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Un pare de Tflrrega denuncia 
que la DGAIA té retinguts els 
seus fills "de forma injusta" 
Els menors, de 7, 8 i 11 anys, porten des del mes de 
novembre tancats al centre deis Jardins del Segria 
Tarrega 
S.MARTÍ 

de la DGAIA que es va interessar 
per aquest cas. 

Segons un informe al que ha 
tingut accés aquest diari, I'EAIA 
Segarra-Urgell va concloure des
prés de mesos de seguiment que 
"els germans no es troben en si
tuació de desemparament, i per 
tant, no es valora convenient l'as
sumpció de les funcions tutelars 
per part de la DGAIA". El mateix 
informe proposava que es tan
qués ·l'expedient de desempara
ment deis tres germans i que el 
cas es derivés als Serveis Socials 
del Consell Comarcal de I'Urgell. 

El Joan esta vivint un calvari. Ha 
passat un total d'll setmanes 
sense poder veure els seus tres 
fills, dos de biologics (el Víctor i la 
Sonia, de 8 i 7 anys) i la seva ger
mana, per part de mare, la Ma
ria, d'll. Ell li ha fet de pare des 
de que tenia poc més d'un any. 
Aquesta setmana per fi ha pogut 
visitar els dos petits per primer 
cop des de que la Direcció Gene
ral de la Infancia i !'Adolescencia 
(DGAIA) li retirés la tutela deis 
tres el17 de novembre del 2021, 
segons ell, "sense cap fonament i 
de forma injusta" i els tanqués al 
centre d'Atenció Integral deis Jar
dins del Segriit 

La DGAIA va emetre una ordre 
de desemparament i va retirar la 
tutela de la germana gran sobre 
la que hi ha una sentencia que 
dicta que la nena ha d'anar a viu
re amb el seu pare biologic a Sant 
Cugat després que aquest en re
clamés la custodia quan la seva 
mare va morir el julio! del 2020. 
De rebot, van fer el mateix amb 
els seus dos germans amb el su
posat argument de mantenir el 
contacte entre els tres menors i, 
segons el Joan, sense cap motiu 
de pes que ho avali. 

FOTO: T.A./ Joan Bosch reclama poder recuperar els seus fills 

Tot i aixo, la DGAIA va fer cas 
omís d'aquest informe i, segons 
explica el Joan, el día 17 de no
vembre de l'any p~ssat quatre 
agents deis Mossos d'Esquadra 
i dos tecnics de la direcció gene
ral es van personar a l'escola deis 
menors i se'ls van endur, un per 
un, de les seves respectives das
ses. Davant aquests fets que la fa
mília titila "d'injustos i d'il·legals" 
és veuen impotents i pateixen pel 
benestar deis petits pels quals re
clamen una solueió urgent i que 
puguin tornar a casa seva el més 
aviat possible. Per la seva part, 
la DGAIA va explicar que al t rac
tar-se d'un cas de menors no po
día donar cap tipus d'informació 
al respecte i es va limitar dir que 
sempre miren pel benestar deis 
menors. 

Aquest veí de Timega conside
ra que la DGAIA s'ha extralimitat 
en les seves funcions i parla de 

"segrest" deis nens i de possible 
"prevaricació" per part d'aques
ta administració. En Joan, que es 
funcionari del Departament de 
Justicia i té el suport de la seva fa
mília, assegura que pot entendre 
el cas de la nena gran, tot i que 
creu que s'hauria de solucionar 
als jutjats i no apartant la menor 
del se u entorn familiar · actual, 
pero rebutja frontalment que li 
hagin retirat la tutela deis dos fills 
més petits "sense absolutament 
cap motiu" i per aixo demana una 
solució urgent per tal d'evitar fer 
més mal als petits queja porten 

Cursa nocturna a Lleida de 
tretze hores per sensibilitzar 
de la violencia de genere 
La 'Night City Run', una carre
ra nocturna no organitzada que 
ha promogut el grup de joves 
West Runners Lleida, es va iniciar 
ahir. El repte s'ha plantejat amb 
una reivindicació clara contra la 
violencia de genere i per visibilit
zar aquesta problematica existent 
a la societat. La iniciativa consis-

teix a córrer per la ciutat i el seu 
entorn, en un circuit definit, fent 
relleus individuals des de la pos
ta del sol dd'ahir fins a la sortida 
del sol d'avui. Seran unes 13 ho
res de carrera ininterrompuda. El 
grup mixt de vuit corredores i co
rredors, proposa un itinerari de 
67,51 quilometres 

més de dos mesos i mig separats 
de la familia i els amics. 

De fet, el Joan explica que la 
familia ja havia sigut objecte d'un 
seguiment per part de la I' Equip 
d'Atenció a la Infancia i !'Adoles
cencia (EAIA) Segarra-Urgell des
prés que la tieta deis nens i ger
mana de la mare presentés "una 
denúncia per un suposat segrest" 
deis menors quan se'ls va empor
tar a passar uns dies en un apar
tament de Salou que té la família. 
Els Mossos d'Esquadra no van do
nar recorregut a aquesta denún
cia pero si que va cridar l'atenció 

FOTO: Paeria de Lleida / la cursa va comen~r ahir a les 18.30 hores 

El Jussa dobla 
la dotació del 
Premi Jove 
Emprenedor/a 
El Consell Comarca l del Pallars 
Jussa convoca la 19a edició 
del Premi Jove Emprenedor/a 
2021, un certamen que premia 
les millors iniciatives empresa
rials impulsades al Pallars Jussa 
per joves de fins a 40 anys i que 
amplia el nombre de premis. És 
manté el primer de 1.500 eu
ros s'hi sumen un segon dotat 
amb 1.000 i un tercer amb 500. 
El president del Consell, Josep 
M. Mullo!, explica que la ma
jor part deis projectes que es 
presenten al certamen reque
reixen molt talent i iniciativa 
per part deis joves. 

ElPSCveu 
"indignes" les 
instal·lacions 
deis bombers 
de Seros 
La diputada del PSC per 
Lleida, Pirineu i Aran al Par
lament de Catalunya, Judi
th Alcala, va lamentar ahir 
que "una tasca tant digna 
com la que desenvolupen 
els Bombers voluntaris del 
nostre país no pot roman
dre en instal·lacions pre
caries i indignes com esta 
passant a Seras". Alcala ha 
fet referencia així a la situa
ció en la que es troba el cos 
en aquest municipi del Se
gria, encara ocupant l'espai 
de l'alberg i amb una carpa 
pera vehicles. 

·. 

Habiliten al 
Jussa una zona 
per alimentar 
el voltor negre 
El passat mes de mar~, I'ONG 
Trenca (associació dedicada a 
la conservació) comen~ava a 
utilitzar de manera regular el 
nou Punt d'Aiimentació Suple
mentaria (PAS) per a aus ne
crofagues recentment creat al 
terme municipal de Senterada, 
al Pallars Jussa, en un projec
te que compta amb el suport 
d'Endesa. Els PAS són espais es
pecialment habilitats per abo
car-hi aliment segur i regular 
per als voltors i altres aus i con
tribuir a la seva conservació. 
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Junqueras demana evitar els 
retrets pel cas Juvilla peró 
compara Borras amb Torrent 
lila retreu una manca de "coratge" i els comuns 
acusen la presidenta del Parlament d'"enganyar" 
Gandesa 
ACN 

El president d'ERC, Oriol Junque
ras, ahir va demanar evitar els 
"retrets" per la retirada de l'escó 
al diputat de la CUP amb un mis
satge favor de la "lluita conjunta 
contra la repressió". Amb tot, va 
recordar que la presidenta del 
Parlament, Laura Borras, ha ac
tuat "molt abans" del que ho va 
ter al se u moment elllavors presi
dent de la cambra, Roger Torrent, 
ambla retirada de l'escó de Quim 
Torra, "després d'una sentencia 
terma del Tribunal Suprem". 

En la línia del discurs oficial del 
partit deis últims dies, Junqueras 
va assegurar que desconeixia la 
retirada de l'escó a Juvilla des del 
28 de gener. "A banda de que no 
ho sabíem, voldria destacar que 
no estem aquí per fer-nos retrets 
els uns als altres", va remarcar. 

Malgrat aixo, el líder republica 
no va deixar de comparar l'actua
ció de Borras amb la de Torrent i 
les crftiques que aquest va rebre 
per retirar l'escó a l'expresident 
Quim Torra el 2020. "Va actuar 
després d'una sentencia ferma 
del Tribunal Suprem. En aquest 
cas -referint-se al de Juvilla-, la 
presidenta del Parlament va de
cidir actuar molt abans que hi 
hagués una decisió ni tan sois del 
Tribunal Suprem", va precisar. 

FOTO: Jordi Marsal (ACN) / El president d'ERC, Oriol Junqueras, aquest dissabte durant una visita a Gandesa 

En una visita a la Terra. Alta, 
Junqueras va lamentar també 
"l'espectacle" en l'aprovació de 
la reforma laboral al Congrés. 
"El Govern espanyol s'ho podria 
haver estalviat si hagués decidit 
mantenir una majoria d'esque
rres, la que va fer la possible de la 
investidura", va declarar. 

Manifestació per la veritat 
sobre els atemptats i per 
exigir la independencia 

Per la seva banda, El cap de 
l'oposició i president del grup del 
PSC-Units, Salvador lila, va retreu
re a l'independentisme que "ges
ticuli" pero no "tingui coratge" 
per dir quan sabia que Juvilla no 
era diputat, i va reclamar a l'inde
pendentisme "respecte per la ve
ritat" i que aclareixi que va passar. 

En la mateixa línia, els comuns 
van acusar ahir la presidenta del 
Parlament, Laura 'Borras, d"'en
ganyar" la ciutadania. El portaveu 
d'En Comú Podem, David Cid, va 
exigir a Borras que comparegui 
per esclarir els fets. "No ens valen 
explicacions fraccionades i en di
ferit", va remarcar. 

Una doble manifestació va recó
rrer aquest dissabte al migdia el 
centre de Barcelona per recla
mar "la veritat" sobre els atemp
tats de la Rambla i exigir "la in
dependencia". Reunits al Pla de 
I'Os i davant el mosaic de Joan 
Miró, els concentrats es van 
unir en un clam per demanar 
que s'obri una investigació per 
esclarir si I'Estat espanyol ha es
tat implicat en l'atemptat terro-

rista del 17 d'agost de 2017 a 
la Rambla de Barcelona, i més 
després de les declaracions de 
l'excomissari de policía José 
Manuel Villarejo apuntant al 
CNI. Posteriorment, la manifes
tació es va traslladar a la pla~;a 
de Sant Jaume per demandar 
a la Generalitat i al Parlament 
que "estiguin a !'altura" i optin 
perla desobediencia en el camí 
cap a la independencia. 

FOTO: ~TerCdr (Twltter) / La manifestac;ió va aplegar unes 200 persones 

L'impost sobre 
pisos buits va 
recaptar 8,8 
MEUR el2020 
la Generalitat va recaptar 
8.797.665,65 euros amb l'im
post sobre els pisos buits du
rant l'any 2020. Aquesta quan
titat s'ha destinat a la compra 
d'habitatges per tanteig i re
tracte durant l'any passat. Així, 
el Departament de Drets So
cials va destinar 29 MEUR en 
total a la compra de pisos mit
jan~;ant aquest metode i va su
mar 339 pisos al pare públic. Els 
8,797 milions d'euros recaptats 
en l'exercici del 2020 suposen 
un lleuger descens respecte els 
8,87 milions d'euros del 2019, 
concretament del 0,85%. 

Clara Ponsatí 
rebutja els 
JJOO d'Hivern 

' , peque son 
"espanyols" 
l'eurodiputada de JxCat 
Clara Ponsatí defensa que 
uns Jocs Olímpics al Pirineu 
"són una mala idea" pel 
model economic i poc sos
tenible que segons ella pro
mou el projecte i, sobretot, 
perque es tractaria d'uns 
Jocs Olímpics "espanyols". 
Ponsatí adverteix que "pro
moure aquests jocs amb 
Espanya és condemnar el 
país a la subordinació na
cional, i no pas simbolica" 
i avisa que significarien 
"donar un cop definitiu" al 
conflicte catala. 

Les reserves 
d'aigua de 
Catalunya 
cauen al 56% 
les reserves d'aigua a Catalun
ya han caigut per sota del 60% 
i actualment es troben al 56% 
de la seva capacitat. El mateix 
període de l'any passat es tro
baven al 85%, un escenari que 
des de I'Agenc.ia Catalana de 
I'Aigua (ACA) qualifíquen de 
"preocupant". Es tracta d'una 
situació que ve derivada de la 
manca de pluges i que deixa 
zones com Siurana, Boadella 
o Riudecanyes amb baixades 
molt signifícatives pel que fa . 
als volums deis embassaments. 
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