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esports | pàg. 27
el Pardinyes expulsa dos jugadors del 
Juvenil B que en van agredir un de 
l’equip del Baix Segrià i la seua família

1,30 €

GUIA | pàg. 34
el Festival de Pasqua de Cervera estrena 
director i oferirà onze produccions  
i dinou concerts en vuit escenaris

Dos joves van ser víctimes 
d’agressions homòfobes i van 
haver de ser ingressats en un 
hospital a les comarques de Llei-
da el 2016, període en què els 
Mossos van rebre almenys cinc 
denúncies. En un cas, era un me-
nor d’edat i heterosexual, i en 
l’altre, una parella homosexual. 
Hi ha altres casos de discrimi-
nació, com el d’Àlex Bometón, 
un professor de música que va 
ser agredit verbalment en un 
col·legi d’Almenar.

Dos joves van ser ingressats 
a l’hospital al ser víctimes 
d’agressions homòfobes
Lleida || Un menor 
heterosexual en un 
cas i en l’altre, una 
parella homosexual

Denúncies || El 2016, 
els Mossos en van 
rebre almenys 5 a les 
comarques lleidatanes

és notícia ❘ 3

Itmar FaBregat

lleida ❘ 11El jove, de 21 anys, ahir a la teulada de la presó Model de Barcelona.

aCN

Un pres de lleida 
s’atrinxera a la 
teulada de la model
Va ser traslladat a Barcelona 
per declarar en un judici i ahir 
va estar onze hores al terrat 
per protestar perquè considera 
injusta la condemna i no vol 
tornar a la presó de Ponent

comarques ❘ 15

Agredeixen el propietari
d’un pis del bloc 
okupat a Mollerussa

denúncIA

lleida ❘ 10

Rigau admet que va 
desviar 81 milions de les 
guarderies a la privada

edUcAcIó

La Paeria ha enviat cartes als 
veïns de 300 edificis a les fa-
çanes dels quals hi ha plaques 
amb el símbol franquista del jou 
i les fletxes informant-los que 
seran retirades si no s’hi opo-
sen. D’aquesta manera, l’ajun-
tament de Lleida recondueix la 
seua postura en aquest conflicte 
i s’ajusta a la normativa del Me-
morial Democràtic.

lleida ❘ 7

La Paeria avisa 
ara els veïns  
que les plaques 
franquistes  
seran retirades
Els informa que així es 
farà si no s’hi oposen

Les al·legacions de l’ajunta-
ment d’Organyà i dels propie-
taris afectats han fet rectificar 
Territori i Sostenibilitat i ja no 
abocarà a la pista d’aterratge 
de parapent la runa procedent 
de la construcció del túnel de 
Tres Ponts.

comarques ❘ 12

El Govern rectifica 
i la pista de vol 
d’Organyà no 
rebrà runa
Per al·legacions, buscarà 
una alternativa per a les 
restes d’obra de Tres Ponts

Àlex Bometón
professor De música De 24 anys

«Un pare va dir a la seua 
filla: ara també teniu 
professors marietes?»
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Ensenyament exigeix portar a classe 
els alumnes de la Pobleta de Bellveí

p. 14
Sant Josep tindrà 304 expositors
en un recinte firal un 18% més gran

p. 16

L’alcalde d’Organyà a la zona d’aterratge de parapent.

c.SanS

cynthia SanS
❘ organyà ❘ El departament de 
Territori i Sostenibilitat tenia 
previst fins a ahir utilitzar la pis-
ta d’aterratge de parapent d’Or-
ganyà com a abocador de les 
obres de construcció del túnel 
de Tres Ponts, però les al·lega-
cions presentades per l’ajunta-
ment d’Organyà i els propietaris 
afectats l’han fet rectificar. La 
Generalitat ha descartat la zo-
na prevista, malgrat que no ha 
concretat encara una ubicació 
alternativa.

El consistori, veïns propieta-
ris de 68.201 metres quadrats 
de terrenys en tràmit per ser 
expropiats per la Generalitat i 
clubs i escoles de parapent del 

municipi havien format un front 
comú perquè Territori canviés la 
ubicació de la zona prevista com 
a runam del túnel de Tres Ponts, 
a la C-14 i entre les localitats 
d’Organyà i Montant de Tost, 
que segons el projecte original 
afectaria la zona d’aterratge de 
parapent. 

Incompatible amb l’esport
El consistori i els propietaris 

van presentar al·legacions al 
procés d’expropiació dels ter-
renys al·legant que “la ubicació 

La pressió dels veïns evita que el Govern  
aboqui runa a la pista de vol d’Organyà
Preveia utilitzar-la per acumular restes d’obra del túnel de Tres Ponts i buscarà una altra ubicació després 
de les al·legacions d’ajuntament i propietaris || Causaria “greus perjudicis” per al municipi, asseguren

infraestructures carreteres

prevista és del tot incompatible 
amb la pràctica del parapent que 
es desenvolupa en aquell parat-
ge” i “pot provocar un greu per-
judici per a la promoció d’aquest 
esport i, per extensió, per a la 
promoció turística i econòmica 
d’Organyà”.

La perforació del túnel de 
Tres Ponts s’iniciarà a finals 
d’aquest any i es preveu que aca-
bi el 2020. Les obres tindran un 
cost d’uns 48 milions d’euros i 
inclouran un tram d’aproxima-
dament tres quilòmetres.

finS aL 2020
La perforació del túnel 
començarà a finals d’any  
i les obres està previst  
que acabin el 2020

Puigverd de Lleida estrena una ruta per 
divulgar el seu patrimoni històric i natural

municipis turisme

❘ PuigvErD DE LLEiDa ❘ Puigverd de 
Lleida estrenarà aquest diumen-
ge una ruta de 12,3 quilòmetres 
per donar a conèixer el patri-
moni històric, cultural i natu-
ral del municipi. Es tracta d’un 
recorregut circular que parteix 
del poble i recorre paisatges de 
regadiu i de secà dins de l’es-
pai protegit de Mas de Melons. 
Senyals, banderoles i fites fa-
ciliten que els visitants puguin 
orientar-se, i incorpora plafons 
explicatius sobre la importància 

històrica d’elements com el ca-
nal d’Urgell, l’antiga farinera i 
la central hidroelèctrica, entre 
d’altres. 

El trajecte inclou el mirador 
de la Serra, que ofereix una 
vista panoràmica de la major 
part del pla de Lleida. Aques-
ta actuació, amb un cost d’uns 
30.000 euros, ha comptat amb 
subvencions de la Diputació i 
l’Obra Social La Caixa. 

Per la seua banda, veïns de 
la localitat han aportat imatges 

i textos sobre els paratges que 
formen part d’aquesta ruta.

Aquest recorregut s’inaugu-
rarà amb motiu d’una caminada 
popular organitzada per Ancesa 
Jove, en col·laboració amb el 
consistori i altres entitats locals. 

Al marge d’aquesta ruta, el 
municipi ha senyalitzat també 
altres elements del seu patri-
moni que vol promocionar, com 
per exemple l’estació i el dipòsit 
d’aigua dissenyat per Francesc 
Macià.

Una activitat 
“estratègica”  
per a l’economia 
de la localitat
n Les finques afectades 
pel projecte d’abocador 
d’obres del túnel, propie-
tat de set veïns del munici-
pi, estan situades a la zona 
coneguda com els Vinyets 
d’Organyà, que és la zo-
na d’aterratge dels clubs i 
les escoles de vol de para-
pent. L’alcalde, Celestí Vi-
là, va fer referència ahir al 
fet que la població “comp-
ta amb el reconeixement 
internacional” com una 
de les destinacions amb 
unes millors condicions 
naturals per a la pràctica 
del parapent i que la zo-
na de vol d’Organyà “és 
la que té les millors con-
dicions per a la pràctica 
aèria d’acrobàcies de tot 
Europa”. Vilà va recor-
dar que “el 2015, més de 
6.000 persones van venir 
a volar en parapent”, i va 
concloure que la pràctica 
d’aquest esport és un “sec-
tor estratègic”. 

Els ajuntaments d’Orga-
nyà, Fígols i Alinyà, Coll 
de Nargó i la Seu d’Ur-
gell, el consell comarcal 
de l’Alt Urgell i la plata-
forma veïnal de Tres Ponts 
supervisen les obres del 
túnel de Tres Ponts.

aL·LegaciOnS

Contaminació. A banda de l’impacte paisatgístic, les al·lega-
cions consideren que “la contaminació acústica que el trànsit 
de vehicles i l’activitat que l’abocador generarien serien ele-
ments determinants per dissuadir sobre la pràctica esportiva 
del parapent”.

Perjudicis. L’ajuntament apunta també que “no pot acceptar 
que aquesta ubicació posi en crisi una de les úniques activitats 
que generen prosperitat al municipi i l’única que en aquests 
moments té un important potencial de creixement per generar 
més activitat econòmica”.

aJuntamEnt DE PuigvErD DE LLEiDa

Vista dels paisatges que recorre la ruta de Puigverd de Lleida.


