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TECNOLOGIA FRAU A INTERNET 

El virus informatic deis ajuntaments 
arriba a la Diputació i empreses privades 
La incidencia va a la baixa i la corporació provincial el bloqueja i evita que el 'malware' entri al sistema 
11 L'enviament de correus fraudulent va comem;ar aquest divendres a Tremp i encara continua 
REDACCIÓ 
! LUIDA 1 El virus informiltic que 
afecta una xi(ra encara indeter
minada d'ajuntaments de Llcida 
ha arribatlambé al sector priva! 
in la Diputació. Fins a ells han 
arribat correus elcctronics la 
procedencia deis qua ls és apa
rentment d'un consistori de la 
dcma rcació pero es tractn en re
alitat d'una falsificació i suplan
tació de la idcnt ital d 'aquests 
ajuntaments. 

Una vegada que el programa 
maliciós ha entra! als correus 
del destinatari, cosa que s'acon
segueix únicament si s 'activn 
obrint un annex amb apnrem;n 
de document de text, el pro
grama, conegut com o Emotet, 
s'apropia de les llistcs de distri
bució del destinatari afectal i es 
propaga. 

El primer correu d'aquest ti
pus l' bauria rebut l'ajuntament 
de Tremp, mentre que la Dipu
tació i cmpreses consultados ho 
van detectar dilluns. El consis
tori va emetre un ban municipal 
alerta ni la població contra la re
ccpció de corrcus amb el matcix 
consistori com a remitent encara 
que amb algun detall sospitós 
(vegeu el desglossament). 

Pcr cxcmplc, la direcció del 
remitent que figura a la safa
la d'entrada del correu no és la 
mateixn que npareix a l'obrir-lo. 
Els correus coi ncideixen tam
bé a figurar escrits en castella, 
quan l'idioma habitual d'aques
tes corporacions és el cata la. En 
el e as de la Diputació, els ser veis 
informñtics van assenyalar ahir 
que els sistemes de protccció 

van p ermetre bloquejar el pro
grama maliciós i ara busquen un 
potró pcrtallarcls corrcus amb 
el provcidor, mentrc desenvolu
pen una auditoría pcr coneixer 
l 'abast de la t romesa malware 
o programo ma liciós. 

El consistori de Tremp, al 
seu torn, estudia si denunciara 
aquesta incidencia als Mossos. 
Tant l'ajuntament com In Oi
putació consideren que és una 
oport unitat pe1· conscienciar so
bre lo scgurctat en informñtica 
i la necessitat d'estar en alerta 
davant de qualsevol possibilitat 
de v irus informatic. 

Els correus infcctats conti
nuaven arriban! ahir a algunes 
direccions incloses a les !listes 

PROCED NClA FAMILIAR 

Els destinataris obren 
el correu al procedir 
de remitents amb qui 
estan familiaritzats 

de distribució, malgrat que la in
cid~mcia era menor que dilluns, 
segons va assenyalar l'ajunta
ment de Tremp. 

El programCI maliciós és conc
gut com a Emotet i el seu objec
tiu final és recollir informació 
deis titulars deis comp tcs de 
corrcu. Pero també funciona 
coma cavall de Troia a través 
del qua) nitres virus accedcixcn 
al sistema en casque s'activin i 
poden acabar espiant l'usuari 
o segrestant arxius per demn
nar-ne el rescat. 

COMUNICACIONS FERROCARRIL 
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Dos 11xempl•s d11is correus rebuts 
als ajuntaments. 

u 

Tremp avisa els ve"ins contra l"spoofing' 
• L'ajuntarnenl de Tremp va 
rebre divendrcs diversos cor
reus d'aparenc;a normal, que 
van passar cls filtres informa
tic¡ i no van ser detectnts pels 
programes antivirus. En casos 
com aquest, a més, el remitent 
9ue figura al corrcud'entrnda 
es o esta relacional amb una 
direcció de confianc;a o cone
guda. Tanmntcix, una vcgada 
obcrt el correu In dirccció és 

una nitra i si s'obre e l docu
ment adjunt, qucaparcixbui.t, 
es dóna entrada al programa 
maliciós. 

El consistori d e Trernp ha 
analitzat l'afectació del vims 
i ha concl?ls que es t racta, en 
aquest cas, de spoofing, ésa 
dir, d' una suplantació de la 
identitat en que un atacan! 
es fa passar pcr unn entitat 
diferent a través de la fnlsi-

ficació de les dades, general
ment amb usos maliciosos o 
d'investigació. 

Els efectos a Tremp pcr 
ara són l'nrribnda massivn 
d'aquests correus i les moles
líes per eliminar-los. En pa
raJ.Iel, ha ndvertit cls velns a 
través d'un ban sobre la pos
sibilitat que rebin correus in
fectats nmb el consistori com 
a (als remitcnl. 

PROJECTES XARXA VIARIA 

Una avaria en un tren de I'R14 de 
Barcelona a Lleida afecta cent usuaris 

A punt el projecte per 
arreglar camins de la CHE 

t LLEIOA¡ L'avaria d'un tren amb 
sortida de l'estació de Franc;a 
de Barcelona a les 11.43 i arri
bada a .Lleida a les 14.55 hores 
va afectar ccnl usuaris d'aqucs
ta línia i va provocar retards de 
90 rninuts en. el t rajecte. Segons 
fonts de la cornpnnyia Rcnfe, 
l'avorio mccitnica del tren el 
va inutilitzar i va obli¡,>ar:l utl
litzar un altre comboi, que va 
traslladar cls passatgcrs una 
hora i mitja més tard fins a l'es
tació de Tarragona, on els que 

es dirigien a Lleida van ha ver 
d'agafar un altrc tren per fi
nalitzar el trajecte. Segons les 
mateixes fonts, no hi va hnver 
cap altrc comboi afecta! pcr 
aquesta incidencia. 

L'R14 enllac;a Barcelona i 
Lleidn a través de Tarragona 
i Rcus. L'avaria d'ah ir atansa 
les que s'han registra! aquest 
any a les línies de tren que van 
de Lleida a Barcelona a di ver
ses desenes. L'Rl2 de Lleida 
a Barcelona per Manresa és 

espccial rne nt vulnerable en 
ilqucst sent it i fin s al d issab
te 14 havia registrat un total 
de 45 dies amb incidencies i 
rctards des de l'inici d'nny. A 
aixo so Ji suma que en diver
sos lrams de les Hnies hi ha re
duccions forc;ades d<! vclocitat 
per garantir la scgurctnt deis 
viatgers ja que el tram és es
pecialmentmenys estable. Per 
cxcmplc, l'any passat hi havia 
quatre limitacions només al 
tram Lleida-Mollerussa. 

¡ttEIOAi El projecte de rcforn.1a i 
rcparació de camins de In Con
federació Hidrogr11fica de I'Ebre 
a Gimenells i Pla de la Font i al
tres municipis com Almaccllcs, 
Alcarras i Lleida esta penden! 
de licitnció, segons va explicar 
ah ir el subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crespín, n l'al
caldessa de Gimenells, Emrna 
Solans (Som Poble). Aixo im
plica quo el projcctc esta a punt 
per iniciar el t rilmit del concurs 
públic. 

Es tractn d 'una amplia xar
xn de camins utilitzada com n 
rutes de transport escolar i co
municacions locals. El projec
lc preveu una inversió de tres 
milions d'euros, que es duria a 
terrneentre aquest any i el2020, 
segons es va avanc;ar el mes de 
febrcr possat. Els alcaldes deis 
municipis per on passen nquests 
cam ins han denuncia! en rei
t erados ocasions el mal cstat 
d'aquesta xarxa v i?tria, rnolt 
utilitzada pel tr·1lnsit local. 
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TRIBUNALS JUOICI 

''Quan entrava per la porta de 
casa sentia que vivia a l'infem" 
Una jove relata a !'Audiencia les agressions sexuals que va patir per part del seu 
padrastre a Guissona 11 La Fiscalia sol·licita una pena de 13 anys i mig de presó 
L.GARCIA 
) LLEIOA 1 Una jove de 24 anys va 
relatar nlrir o I'Audiencia de 
Lleida les agressions sexuals de 
les qun ls acusa e l seu padras
tro n Guissona des que tenia 8 
nnys fins als 15, quan va decidir 
anar-se'n de casa per posar {i 
als abusos. "Quan entrava per 
la porto de casa sentía que vivia 
a l'infern", va declarar la vícti
ma durant e l seu relat, q ue va 
ha ver d'interrompre en di verses 
ocnsions per l'ansietat que li va 
provocar recordar e ls episodis 
d 'agressions. Per In seua parl, 
l'ncusat, P.D. B.A., de 44 anys, 
només va voler rcspondre a l se u 
advocal, va negar e ls fets i va 
assegurar que "mai he tocatles 
meues filles". La jove va expl i-

SEQÜELES 

Fa tres anys que la jove no 
pot treballar a causa de 
l'ansietat i depressió que 
pateix pels abusos 

car que els nbusos van comen~ar 
quan tenia 8 anys, moment en 
que l'ncusat la vn colpejar amb 
u n cinturó per treure males 
notes i Ji va fer tocaments. Uns 
abusos que, segons la decla
ració, fins i tot es produ'ien en 
presencia de les seues genn<~nes 
petites i que va intentar expl icat· 
a la seua .more quan tenia 10 
anys, pero no se la va creure. 

"Agafava qualsevol excusa 
absurda percastigar-me. Lite
nia por. Cada d i a era una tortu· 
ra", vaassenyalarlajove, que va 
insistir que no ho va denunciar 
abans perquc l'acusat l'havia 
amcna~at de fcr mal a la se u a 
mare i al seu genna. A més, va 
explicar que finalmenl va deci
dir intcrposar la dcnúncia, quan 

INCENDI 

Es cremen 1,5 
hertarees 
a Alfarras 

L'acusat, ahtr, duran! el judld cell!brat a I'Audl~ncla Provincial de Llelda. 

LESCLAUS 

Durantset anys. La victima va relatar que va patir agressions sexuals 
per part del seu padrastre des deis 8 flns als 15 anys. També va explicar 
que la va sotmetre a mahractament fislc, flns 1 tot amb un clnturó, per 
haver tret males notes. Segons la denúncia, els abusos es produ'ien fins 
i tot en preséncia de les germanes petites, quan estaven adormid es. 

Acusacions. Tant la germana com la marede la )ove van declarar ahir 
al judlci que l'acusat era •agressiu• i que 11 tenien •por•. Van relatar que 
l'amblent a casa no era d'una famflia normal! que lnsultava 1 pegava a 
la mare 1 als fills (dos d'ella 1 dos de blologlcs). 

tenia 21 anys, perque tenia por 
que la se u a germ::tt1a petita, que 
ara en té 10, tamb6 cstigués sent 
víctima d'abusos per part del pa
drastre. ''E m vnig sentir despro
tcgidn pcrquo ningú cm creia", 

va afirmar. La vktima fa tres 
anys que esta de baixa laboral 
pcr l'ansictal i la depressió que 
té a causa deis abusos. Al judici 
va declarar una nJtra germana 
de la víctima (filia biologicn de 

l'acusnt), que va assegurar que el 
seu pare e ra agressiu i li tenien 
por. Entre llilgrlmes, va relatar 
que, qu<~n era petita, va sentir 
com el seu pare oblignva la se
ua germana a "fet: alguna cosa" 
que e lln no volia. Perla seua 
par!, la mare de la denuncian! 
va assenyala r que l'acusat era 
"agressiu". Al seu torn, les psi
cologucs del servei d'atcnció a la 
víctima (EATAV) de la Gene~a
litat van afirmar que el relat de 
In víctima és "crc'ible" i que no 
pt·esenta "fabulació" ni "contra
diccions". La Fiscalía va sol·lid
tar una pena de 13anys i mig de 
prcsó ¡cr un dclicte d'agrcssió 
sexua continuada i l'acusació 
part icular, 1 5 <~nys. La defensa 
va dcmannr-ne l'absolució. 
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EMERGENCIES 

Rescaten 
un boletaire 
perduta 
Bóixols 
IABELLA DELACONCAI Els Bom
bers de la General ita! van 
rescatar ah ir a la tarda un 
bole tarie que es va desori
entar als boscos de Bóixols, 
a A bella de In Canea, en el 
primer cas de In temporada 
a Lleida. L'home nnava a"mb 
ungrup de persones que a les 
13.00 hores van alertar que 
havia dcsaparegut. 

Cap o les 14.30 hores, els 
Bombers, que van despla~:tr 
quat re dotacions i l'helicop
ler deis GRAE, van poder 
contactar tclefonicament 
amb el boletaire, qne va ser 
Jocalitzat a les 15.39 hores. 
Finalment, cap a les 16.00 
hores el van rescatar. Esta
va il"les pero esgotat. 

TRIBUNALS 

A judici avui per 
vendre <oca'ina 
des del seu bar 
de la Seu d'Urgell 
ILLEIDAI L'Audicncia de Lleida 
jutjn ra avui un home acusat 
de vendre cocaina des del 
seu bar de la Seu d'Urgell. 
La Fiscalía demana una pe
na de set anys i m ig de presó 
i una multa de 3.000 euros 
per un delicte contra lasa
lut pública amb ~tenuant de 
drogoaddicció. Els fets van 
tenir lloc l'agost d el 2016, 
quan els Mossos van inspec
cionar e l loca 1 i van interve
nir coea'in:t, mobi ls, dincrs 
en efcctiu1 dos ganivcts amb 
restes de aroga i una bascula 
de precisi6, pet·ln c¡ual cosa 
van arrestar l'amo. La droga 
intcrvingud¡¡ esta valorada 
en 1 .122 euros i, segons la 
Fiscalia, una parl eslava des
tinada ala venda. 

t ALFARRAs¡ Un incendi de vegeta
ció ogricola va afectar ahir 1,5 
hectarees a l nucl i urba d'A !fa r
ras. Els Bombers de la Gener:t
litat van rcbre l'avís a les 14.13 
hores que hi havia un incendi 
al carrer Martí Casals d'aquest 
municipi del Segriil i bi van en
viar quatre dotncions. D'a ltro 
banda, els Bombers van fer ah ir 
una crema prescrita al paratge 
de Montargull, a Artesa de Se
gre, a la Noguem, coma mesura 
de prevenci6. Crema controlada ahtr de Bombers 1 GRAF a Artesa de Segre. 

TrampesiHegalsa laValldeBof• Els AgentsRurals han denun
ciat uno persona per ús d'arts iJ.legals de ca~a a In Vall de Boí, 
després de retirar una gran quantitat de trampes que poden 
causar la mort de qualsevol especie. 
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RURALS FAUNA 

lmatge deis tre balln l canal del• Pobl• de Segur. 

Rescaten 1.000 tru ites 
de canals del Jussa 
ACN 
ILAPOBLAOESEGUR 1 Les centrals 
hidroelectriques de Molins, 
la Plana de Mont-ros i la Po
bla de Segur, al PollarsJussa, 
cfectuen aquesta setmnna 
les tasques de mantenimcnt, 
acció que suposa buidar els 
canals d'aigua. Previament 
a aquests t reballs, )'empresa 
Forestal Catalana, junta
ment amb la coordinació deis 
Agents Rur:~ls, han procc
dit al rescat de truitcs. En
tre els tres canals que hi ha 
a In comarca s'han rescatnt 

uns 1.000 exemplars i lama
joria s'ban alliberat aigües 
;•munt o avall del lloc exacte 
on s'havien recolli t. Josep 
M a ría Puigarnau, agent ma
jor de Fauna, va explicar que 
aquest any s'emportaran cin
quanta mascles i cinquanta 
femelles reproductores als 
centres d'Escaló i de Llavor· 
sí per obten ir cries. Puigar
nau va assenyalar que en una 
prova pi lot previa feta només 
amb cinc truites han acon
seguit fer sobreviure unes 
1.500 cries. 

Presenten 'Nusos d'incendi' d'lrene Anglada 

ILLEIDAI El Ca fe del Tealre de I'Escorxador va acollir ahir la 
presentació de N usos d'incendi, d'lrene Anglada i que va 
guanyar l'edició nÍimcro 20 del prcmi de pocsia Joan Duch 
deJuneda pera joves escriptors. Anglada va estar acompa
nyada pel crílic literari Francesco Ardolino. 

Record historie de turistes a Barcelona 
1 BARCELONA 1 El regidor de Turisme i lndústries Culturals de 
Barcelona, Xavier Mareé, va explicar que la capital catalana 
ha rebut entre el gene•· i l'agost d'aquest 2019 p rop de 8,1 
milions de luristes que hnn suposnt més de 22 milions de 
pernoctacions, Les xifres més altes de tota la serie lústorica 
de Barcelona. Aixf mateix, va calcular que "del total de pisos 
turfstics que hi ha entre un 7-8% són iJ.Iegals". 

Greta Thunberg rep el 'premi Nobel altematiu' 

1 MADRID 1 L'activista sueca de 16 anys Greta Tbunberg ha es
tat gunrdonoda, juntament nmb tres persones més, amb el 
premi Livelihood Award, considerat )'alternativa al premi 
Nobel, segons va anunciar ah ir la fundació que organitza 
el certamen. A l'activistn suecn s'afegeixen un defensor de 
l'Amnzonia brasiler, una advocada fem inista xinesa i una 
activista sabrauf. 
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DICTADURA MEMORIA HISTÓRICA 

Marlaska: "Lexhumació de 
Franco es fara sigilosament" 
El ministre de !'Interior va afirmar que "no volem un espectacle" 
11 El Vaticano s'oposa al trasllat al cementiri d'El Pardo 
AG~NCIES 
1 M~ORIO¡ El ministre d'lnterior 
en (uncions, Francisco Gran
de-Marlaska, va afirmar ah ir 
que "no volem un espcctacle" 
de l'exhumació de Franco, que, 
va dir, "es fara prou sigi losa
ment i sense interferi r en In 
v ida". Així ho va assegurar 
el ministre després d'assistir a 
l'acte central del Dia de la Poli
cia Nacional, celebrat a Lag ro
n yo. Així mateix, va nsseverar 
que el moment de l'exhumaci6 
i inhumació del dictador "sera 
un d ia pera la seriositat i, so
bretot, pera la democr11cia". 
"Que reposi - va nfegir- amb 
la dignitat que mereix tot ésscr 
huma, pero el que no podia ser 
era l'exaltació diitriame.nt d'un 
dictador, a mb el consegüent 
menyspreu a t.antes vfct imes 
que van patir la dictadura." El 
ministre va explicar que, per 
dura terme la sortida de Fran
co del Valle dedos Caídos i el 
seu posterior enterrament al 
cementiri d'El Pardo, "s'obriril 

MÚSICA POLEMICA 

el protocol de segurctat neccs
sari perqu~ tot es faci amb el 
mllxim de diligencia possible i 
obvian! l'espectacle". 

Perla seua part, el presiden! 
en funcions del Govern, Pe
dro Sánchez, va insistir ahir 
en l"'extraordiniíri:~ notfcia" 
que suposa l'autorització del 
Tribunal Suprem per exhumar 
les restes del dictador Frands-

co Franco, una resoluc.ió que, 
va dir, "no dividcix sinó que 
uneix els espanyols". En roda 
de premsa a la seu de Nncions 
Unidcs, Sáncbez no va voler 
oferir dates sobre el trasllat 
perll va insistir que "la demo
cracia espanyola esta molt a 
prop" de retirar de l'cspai pú
blic "un monument a la dicta
dura franquista". 

D'altra banda, el Vaticil va 
afirm~r que no s'oposa a l'ex
humació del dictador Francis
co Fra neo "si aixi ho ha deci
ditl'autoritat competen!" i va 
reiterar que manté la postura 
expressada al febrer pel se
creta ri d'Estat del Vatica, el 
cardenal Pietro Paro! in, a la 
vicepresidenta del Govern 
espanyol, Carmen Calvo. Fi
nalment, el secretari general 
deis Vox, Javier Ortega Smith, 
va assegurar que aro "es po
sa en dubte In Transició, des
prés vindra la monarquia, 
després el sentiment religiós i 
després la llibertat". 

Plácido Domingo anuncia que no tornara 
a actuar al Metal cancel·lar 'Macbeth' 
AG~NCIES 
1 MAORIOI El tenor Plácido Domin
go va cancel·lar l'actuació al Me
tropolitan Opera de Nova York 
(Met Opera) en !'opera Macbc?til 
de Verdi, la primera que havia 
d'oferir en terra nord-americil 
després de les acusacions d'a.s
setjament sexu:~ l. En un co
munica!, el tenor espanyol va 
criticar les acusacions d'abús 
sexual i es va mostr.-.r prcocu-

La senyora 

pat perqué les persones sig u in 
condomnndes sense que bi bagi 
un procés penal. "Després de 
reflexionar, cree que la mcua 
nparició a Macbet"l! distrauria 
els meus companys", va ex pli
car. Domingo va voler agrair a 
la direcció que acceptés la sol
licitud. Al hora, el Met Opera 
va comunicar que el tenor no bi 
tornara a actuar. En canvi, els 
colisscus europeus mantoncn 

les actuacions prcvistes per als 
propcrs mcsos. 

Des que es van publicar les 
acusacions de vinl dones con
trn Plácido Domingo, diverscs 
institucioos de milsica classica 
als Estats Units, c.om !'Opera de 
San Francisco, la de Dn.llns i la 
de Fi ladelfia, han canceHat les 
seues actuacions, encara que a 
Europa no n'hi ha cap que hagi 
prcs decisions similars. 

Marina Arévalo Sans 
Vídua de Josep Maria Alegre Burrial 
Ha mort crlstlanament el dla 25 de sete mbre del 2019 als 87 anys. 
(E.P.R.) 

Els seus fills. Albert i Gemma; la seva néta, Monica; germa, José Antonio; nebots 
i famflia Lota. 
La cerimonia tindra lloc dama divendres, dia 27, a les 11.00 hores, a la sala 
ecuménica clel Tanatori Jardl de La Lleidatana. 

D.M.: Tanatori Jardi de La Llsidatana. Camf de Monteada, s/n. Sala 8. 

Uelda, 26 de setembre del 2019 
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