època de l’any. La regidora d’Ensenyament 
i Patrimoni de l’Ajuntament, Marina Forcada, qui va 
acompanyar els assistents durant les més de dues hores 
i mitja de recorregut, es va mostrar molt satisfeta amb 
la gran acollida que va tenir aquesta iniciativa per part 
dels veïns del municipi. 
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TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

DISSABTES, 10 A 14 H I 17 A 20 H
(Re)descobriu el campament de

La Canadenca.

Entrada lliure.

Campament de La Canadenca.

TEATREMUNICIPAL

Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DIUMENGE, 29 DE MARÇ. 19.00 H
Fedra.De Jean Racine. Amb Emma
Vilarasau, Lluís Soler, Mercè Sampi-
etro. Entrades: teatre.bala-
guer.cat,ticketea.com, taquilla de 19
a 21 h. 973 44 52 52

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIJOUS, 26 DE MARÇ. 21.00 H
Sisa, Portet i Oliver. 15 €
DIVENDRES, 27 DE MARÇ. 20.30 H
La 5a de Beethoven i Judith Jáu-
regui. Camera Musicae. 14€/10€

TEATRE ESCORXADOR

Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DIVENDRES, 27 DE MARÇ. 20.00 H
Conversa escenificada amb Núria
Casado, Roser Guasch i Jaume Be-
lló. Sala 2. Gratuït.

DISSABTE, 28 DE MARÇ. 19.00 H
Rudo. Manolo Alcántara.
Sala 1. Circ.

Més informació: www.teatrees-

corxador.blogspot.com

ESPAI MERCAT

Tàrrega. Pl. Nacions, 12. 973 310 731

DIUMENGE, 29 DE MARÇ. 19.00 H
Tàrrega sona a... Cançó d’autor.

Concert de Jaume Sisa, Quimi

Portet i Joan Miquel Oliver. En-
trada: 12 euros (anticipada) i 15 eu-
ros (taquilla).www.tarrega.cat

PROPOSTES

MÚSICA

Oliver, Sisa i Portet.

SYMPHONIC OF ABBA · Dijous, 26 de març, 21h

Els grans èxits d’ABBA en versió simfònica.

ESPAI ORFEÓ

Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DIMECRES, 25 DE MARÇ. 19.30 H
Historia de 2.D’Eduardo Galan.
Teatre amb Joan Bellostas i M.
José Moya. Organitza: Toar Tea-
tre.

Foto promocional d’‘Historia de 2’.

www.teatredelallotja.cat o 973 248 925 / 973 239698. Entrades: teatredelallotja.cat; ta-
quilla (dilluns a divendres 17.00 a 21.00 h, dissabtes de funció 17.00 a 21.00 i diumenges i
festius des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

Judith Jáuregui.

Una de les exhibicions de Balls de Cercolets i Arquets que va poder veure’s dissabte a Tàrrega.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Cultural
Guixanet deTàrrega va cele-
brar dissabte passat la primera
edició de laTrobada de Balls de
Cercolets iArquets de Catalu-
nya, amb participants proce-
dents de quatre poblacions di-
ferents i un notable èxit de pú-
blic. La capital de l’Urgell va
concentrar durant tota la tarda
la participació d’agrupacions
de balls tradicionals de les ciu-
tats d’Igualada, Reus i l’Arboç
a més deTàrrega.

Ballarins de totes les edats,
des de nens fins a grans, van
oferir al públic diverses exhibi-
cions repartides en diferents es-
pais de la capital de l’Urgell.

El recorregut va acabar a la
plaça de les Nacions sense Es-
tat, on l’associació local Guixa-
net va revelar la seua intenció
de presentar aviat el Ball d’Ar-
quets Infantil deTàrrega.

Amb un vestuari molt carac-
terístic i vistosos cercles enra-
mats, els balls d’arquets enra-

mats constitueixen una coloris-
ta mostra del folklore típic ca-
talà.

L’associació Guixanet va es-
trenar i va donar a conèixer el
seu propi Ball d’Arquets –inte-
grat per un total de vuit balla-
rines femenines– fa gairebé tres
anys, concretament durant la
festa major de l’any 2012. Es
tracta de la recuperació d’una
coreografia del barri de la Mer-
cè, datada del segle XIX i revi-
sada perTon Farran.

Tàrrega celebra la seua Trobada
de Balls de Cercolets i Arquets

CULTURAPOPULARESPECTACLES

Els Premis de la Crítica celebren avui
la 17 edició per ajudar el teatre català

GUARDONSARTSESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘ Els Premis de la Crítica
celebren avui la 17 edició amb
l’objectiu de “donar un cop de
mà al teatre català”.Els guardons
renaixen per tercera vegada des-
prés d’una primera etapa que va
durar 13 edicions, fins al 2001,
i una segona que en va durar tres,

del 2008 al 2010. La gala d’en-
trega tindrà lloc avui a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm deBar-
celona. Compta amb 20 catego-
ries. El muntatge teatral ambmés
nominacions és L’orfe del clan
dels Zhao, que va poder veure’s
al gener a la Llotja.

Els alumnes de guitarramostren les
seues habilitats en un concert a Puigverd

MÚSICACONCERTS

❘ PUIGVERDDE LLEIDA ❘ La Llar Social
de Puigverd de Lleida va acollir
dissabte un concert d’alumnes
de guitarra de 8 escoles.A més
de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Puigverd de Lleida, van
participar-hi joves de l’Escola de
Música de l’Orfeó Lleidatà, les

escoles municipals d’Alcoletge,
Alpicat,Artesa de Lleida,Torre-
farrera, Mancomunitat de Mu-
nicipis per la Música a les Gar-
rigues (amb alumnes de les Bor-
ges, Juneda i Arbeca) i l’Aula
Música del Col·legi Sagrada Fa-
mília de Lleida.

Unmoment del concert que va tenir lloc dissabte a Puigverd.


