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Accidents amb 
ferits ITeòs a ' .. 
Almacelle·s i a 
l' A-2, a Cervera 
Un conductor va resultar ahir 
ferit de caràrter lleu quan el 
vehicle que conduïa va patir ' 
una sortida de via i va bolcar 
al quilòmetre 1 de la carretera 
de Sucs, al terme d'Almacelles. 
De la mateixa manera, una 
persona va haver de ser tras
lladada amb CAP de Cervera 
després de tenir un sinistre a 
I'A-2, al seu pas per la localitat. 

Quatre anys del crim 
d'Aspa on van morir 
dos agents rurals 

El doble crim d'Aspa, en què van 
morir dos agents rurals, Xavier 
Ribes i David lglesias, va fer ahir 
quatre anys. En aquest sentit, 
els efectius del cos es van reu
nir a l'estàtua de record situada 
a la Reserva Nacional del Mas 
de Melons per recordar-los i di
positar flors en el monument. 
Cal recordar que l'Audiència de 
Lleida va condemnar a 45 anys 
de presó a Ismael Rodríguez, el 
caçador que els va disparar. 

R~alitzen un sanejament de façana en 
un edifici del Passeig del Vall de Tremp 
Els Bombers de la Generalitat van realitzar ahir un sanejament de fa
çana en un edifici situat en el número 3 del Passeig del Vall de Tremp 
en caure a la via pública una part de l'arrebossat. En aquest sentit, els 
serveis d'emergències van ser alertats a les 11.00 hores i fins al lloc es 
van desplaçar els efectius del cos i agents de la policia. 

Crema la caixa elèctrica d'un bloc de 
pisos del carrer Pare Sanahüja de Balaguer 
Una caixa elèctrica d'un bloc de pisos situat en el carrer Pare Sanahü
ja de Balaguer va cremar-se ahir per un petit incendi. Pel que fa als 
fets, emergències va ser alertada del foc a les 11.51 i ràpidament fins 
al lloc es van desplaçar els Bombers de la Generalitat. Cal destacar 
que en aquesta ocasió no va haver-hi ferits. 

Els Mossos detenen un 
veí de Torrefarrera per 
simular que l'havien robat 
Els Mossos d'Esquadra van de
tenir dimarts un veí de Torrefa
rrera, de 59 anys i nacionalitat 
espanyola, com a suposat autor 
de delictes d'estafa i simulació 
de delicte. Segons la policia, va 
denunciar falsament un robatori 
a casa seva i també un robatori 
violent al carrer. La denúncia la 
va fer a principis de setembre i 
va indicar que li havien foradat 

el pany i que li havien robat di
versos objectes. Al cap d'uns 
dies, va ampliar la denúncia amb 
una relació dels objectes robats, 
factures associades i fotografies. 
Segons els Mossos, es dóna la 
circumstància que des del 2010, 
l'investigat havia presentat al
tres S denúncies més, entre ro
batoris amb força i violents, on 
deia que li havien pres anells. 

Rebaixen a 2 anys la petició 
de presó per estafar més de 
240.000 eu ros a la parella -L'acusat d'haver estafat 246.111 
euros a la seva parella, a Bala
guer, va reconèixer ahir durant el 
judici que es va fer a l'Audiència 
de Lleida que alguna vegada ha
via signat xecs a nom d'ella i els 
havia anat a cobrar al banc, però 
que ho feia quan ella no-podia i 
"amb el seu coneixement". Ella 
va declarar que no en sabia "res", 

que era l'acusat qui s'encarregé!
va de tota la gestió de l'empresa i 
que no va fer cap seguiment dels 
comptes bancaris. La Fiscalia va 
rebaixar la petició de presó a 2 
anys i 3 mesos per un delicte de 
falsedat documental continuada, 
ja que tots dos van declarar que 
en el moment dels fets eren pa
rella, la qual cosa eximiria l'acu-

Quatre mesos de presó 
per als dos detinguts per 
amenaçar dos menors 
a les portes d/un institut 
Va succeir a Tàrrega i se'ls prohibeix 
acostar-se a menys de 50 metres 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Els dos homes, J. I. S. D. iM. S. D., 
que són germans i que dimecres 
van protagonitzar una baralla 
amb menors a la porta de l'insti
tut Manuel de Pedrolo de Tàrrega 
i que posteriorment van ser arres
tats pels Mossos d'Esquadra per 
amenaçar dos nois, van ser con
demnats ahir a quatre mesos de 
presó per un delicte d'amenaces 
no condicionals en el judici ràpid 
que es va fer en el jutjat d'ins
trucció 2 de Cervera, en funcions 
de guàrdia. El jutge també els va 
imposar la prohibició d'acostar-se 
a menys de SO metres de les víc
times, del seu domicili o de cap 
lloc que freqüentin, així com del 
centre educatiu durant sis me
sos, i durant el mateix període de 
temps tampoc es podran comu
nicar amb ells directament o per 
qualsevol mitja. A més, va acor
dar la suspensió de la pena priva
tiva de llibertat imposada als dos 
acusats durant dos anys, sempre 
que no tornin a cometre cap de
licte en aquest període de temps. 

Segons la sentència, va quedar 
provat que entre les 14.30 hores 
i les 15.30 hores els dos acusat 
es van dirigir a l'institut de Tàr-

. rega àmb la finalitat de "trobar 
i atemorir" els qui consideraven 

sat de responsabilitat criminal 
pel delicte d'estafa continuada, 
segons l'article 268 del Codi Pe
nal. L'home està acusat d'haver 
signat i cobrat en nom de la do
na diverses factures falses entre 
els anys 2003 i 2006. Ell va negar 
els fets i va expressar que no es 
va quedar cap euro, i fins i tot va 
explicar que tots dos tenien xecs 
en blanc signats per si algun d'ells 
ho necessitava per l'empresa. La 
dona va manifestar que ell li va 
dir que fes una signatura simple i 
que desconeixia si l'home emetia 
factures falses al seu nom o si co
brava xecs signant per ella. 

FOTO: L M. I Imatge en la que es veu un dels acusats durant la baralla 

els responsables d'una suposada 
agressió patida pel seu pare. Un 
cop allà, de comú acord i amb la 
intenció d'acovardir l'ànim dels 
menors, es van dirigir a ells por
tant una barra de ferro i un altre 
objecte que podia fer mal a les 
persones, tot i que no va ser de
gudament identificat, i els hi van 
dir "fills de puta, us mataré, us ju-

ro que us mataré, quan us vegi us 
atropellaré, us prometo que ho 
faré". La baralla, en la qual els dos 
acusats anaven sense mascareta, 
va ser registrada per diversos te
lèfons mòbils i ràpidament va cir
cular a través de les xarxes socials 
i Whatsapp. Van ser localitzats 
pels Mossos i la policia local en 
les proximitats del centre. 

FOTO: 6. B. I Moment del judici celebrat a l'Audiència de Lleida 
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El PP ~xigeix 
t , 

mesures.me~ 

"contundents, 
pels afectats 
pel tancament 

"Y 

El PP Lleida va presentar ahir 
una moció pel ple d'aquest 
gener on exigeix implementar 
noves mesures, "més contun
dents i efectives", per recolzar 
els sectors més afectats per la 
pandèmia. "Cal pal·liar, el més 
aviat possible, els efectes que 
la Covid ha causat a l'hostaleria, 
restauració i oci nocturn, tenint 
en compte que es tracta d'un 
dels sectors més importants 
per l'economia lleidatana", va 
explicar Xavier Palau, Portaveu 
del PP a la Paeria. S'insta a les 
administracions a acordar nous 
ajuts econòmics. 

Soler qualifica 
de "vergonya, 
el retorn d' 1,2 
milions del 
Segrià en ajuts 
"És una vergonya que, amb la 
gravetat i les conseqüències 
econòmiques de la pandèmia, 
el Govern no sigui capaç de 
posar-se del costat _de la gent, 
facilitar-los les coses i gestio
nar unes ajudes". Aquesta va 
ser _la reacció del cap de llis
ta a les eleccions catalanes de 
Ciutadans per Lleida, Jorge So
ler, després de conèixer que 
el Consell Comarcal del Segrià 
haurà de retornar 1,2 milions 
d'euros corresponents a les 
ajudes facilitades pel Govern 
de la Generalitat per no haver 
estat adjudicades. 

La Diputació destinarà més 
de 12 milions d'euro s per a 
la conservació de carreteres 
S'aprova la moció del PSC de crear una taula 
per l'impuls dels projectes 'Next Generation' 
Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

La Diputació de Lleida destinarà 
més de 12 milions d'euros per a 
la conservació de les carreteres 
de la seva titularitat. Així ho va 
aprovar ahir el ple de la corpora
ció, en el qual es va concretar que 
es tracta d'operacions de conser
vació semi-integral per les tres 
properes anualitats, amb capaci
tat de pròrroga de dos anys per 
un valor de 12. 137.681,58 euros. 

El diputat de Serveis Tècnics 
Marc Baró, va defensar que es 
tracta "segurament del contrac
te més important de la Diputació 
pel que fa a l'import econòmic". 
En aquest sentit, Baró va explicar 
que el contracte està dividit en 
tres zones: la 1, formada pel Se
grià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, 

FOTO: Diputació / Imatge del primer ple de l'any de l'ens 

l'Urgell, la Noguera i la Segarra; tes, que defensen que l'objectiu 
la 2, per l'Alt Urgell, la Cerdanya i de la taula és promoure, "amb 
el Solsonès i la 3 pel Pallars Jussà, caràcter d'urgència" la redacció 
el Pallars Sobirà, l'Aran i l'Alta Ri- de projectes que tinguin com a 
bagorça. Aixf mateix, va destacar ___ objectiu avançar amb la reducció 
que s'incrementa un 4% respecte d'emissions, aixf com la digitalit-
a l'última adjudicació. zació del territori i les seves em-

D'altra banda, el ple també va preses. 
aprovar la moció presentada pel La moció va rebre el suport 
PSC i Unitat d'Aran per l'impuls unànime de la corporació i la 
dels projectes Next Generation. diputada de Ciutadans, Maria 
D'aquesta manera, la Diputació Burrel, va remarcar que "no es 
entoma la creació de la taula per pot tardar en presentar les pro-
a l'impuls dels projectes Next postes" per aquests fons euro-
Generation a Lleida, l'Alt Pirineu peus. Per la seva banda, Amador 
i l'Aran, proposada pels socialis- Marquès, d'Unitat d'Aran, va re-

conèixer que serà ."difícil" però 
.que "volem ser-hi partícips amb 
aquesta taula". 

Des de Junts van remarcar 
que caldrà fer "un front comú" i 
els republicans van interpretar la 
moció com "un reconeixement 
a la feina feta". Carles Gibert va 
avançar que la Diputació ,.Presen
tarà un projecte Next Generation, 
pel qual s'està acabant de perfilar 
els detalls. 

D'altra banda, el ple també va 
debatre i aprovar una moció de 
suport econòmic als càmpings 
impulsada per Ciutadans. 

Discrepàncies 
entre Comuns 
i ERC en la 
moció contra 
el masclisme 

El ple també va aprovar ahir 
una moció d'En Comú Podem 
que demanava mesures i ac
cions per eradicar la violència 
masclista. Des dels Comuns, 
amb Elena Ferre com a por
taveu, defensen que cal "un 
ferm compromís materialitzat 
amb accions tangibles" i que 
cal "garantir habitatge social 
immediat per a dones en si
tuació de violència masclista". 
Una moció que va ser respos
ta per la diputada de l'Àrea 
d'Igualtat, Helena Martinez, 
afirmant que "nosaltres anem 
més enllà de les declaracions 
de boñes intencions" i asse
gurant que la corporació ja 
està treballant en les deman
des que En Comú Podem por
tava ahir al ple. La moció va 
ser aprovada, excepte el punt 
9 referent al tràfic de dones 
destinades a la prostitució, en 
el qual ERC i Junts hi van votar 
en contra. 

El PSC i la Confederació 
de Cooperatives agràries 
aborden el cooperativisme 

Aitona aprova comptes per 
al2021, que ascendeixen a 
gairebé tres milions d'euros 

nim un any més i no volem qL 
aquesta ens agafi desprevingut 
Per això, el pressupost d'enguar 
ens permetrà atendre les nece 
sitats de tots els nostres veïns 
veïnes i donar resposta de forrr 
efectiva i planificada als nous re¡ 
tes sanitaris, socials i econòmi4 
que ens presenti la Covid-19". 

El President de la Confederació 
de Cooperatives Agroalimen
tàries de la Unió Europea (CO
GECA), Ramón Armengol, va 
participar ahir en l'acte "Coope
rativisme agrari europeu: Reptes 
i oportunitats", organitzat per la 
Secretaria de Món Rural i Agroa-

Armengol va defensar que 
"cal una major integració coo
perati~er afrontar els reptes 
que tenim. A Espanya hi ha fins 
a 3.190 cooperatives, una reali
tat molt diferent a la dels països 
nòrdics, on Finlàndia per exem
ple és el paradigma del coopera-

El Ple de l'Ajuntament d'Aitona 
va donar llum verda dimecres al 
pressupost municipal del consis
tori per a l'any 2021. Els comptes, 
que ascendeixen als 2,6 milions 
d'eures, van ser aprovats amb els 
vots a favor de l'equip de govern 
(junts x Aitona) i del Partit Popu-

, 

Pujol diu que 
els permetrà fer 

front al virus 

Una de les principals naveta 
del nou pressupost afecta dire. 
.tament a l'àrea de Benestar Sc 
cial, un dels principals tallafoc 
amb que compta el consisto 
per a fer front a la Covid-19, i qL 
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Ferrocarrils ·adjudica la redacció 
r 
t 

del projeçte del Tren dels Cims 
per unir l'Estany Gento i Capdella 
Es vol fer seguint infraestructures de l'antic carrilet 

Barcelona 
ACN 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha adjudicat la redac
ció del projecte del Tren dels 
Cims, a la Vall Fosca. El document 
definirà tècnicament totes les ac
tuacions que serien necessàries 
per insta l-lar una línia de tren tu
rístic que uneixi el Telefèric de Sa
llent i l'estany Gento amb l'edifici 
de la Cambra d'Aigües de Capde
lla, seguint l'antiga traça i algunes 
infraestructures de l'antic carrilet 
de l'estany Gento. Els treballs de 
redacció tenen una durada de sis 
mesos. El traçat del carrilet, de 
5,5 km, uneix l'Estany Gento amb 
l'estació superior de la central de 
Capdella. Actualment està en de
sús i s'ha transformat en una via 
excursionista. 

El carrilet de l'Estany Gento es 
va construir l'any 1911 per trans
portar materials per a la cons-

Afrucat entrega avu· 
els premis del segon 
'FruitaSong' amb la 
consellera J rdà 
Afrucat, Associació Empresarial 
de Fruita de Catalunya, lliurarà 
els premis de la segona edició 
del FruitaSong avui divendres, 
a les 17.00 hores. L'acte serà 
parcialment presencial a les 
instal·lacions de l'associació 
i comptarà amb la presència 
de la consellera d'Agricultura, 
Teresa Jordà, i del president i 
del director general d'Afrucat, 
Francesc Torres i Manel Simon. 

FOTO: ACN/ El carrilet de l'Estany Gento es va construir l'any 1911 

trucció de la central hidroelèctri
ca de Capdella i tot el sistema de 
canalitzacions que comuniquen 
els diversos estanys la zona. La in
fraestructura se situa dins del mu
nicipi de la Torre de Capdella, a la 

Vall Fosca i molt propera al Parc 
Nacional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Ara FGC impulsa, 
amb l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella i amb PallarsActiu SA, el 
projecte per recuperar el traçat _ 

Premien Mollerussa pel camp de treball 
local organitzat durant aquest estiu 
L'Ajuntament de Mollerussa ha estat distingit per la Generalitat pel 
camp de treball local que va organitzar aquest estiu a través de la regi
doria de Joventut i en el que van participar una dotzena de joves de la 
ciutat que van treballar fent voluntariat per millorar l'estètica del carrer 
de la Vilaclosa, al bell mig del nucli històric de la ciutat. 

El Conselli obre la convocatòria d'ajuts per 
a les explotacions ramaderes de muntanya 
El Conselh Generau d'Aran ha obert ja la convocatòria per a sol·licitar 
les ajudes a les explotacions ramaderes situades en zones de munta
nya amb dificultats especials per a l'any 2020. Aquestes ajudes suposen 
una compensació als ramaders aranesos per aquells caps de bestiar no 
retornats durant l'estiu de 2020 a causa de causes meteorològiques. 

Els pares d'infantil de la Vall 
de Boí decideixen mantenir 
la protesta indefinidament 

això, els pares i mares han decidit 
mantenir la protesta de manera 
indefinida i es tornaran a reunir 
aquest cap de setmana per seguir 
decidint en quins termes mante
nen la protesta. Ensenyament no 
es pot oposar a la reincorporació 
del professor després de la baixa 
perquè en principi no hi ha pro
ves ni denúncies contra ell i pot 
tornar a la plaça assignada a prin
cipis de curs. Aquest mateix pro
fessor ha estat "vetat" per la seva 
"praxi educativa" i per "proble
mes de convivència" en diverses 
ocasions i en diferents escoles de 
Lleida, especialment dels Pallars i 
l'Alta Ribagorça. 

El~ pares i mares dels 24 nens 
d'infantil de la Vall de Boí mante
nen de manera indefinida la pro
testa de no portar als seus fills a 
l'escola mentre no marxi el pro
fessor que van vetar a primers de 
curs, que va agafar la baixa i que 
s'ha reincorporat després de les 
festes de Nadal. Els nens de p-3, 
p-4 i p-5 fa dues setmanes que no 
van a classe com a protesta per 

aquesta reincorporació i la reunió 
d'ahir amb dos inspectors d'Ense
nyament no va servir per desen
ca*ttr el tema. 

Els representants del Depar
tament no van oferir cap alter
nativa als pares i mares i els van 
informar que tant el professor 
vetat com la professora substitu
ta de reforç que Ensenyament va 
assignar-li seguiran al col·legi. Per 

FOTO: Aj. Tàrrega/ Imatge d'arxiu de l'edifici que acull el nou espai 

Tàrrega transforma l'alberg 
municipal de transeünts en 
un espai d'atenció social 
L'Ajuntament de Tàrrega ha 
transformat l'alberg municipal 
de transeünts en un nou espai 
d'atenció social per a persones 
del municipi en situació de vul
nerabilitat. Les instaHacions 
s'han preparat per oferir un lloc 
on dutxar-se i rentar la roba a les 
famílies que viuen en habitatges 
amb pocs recursos. Aquest ser
vei es presta dos dies a la setma
na sota la supervisió de tècnics 

de l'àrea d'Acció Social. Les per
sones beneficiàries poden fer 
ús del rentador i les dutxes de 
l'antic alberg a més de proveir-se 
d'aliments bàsics. Val a dir que 
Tàrrega ha tancat l'alberg de 
transeünts com a tal per la da
vallada significativa de persones 
usuàries i -per l'elevat cost que 
suposava donar compliment a 
la nova regulació d'aquest tipus 
d'equipaments. 

Planas defensa que els danys 
de la nevada a Catalunya ja _ 
estan coberts "àmpliament" 
El ministre d'Agricultura, Luis 
Planas, va defensar ahir que els 
danys que ha provocat el tem
poral Filomena a Catalunya "es
tan coberts mòlt àmpliament si 
no totalment per l~ssegurança 
agrària". En una entrevista a 'SER 
Catalunya', Planas va respondre 
la petició feta per Unió de Pa
gesos d'incloure Catalunya a les 
zones afectades greument pel 
temporal de neu: "Si els danys 

són exclusivament els que hi 
ha a l'agricultura i la ramaderia 
estan coberts p_er l'assegurança 
agrària", va dir. En cas que no ho 
estiguin, Planas va afirmar que 
el govern espanyol estudiarà la 
situació. El ministre va explicar 
que la primera estimació d'Agro
seguro de les indemnitzacions 
pel Filomena a l'Estat espanyol 
és d'entre 60 i 80 milions d'eu
ros. 

FOlO: Núria castells/ Imatge d'arxiu de l'escola de la Vall de Boi 
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