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El Cadí la Seu defensa avui a Belgica 13
punts de renda de l'anada per passar
ronda en el 'play-off' de I'Eurocopa
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La diocesi de Lleida ja compta amb 27
seglars, la meitat dones, que fan missa
- davant l'absencia de sacerdots

El jutge paralitza l'ordre
d'entregar a Barbastre 111
obres del Museu de Lleida
Generalitat 11 Va
Suprem 11 Ara
presentar un recurs a l sera el Tribunal
veure a la sentencia
de Conflictes qui
una ingerencia
decidei xi sobre

competencia!

aquest Jitigi historie

Les 111 obres d'art del Museu
originñ t·ies de les pnrroquies
que es van segregar de In diocesi de Lleida per integl"ar-se
a la de Ba rbastre-Montsó no
sortiran ara per ara de L\eida. El jutjat de Primera lns-

tancia i fnstrucció número 1
de Barbastre ha admes ntramit el conflictcjurisdiccional
p lantejat perla Genera li tal i
paralitza l'ordre d'entrega fins
que decideixi el Tribunal de
Conflictes.
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Suspesel
programa
d'esquí escolar
a les escoles
del Pirineo
Per impagament de part de
les subvencions del Govern
El programa d'esquí escolar que
s'imparteix a les escales del Pirincu estn paralitzat "tcmporalment" por retards en el pagament de subvencions del Consell
Catnlll de l'Esport als Consells
Esport ius deis Pallars, Aran, All
Urgell, Alta :Ribagor~a i Solsones. El Govcrn considera l'aturado un "xantatge".
COMARQUES 111

Rafe( GOdla

mostra com van
dehcar els liadres
la seu a torre.

Caries Gascón, amb el pergamf del segle XVI que cita les falles.

Les falles ja existien a
I'Ait Urgell al segle XVI
Troben un pergamí que a i.xf ho demostra
GUIAI40

Nova onada de robatoris a I'Horta
A Butsenit, la Caparrella i el Camí de la Mariola durant aquestes festes
LLEIDAI6

Ueida obre l'any
amb obres per regar
3.000 hectarees

Admet una agressió
sexual a la filia
de la seua parella

Per modernitzar I'Horla
i ampliar el Segria Sud
i el Segarra-G<~rrigues

La Fiscalía demana
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Condemnada per assetjar 4 m esos
un home per un conflicte laboral.
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Retiren 2.000 teules de la teulada de
l'església d'Aimacelles perobres.
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ENSENVAMENT INICIATIVES

Consells del Pirineu i Aran aturen l'esquí escolar
per impagaments i el Govern hi veu "xantatge"
Asseguren que el Consell Catala de l'Esport els deu una part de les subvencions dels anys 2018 i 2019
11 El

Sobira i el Jussa suspenen les primeres sessions, encara que confien desbloquejar la situació

X. RODRÍGUEZ 1 C. SANS
1LLEIDA 1Els Consells Esportius

del Pirineu i Aran ban parnlitzat
tcmporalment el programa d'cs·
qní escolar perimpagamenls de
la Generalitat. Aquests organismes del Sobim, Jussa, Aran,
Alt Urgell, Alta Ri bagor~a i Sol·
sones s6n els encarregats d'organ itzar i coordina r les scssions d'csquí pera les escoles. El
presiden! de l'Agrupació Ter·
ritoria l de Consells Esportius
de Lleidn (Atcell), Joan Ubnch,
va explica r ahir que la Genera·
litat paga d'entrada el 80% de
les subvencious pcr al pl'Ograma
Esport Blanc Escola r i unes al·
tres dos iniciatives, mentre que
el20% restant !'abonen n Iinals
d'any després de presentar les
factures i Les justificacions cor·
responents. Ubach va apuntar
que actua lment els deuen e l
20% deis ajuts que corresponen
a les sortides del 2018 i 2019.
Aixo suposn, de mitjann, uus
40.000 euros per a cado Con·
sell Esportiu. Perla seua part,
el secretari general de l'Esport,
Oerard Figueras, va q ualificar
l'aturada com "una clara situa·
ció de xantatge" deis Consells
Esportius i va afirmar que hi ha
n lmenys dos organismos que jn
han cobrat el deute de l'any
2018 (vegeu el desglossament).
El28 de oovcmbrc, el director
del Consell Cntala de l'Esport,
Antoni Reig, va convocar representants deis Consclls Esportius
o fectats (els 6 de Lleida i cls del
Ripoll~s, Cerdanya i Bergue·
di\). La Generalitat es va comprometre a :~bonor lo quantit:.t

La Generalitat
diu queja paga i
culpa del retard
els Consells

lmatge de l'any passat de nens de I'ES<olio La Closa d'Esterrl a Port Alné.
AGRUPACIÓ DE LLEIDA

"Hi ha voluntat de fer
I'Esport Blanc, pero no
pode m generar despesa
perque no podem pagar"
deguda del 2018 a finals d'any,
fet que encara no s'ha complert,
segons va publicar Pallars Di·
gital. Ubach va assegurar que
en aquella reunió li van dir a
Reig que, si no cobraven, para·

ric.n l'activitat. No obstan!, es va
mostrar confiat q ue es trabara
una solució i podran iniciar les
sessions d'esquf. Va assegura•·
quetcncn la "voluntatdcscguir
amb el programa", encara que
"no podem generar despesa pe r·
qu~ no bo podem pagar".
Demoment, el deuteambels
Consells Esportius ja ha provocatqueel PallarsSobirasuspen·
guésahir la primera scssi6 d'esquf, mentre que el Jussa ha fet el
mateix amb uno altra que tenia
programado per avui.

L'esquí com o assignatura esta
impla ntat en coHegis públics i
concertats de nou comarques
del Pirineu. L'Esporr Bla nc Es·
colar es dirigcix a nlumnes de
tercer i quart de Primaria (8-10
anys) i l'any passathi van partÍ·
cipor uu total de 2.481 estudi·
ants de 60 escoles. El programa
impulsa la iniciació i el coneixcment deis esports d'hivern.
La formaci6 es compon de vuit
sessions en les quals els escolars
practiquen esqui alpl, ni'lrdic i
snowbonrd.

• El secretari genera l de
l'Esport de la Generalitat,
Oerard Figueras, va negar "problcmes de liqui·
ditat o falta de voluntat"
de la Gcneralitat per fer
front a les subvencions
pendents. Va explicar
que, després d'avan~ar
el 80%, paguen "el 20%
restant de la subvenció
una vega da els Consells
Esportius hanjustificat el
100% de l'activitat i la Generalitat ha cet·tificat els
imports". "A doto d'avui
encara hi ha Consells que
no han justifica! degudament l'activitat per poder
rebre la subvenció, perla
qual cosa el Oovern no pot
saltar-se el procediment
administratiu". Figueras
va assegmar que els Con·
se lis Esport ius d 'Aran i el
Solsoncs ja han cobrat les
subvencions de l'any 2018
(23.900 euros en total) i
que els set rcstants rebrnn
lo subvcnció "abans del
dia 24 de gener", un deu·
te que suma un total de
113.900 euros. Els aju ts
dcl2019, que asccndeixen
a 162.00 euros, es pagaran
"a mesura que disposi de
les justificacions".

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Malles a l'accés a Mont-rebei després
del despreniment de l'estiu passat
X.R.
1SANTESTEYEDELASMGAI L'ajunta·

mentde Sant Esteve de la Sarga hn instal·lat malles de protccció a la carretera que dóna
accés di recte al parqumg de la
Masieta del congost de Mont·
rebei. Aquesta actuació arriba
després del despreniment que
es va produir en aquest punt
l'estiu passot i que va tallar la
carretero durant diverscs sctmanes. Les obres formen part
del projecte del consistori per

refon;nr la seguretat a la carre·
tcra. L'alcaldc, Jordi Navarra,
va explicar ah ir que per poder
executar els lreballs compten
amb una ajudo de In Diputnció
de 50.000 euros. Han consis,tit
en la col·locaci6 de malles per
prevenir uous csllavissaments
1 en In fixació d'nlgunes de les
roques del pendenl.
Navarra va apuntar que estan
pendents de novcssubvencions
per continuar amb el projecte,
que esta valor al en 500.000 eu-

ros i que inclou el tram de la
ca rretera local que va des del
nucli de Moror fins al congost.
El projecte contempla sanejar
pendents. retirar pedrcs i roques de grans dimensions que
amenacen de caure, instnl·lar
tanques i consolidar trams de
pendents. Molgrot les actuacions deis úhims mesos per estabilitza r diversos punts del pendcnt, Navarra va advertir: "Que
ningú pensi que la carretera és
segura al100%."
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COMARQUES

TRIBUNALS SENTENCIES

DETENCIONS

Condemnada per assetjar un home
quatre mesos per un conflide laboral

Arrestat per
maltradar la
seua parella
a Andorra

Es va presentar fins en vuit ocasions al domicili de la víctima. que va requerir
tracta ment psicologic 11 Li imposen 1.800 € de multa i una ordre d'allunyament

1 ANDORRMAVEllA I Lo

REDACCIÓ
1LLEI0 4 1L'Audiencia

de Lleida
ha condemnnt una dona a pagar
rnés de mil euros por assetjar
duran! quatre mesos \ l ll home
arran d'un conflicte laboral. El
tribunal rcbutja el rccurs pre·
sentat per !'acusada contra la
sentencia imposada pel Jutjat
Penal l de Lleida i Ji imposa
una mu lta de 1.800 euros pcr
un dclicte d'nssetjament. També
Ji prohibeix atansar-se a men)'S
de 100 metres del perjudica!, del
seu domicili, el seu !loe de tre·
ball o qualsevol altre !loe on es
trobi duran! un período de dos
anys. Scgons la sentencia, que

13

1

Policia
d'Andorrn va arrestar el di·
jous de la set mana passada
un vef de 29 anys acusat d'un
delicte de malt ractamenl en
l'ambit de la llar. Segons van
informar, e)s rets van tenir
!loe pocs minuts a ba ns de
les dotze de la nit, quan els
professionals san ita ris de
]' Hospital Nostra Senyor a
de Meritxell van olcrtn1· que
un:~ dona presum ptame nt
hauria estat agredida per la
se un parella. O'altra banda,
la Policia del Principal també
va arrestar el dimecrcs de la
selmana passada un home i
una dona de 26 i 39 anys, res·
pectivamenl, deb"Prés d'agre·
dir-se mútuament en un hotel
d'aquesta mateixa locolitat.
L'home també va ser acusat
de desperfectos.

LA RESOLUCIÓ

El tribunal considera que
la dona va provocar "una
greu alteració de la vida
quotidiana del denunciant "

TRANSIT
lmatge de l'edlflcl de !'Audie ncia d e llelda, al Canyeret .

desest ima el recurs presenta!
per la defensa, !'ara condemna·
da el va sotmct re a segui ment
i vigilancia des del desembre
del 2018 i va arribar a presen·
ta.r-se a la porta del seu domicili
o del seu lloc de t reball fins en
vuit ocasions per demanar par·
lar amb ell. L'úh irn d'aquests
episodis es va produir !'abril de
l'a ny passat, quan la dona va
esperar davant de la porta del

garatge de la seua casa durant
gairebé una hora i Ji va impedir
sortir-ne, perla qua! cosa el de·
nuncia nt va acabar t rucant als
Mossos d'Esquadra.
L'Audiencia nssenynla que
aquesta conduc ta "insisten!
i rei terada" va provocar u na
"~reu alteració de la vida quoti·
d 1ann del denuncian! que supera
la mera molestia", arriba ni· fins
i tot a abalan~ar-se sobre el seu

veh iclc. L'home, que v a neces·
sitar tractament psicolbgic, va
sol· licitar una ord re d'allunyn·
mcnl i una prohibició de comunicació "per tal que cessés en
el se u assetjament ". La versió
de la víctima tombé va quedar
corroborada, segons ex plica
la resolució, amb la declaració
prestada per la seua m are, que
des de la finestra del seu domi·
cili va presencia r un d'aquesls

últims incidents. Q uant a la fal·
l a de ca pacita! economica que
al·lcga In defensa per fe r lront
a la quota, el tribunal considera
que la mu Ita de sis me sos amb
quota diilrin de 10 euros és pro·
porcionada i apunta que "la re·
curren! no ha aporta! cap preva
que acrediti l'a Hegada escassa
ca pacitat econornica aixf com
les ca rregues q ue afirma que
pesen sobre ella".

MEDI AMBIENT INFRACCIONS

TRIBUNAL SUPREM JURISPRUDENCIA

no

~asseguran~a del cotxe

n

ruro1l

••••

ha de pagar els danys per
l'incendi en un garatge
1MADRID! El Tribuna l Suprcm

Els Rurals denuncien una tala
forestal il·legal al Pallars Jussa
IISONA 1CONCA OEllA I Els Agents

Rurals van inter posar una de·
núncia per superar en mitja hec·
tarea el terreny autoritzat per a
uno tala forestola lsona i Conca
Delia, al Pnllars Jussa. Segons
va n informa r, t'ambé van de·
nuncio r el fet que no es va co·

municnral cos de forestals l'inici
d'aquestes actuacions, com és
obligntori.
D'altra banda, els Rurals van
rescatar uno cigonya ferido o Albesa i In van trnslJador al Con·
t re de Fauna de Vallcalent per
rehabilitar-la.

va establir ah ir que els danys
provocats en u n im mob le per
l'incendi d'un vehicle estacio·
nat en un garatge privat vagin
a carrec de la companyia asseguradora amb lo qua! el propi·
etari del cotxe té contractada
la cobertura de l'asseguran~a
obligatorio. La Sala Primera
del Tribunal Suprem va resol·
d re aquesta qúestió després
d'es tudior el recurs de cassnció en el qua ) os plantejava si,
a efectes de la cobertura de
l'asseg uran~a obliga toria de
veh icles, constitue ix un fet
de la circulació l'incend i d'un
turisme estacional. El eas con·
cret resoli fa refer~ncia a un
vchicle que portava més de 24
horesen un garatge prival, en·
cara que havia estat engegat la

tarda anterior (sense arriba r
a moure'l) per enscnya r-lo a
U D veí.
Unes hores més tnrd, a plena
matinada, el vehicle va comen·
<;ora cremar per un problema
electric. El t ribunal considera
CASOS

Es basa en el cas d'un
vehicle que es va incendiar
en un parquing privat
i va afectar l'immoble
que l'estacionament i el perí·
ode d'i m mobilit zació d'un
vehicle són "estodis noturg)s
i necessa ris que formen part
integrant de la seua u ti lització
com a mitja de transporl".

ll·les tot i sortir
de la carretera
a Alcarras
1ALCARRAS 1 Un conductor va
resultar ahir iJ.I~s tot i sorlir

nmb el vehicle de lo carretera
L-800 al scu pas per Alear·
rlls. Segons vnn informar els
Bornbers de la General ita!,
els fets van te nir !loe pocs
minuts abans de dos quarts
de set de la ta rda quan, pe1·
causes que es desconeixen, el
conductor va perdrc el con·
troJ del vehicle i va sortir de
la via a !'altura del quilome·
trc 2. Fins nllloc del succés
es va n traslladar dos dotacions deis Bombers. L'incident es va soldar amb dan)'S
materia ls.

OCUPACIÓ

Fraga ofereix
quatre places
de policia local
1FRAGA! L'ajuntament de Fraga

ofcreix quat re noves placcs
de policia local. Mitjan,anl
un comunica!, el consislori
de la capital del Baix Cinca
va informar sobre l'ampli:~ció
de l'ofe1·la d'ocupació pública
per a l'exercici del 2019. En
aquest sentit, aquest augment.
inclou, entre d'altrcs coses,
qualre noves pinces de po·
licio por a Fraga. D'oquest a
forma, la plantilla passa ril
o tenir més de vint ogents.
L'oferta es pot consultar al
Butlletl Oficinl de la Provín·
cia d'Osca (BOPH).
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ESPORTS

FUTBOL BASE

1

HOQUEI

La Paeria veu prOxim un
pade entre Lleida i Gardeny
Així ho creu el regidor Sergio González i el club de la Mariola segueix desconfiant
XAVIER MADRONA
1UEJDAIEI

regidord'Esports Sergio Gonz:ílez vn nmnifestnr ah ir
a aquest diari que confía que la
selmana que ve estigui llesl el
conveni entre el Lleida Esportiu
i la UE Gardeny per compartir
la ulilització de les seues installacions municipa ls. González
es va reunir amb el director esportiu del Llcida, Jordi Esteve,
i ben a vial té previst fer-ho amb
representants del Gardeny arnb
l'objectiu d'anunciar en els propers dies l'acord. " Ha sigut una
primera reunió amb el Lleida
per cstablir un conveni que vagi
bé a les dos par ts, ara parlaré
amb el Gardeny i dcsprés ens
reun iren1 les tres pa rts. Cree
que ho tindrem cnllcstit pera
In setmana que ve", va explicar
el regidor d'Esports.
"Cree que l'acord arribara a
bon port", va manifestar Gonzá lez, conscient deis recels que
ba despertat en el Gardeny,
la junto del qua l vn arribar o
amena,.ar de dimitir en bloc si
no s'elaborava i es feio complir
aqucst convoni.
El regidor d'Esports dóna
suporta les exigencies del club
de la Marioln, que vnl a recordar que va Cixar el 12 de gene¡·
com a data límit perq ue tates
les parts firmessin un acord a
que es van comprometrc l'cstiu passat, quan el consistori va
oblig:rrel Carden y a revocare!

Alex Joseph,
del Llista,

convocat amb
la sub-23
Esta preseleccionat
pera la Ta9a Lal i na
REDACCIÓ

Dlrl!ctlus del club 1rl!presentanto de la p l• tafo rma UE Gardeny van don a r un ultlmiotum a l due m bre.

que havien firma! amb el FiF.
Sergio Gonzá lcz va di a·, sobre
aquest punt, que "ser.! un conveni similar" al que tenien el
Gardcny i el FiF.
Les condicions del conveni
que vol el Gardeny amb el Lleida són que l'entitat del Camp
d'Esports assumcixi la coordinació esport iva deis cinc equips
que té el club de la Mariola, a

Tres lleidatans, als Jocs de la Joventut
1 LAUSANA 1Tres

lleidata ns formen part de In delegació espanyola que prendra part en
els Jocs O límpics de la Jovenhrt d'Hivern de L:rus:rna. Són

Jana Suau (a In foto), en alpf;
Marta Moreno, en fons, lotes
dos del CAE! ara nes; i Marc
Riidun, de la Pobln, en esquí
de muntanya.

banda d'apoa·tar els entrenador'S,
i el cost de lot plcgat aniria tnmbé a comptc del LleidR. El pagament de les fitxes deis vuitanta
jugadors que té el Gnrdeny i els
arbitratges els seguiria costejant
el club de la Mariola.
El seu presiden!, Angel Castro, va dir ah ir que dcsconeix
si l'acord sera imminent "perque no sabem els termes que

han tractat González i Esteve.
El regidor ens ha demanat una
docu.mcntació que li entrcgarem
ben aviat, perb no firma rem res
que no sigui similar nl'acord que
tenfem amb el FiF".
Castro va expressar la seua
desconfian~a dient que "estem
curats ja d'espants i sabem que
el Llcida promet molt i dcsprés
no complei x".

1LLEIOA 1 El jugador del Lleida Llistn Alcx Joscph forma
part de la prcselccció del
combinat espanyol pcr a la
proxima edició de In Ta~a Latina 2020 que es disputar:\
en lerres portugueses la Setmana Santa vinent. Ricardo
Ares, tCc.rric de la selccció cspanyola, va donar a concixer
ahir la llista pr~via de setze
jugadors que buscaran una
de les deu places per formar
part de la proxima edició de
la competició.
Ares va anunciar dos scssions d'cnlrenament al Centre d'Ait Rendirnent (CAR)
de Sant Cugat pera1dilluns
27 de gener i el dimarts 25
de febrer que servil'il pcr
poder con!eccionar la llista
definitiva d'aquesta selecció
sub-23 que acudira al torneig
portugues.

Xavi Fontanet, del m Mollerussa, guanya elll Open absolut de Lleida
ILLEIOAIEI palista del crr Mollerussa Prefabricals Pujo! Xavi Fontanet es: va adjudicar·
dissobtc possal elll Open obsolut de tenis taula de la de-

marcació de Lleidn, que va
organitzar el CTT Guissona.
A In final va derrotar Joel Rubio, del CIT Borges. La tercera posició va ser pera Ricnrd

Gómez, també del CTT Mo·
llerussa. Val a destacar que,
dels vuit primers, cinc eren del
CTTMollcrusso. Van partici·
pa r-hi uns 60 pa listes.

