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La Crida organiza
un debate sobre
la segregación
escolar esta tarde
La Crida organiza esta tarde, a
las 18.00 h en la escuela Camps
Elisis, un debate sobre la segregación escolar. Crida per
l’educació. Segregació escolar,
compte enrere? propone un
debate con toda la comunidad
educativa, madres y padres
que intente poner “las bases
para la construcción de un modelo educativo más adecuado”.

Postius se reúne
con los impulsores
de las primarias
republicanas
El alcaldable de Junts x Lleida,
Toni Postius, se reunió ayer con
los miembros de Primàries Republicanes, el colectivo que impulsa una candidatura conjunta
del soberanismo para las municipales, y tras el encuentro
manifestó en Twitter que comparten objetivo: “Que la Paeria
tenga un gobierno republicano
a partir de mayo”.

La brecha salarial obliga a las
menores de 25 años a destinar
la mitad del sueldo al alquiler
Una guía propone modelos alternativos y fija
el precio de alquiler en Lleida de 418 euros
Lleida
REDACCIÓN
Las mujeres menores de 25 años
en Lleida tienen que dedicar un
51% de sus ingresos al alquiler,
según un estudio que presentó ayer en la ciudad el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). En este sentido,
los datos del Instituto Nacional
de Estadística expone también
una importante brecha salarial
de género entre la juventud que
supera el 15%. Por su parte, los
hombres menores de 25 tendrían que invertir un 39% de su
sueldo. Además, señalan que el
43% de las personas jóvenes no
emancipadas percibe un sueldo
precario. De hecho, el 48,7% viven con contratos temporales y
más del 25% está en el paro, la
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gran mayoría sin recibir ningún tipo de subsidio.
Actualmente en Catalunya
sólo el 24% de las personas menores de 29 años están emancipadas, un porcentaje menor al
2007 cuando la juventud independizada representaba un 33%,
según los datos del Observatori
Català de la Joventut. En Ponent
y Pirineus la situación es menos
alarmante aunque no deja de ser
preocupante. El precio medio de
alquiler en Lleida es de 418 euros
mientras que en Tremp es de 319
euros y en Vielha de 536 euros
frente a los 916 euros de Barcelona. Ante la actual situación, el
CNJC y la Cooperativa Celobert
presentaron un proyecto que se
basa en el recurso Més enllà de la
compra i el lloguer, una guía que
da a conocer otras formas alternativas de acceso con unos talleres para difundir las herramientas
claves para aplicarlas. La guía detalla las características para dejar
atrás los modelos tradicionales
como la compra o alquiler y dar
lugar a nuevas formas de vivir y
convivir como la masoveria urbana, la cooperativa en cesión
de uso, el derecho a superficie,
el cohabitatge o la autoconstrucción viendo la vivienda como un
derecho y sería una alternativa
para la emancipación juvenil.

La UdL ‘premia’ la excelencia
de los estudios de los doctores
Una ceremonia entrega los premios extraordinarios y
‘gradúa’ a nuevos doctores de la anterior promoción
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Plantean crear un grupo de
trabajo para conseguir la
conexión con el Corredor
El grupo Compromesos amb el
futur de Lleida, una iniciativa de
la Fundació ICG, planteó ayer la
creación de un grupo de trabajo para realizar un anteproyecto que justifique la conexión
de Lleida al Corredor Mediterraneo. La propuesta surgió en
la celebración de un encuentro de trabajo donde el grupo
analizó las infraestructuras del
territorio, pero no solo las co-

municativas, sino también las
energéticas y las de telecomunicación. Según el grupo, a día
de hoy no hay ningún organismo
que empuje en el conjunto de
las infraestructuras que necesita Lleida y su área de influencia.
Por este motivo, apuntan que
es “imprescindible” contar con
compromisos y actuaciones que
favorezcan el desarrollo del territorio.

Lleida
M. MORALES
El Rectorat acogió ayer la primera ceremonia de graduación
de nuevos doctores 2016-2017
junto a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado del curso 2015-2016. El
encuentro fue presidido por el
rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández y
reconoció la labor de 16 personas de cada categoría. Para la
directora de la Escola de Doctorat de la UdL, Olga Martín, se
trata de una iniciativa que persigue “contribuir al ámbito del
saber”. Martín explicó que los
premios extraordinarios reconocen trabajos sobre los ámbitos de derecho, el campo agroalimentación, educación, gestión
forestal, informática, salud, humanidades y educación física.
“Se valora la calidad de las tesis
tanto en su productividad como
en su calidad”, comentó Martín.
Se trata de trabajos en los que
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se premia la calidad y que recibieron una calificación de sobresaliente cum laude para optar así a
un premio extraordinario. Un total
de ocho tribunales se encargaron
de cada programa de doctorado y
se elige a 1 de cada 5, por lo que la
competencia es un 20%. Cabe recordar que se trata de la primera

vez que se hace un acto conjunto entre ambos reconocimientos.
Respecto a los nuevos doctores,
en concreto 16, muchos de ellos
se encontraban trabajando fuera y
a raíz de las circunstancias laborales específicas, los encargados de
representarlos fueron los propios
tutores académicos.

16 COMARQUES | jueveS 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

Consideren culpable l’acusat del
crim d’Alfarràs i demanen el seu
ingrés en un centre psiquiàtric
El jurat popular diu que va cometre un delicte d’homicidi i un
intent d’homicidi durant un brot causat per la seva esquizofrènia
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El jurat popular del crim d’Alfarràs
va declarar ahir per unanimitat a
Josep S. G. culpable d’homicidi,
per haver matat a ganivetades
Aquilino R., de 56 anys, i culpable de temptativa d’homicidi
en haver ferit greument la filla
d’aquest, Elena, de 33 anys, el 19
de maig de 2016. Els membres
del jurat li van aplicar l’eximent
complerta en considerar que el
dia dels fets va patir una “descompensació aguda” causada per
l’esquizofrènia paranoide crònica
que pateix, el que li va provocar
una “anulació de les seves capacitats cognitives i evolutives”, i van
demanar també una atenuant
per consum de drogues i alcohol.
Així, van sol·licitar l’internament
en un centre psiquiàtric. Ara serà
l’Audiència de Lleida la que decidirà el temps, ja que la Fiscalia i
l’acusació particular finalment
van demanar un total de 24 anys
de presó, mentre que la defensa un màxim de 10 anys. La Sala
també indicarà en la seva sentència si el centre psiquiàtric serà
penitenciari o no. Cal aclarir que
la sentència serà absolutòria per
l’eximent explicada i, per tant,
aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tal com l’inter-

nament en un centre psiquiàtric.
D’aquesta manera, el jurat popular va emetre ahir el seu veredicte després de dos intenses
jornades, un fet inèdit. Així, van

explicar que no va quedar provat
que tingués intensió d’infringir
el màxim de dolor a les víctimes,
tenint en compte que va actuar
sota un brot psicòtic vinculat a la

Extingeixen
un incendi de
xemeneia en una
casa d’Estamariu

Els Agents Rurals
denuncien una
crema de residus
al terme de Talarn

Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir un incendi de
xemeneia que es va originar en
una casa situada a la localitat
d’Estamariu, concretament a
l’N-260. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats de la incidència a les
12.34 hores i fins al lloc dels
fets es van desplaçar un total
de dues dotacions del cas. Cal
destacar que en aquesta ocasió
no van haver-hi ferits.

Els Agents Rurals van localitzar i denunciar una crema de
residus al terme municipal de
Talarn. De fet, cal esmentar
que va ser un ciutadà el que va
alertar els serveis d’emergències de la situació. En aquest
sentit, els membres del cos van
explicar que “en aquesta època
es pot encendre foc comunicant-ho prèviament a l’ajuntament, però mai es poden autoritzar les cremes de residus”.

Dos detinguts a
Fraga per tràfic
de drogues en
l’operació Tulipan

anys (15 per l’homicidi i 9 per la
temptativa d’homicidi). L’advocat de l’acusació particular, Xavier
Prats, que demanava 40 anys de
presó, es va adherir a la petició
del ministeri públic. El lletrat de la
defensa, Carles López, que en un
principi sol·licitava un màxim de
sis anys en un centre psiquiàtric
no penitenciari, va elevar al seva

La defensa
demana 10
anys i Fiscalia
i acusació, 24
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La Guàrdia Civil de Fraga va detenir dos homes com suposats autors de sengles delictes de tràfic
de drogues. Les actuacions es van
dur a terme durant els caps de
setmana de novembre, en la denominada operació Tulipan. Els
agents van decomissar ‘speed’,
èxtasi, ‘LSD’ i ‘MDMA’. Paral·lelament, també van realitzar un total de 111 denúncies i també es
va decomissar droga.

seva esquizofrènia paranoide.
Fiscalia demanava 34 anys
d’internament en un centre psiquiàtric i en conèixer el veredicte va rebaixar la seva petició a 24

petició a un màxim de 10 anys.
Després de conèixer el veredicte, Xavier Prats va manifestar
que “valorem positivament que
se’l declari culpable de l’homicidi i de l’intent d’homicidi, perquè
es demostra que la seva voluntat
era matar i acabar amb les víctimes”. Per la seva part, Carles
López va indicar que, “pel que
fa als 10 anys, ha d’haver-hi una
modulació tenint en compte les
circumstàncies, tot i que hi haurà
un revisió anual”.

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge de la droga decomisada a Fraga
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Condemnats a quatre anys i mig
de presó dos homes per abusar
sexualment d’una noia a Vielha
L’Audiència de Lleida considera creïble la versió
de la víctima, que els hi va dir plorant que “no”
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida ha
condemnat a quatre anys i mig de
presó per un delicte d’abús sexual
dos homes acusats de violar una
noia a Vielha l’agost de 2017, a la
sortida d’una discoteca. A més, la
Sala els prohibeix aproximar-se a
la víctima a menys de 100 metres
durant sis anys i estableix que cadascun ha d’indemnitzar la noia
amb 7.000 euros.
En aquest sentit, l’Audiència
de Lleida considera “creïble, coherent i sincera” la versió que va
donar la noia i, per tant, no va
creure els acusats (defensats per
l’advocat de la Manada, Agustín
Martínez), que van assegurar que
les relacions van ser consentides.
Així, la Sala considera provat que
en un moment de la nit la noia va
sortir de la discoteca acompanyada d’un dels acusats, mentre que
l’altre es va quedar dins del local
d’oci nocturn. A fora, es van començar a donar petons fins que
ell va abusar sexualment d’ella,

tot i que la víctima “li va dir repetidament i plorant que “no” i,
“si us plau, para””. Quan va acabar, l’home es va dirigir a l’altre
acusat, que havia arribat amb
posterioritat al lloc on els dos es
trobaven, i li va dir “ara et toca a
tu”. Aquest segon acusat també
va abusar d’ella mentre la noia li
deia “no més, si us plau”.
Així, l’Audiència remarca en la
seva sentència que “la declaració
de la víctima es va presentar per
la Sala com totalment creïble” i
que els seus dubtes o inconcrecions en moments puntuals del
seu relat són perfectament compatible amb un possible efecte
de la barreja de l’alcohol i dels
ansiolítics. També exposa que en
el seu relat no hi havia contradiccions. Per altra banda, també
recorda que l’Equip Tècnic d’Assessorament a les Víctimes van
indicar que la noia es una persona vulnerable a situacions com la
denunciada i que presentava un
important sentiment de culpabilitat, un fet que “aquest Tribunal
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va poder constatar durant la vista
oral quan va repetir que “no cridava, no vaig intentar treure-me’l
de sobre, no vaig demanar ajuda”,
va sostenir que “jo plorava i els hi
deia que paressin” i va concloure
que “haurien d’haver parat quan
els hi vaig dir que no”.

La sentència també conclou
que els acusats no van actuar de
forma violenta o intimidativa,
però es van aprofitar del caràcter
vulnerable de la víctima que unit
amb l’alcohol i els ansiolítics va fer
que possiblement la seva capacitat de defensa es debilités

L’Audiència
la considera
inductora del
primer assalt
dels assaltants, i la pena més alta
va ser per l’home que durant el
segon assalt va disparar al pit del
propietari de la masia.
En aquest sentit, la Sala considera provat que l’exdona els hi
va explicar a la parella amiga (en
casa d’ells) i a un altre acusat que
el seu exmarit tenia prop de mig
milió d’euros en dies caixes fortes
a la masia i els va plantejar la pos-

La demarcació de Lleida va registrar ahir cinc accidents de
trànsit. El primer va tenir lloc a
les 5.39 hores a la C-14, a Isona
i Conca Dellà, sense ferits, de
la mateixa manera que el que
es va produir a les 6.02 hores,
a l’LL-11, als Alamús. Posteriorment, a les 8.16 un camió
va patir una sortida de via a
l’LV-3025, a Agramunt, i el seu
conductor va resultar ferit lleu.
A les 11.39 hores va tenir lloc el
quart sinistre, a L-303, a Plans
de Sió. Finalment, a les 16.35
hores una dona va resultar ferida a la C-12, a Maials.

Crema una
campana extractora
i part d’un moble en
un pis de Guissona

Tres anys de presó per l’exdona del
propietari de la masia assaltada a Gàver
Lleida
Ó. BUETAS
L’Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys de presó l’exdona
del propietari d’una masia de Gàver, a Estaràs (Segarra), assaltada
dues vegades l’any 2013. La Sala
considera que va ser la inductora
del primer dels robatoris, en què
els assaltants no van aconseguir
entrar a la masia tot i que van
ferir al cap el propietari. A més,
a la parella d’amics seus els condemna a quatre anys de presó en
considerar-los cooperadors necessaris en els dos assalts, ja que
aquests es van planificar a casa
seva. Pel que fa als assaltants,
l’Audiència els condemna a penes
que van dels tres al tretze anys de
presó, depenent de la seva implicació i participació en cadascun

Accidents a
Isona, Alamús,
Agramunt,
Plans de Sió
i Maials
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Una campana extractora i part
d’un moble de la cuina d’un
pis situat al número 11 del carrer Montsec de Guissona es
van cremar ahir en un incendi. En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats
a les 18.24 hores i fins al lloc
dels fets es van desplaçar un
total de quatre dotacions dels
Bombers. Cal destacar que no
van haver-hi ferits.
sibilitat de cometre un robatori i
repartir-se els diners entre tots.
Fins i tot, va dibuixar un plànol.
Aquest acusat va contactar amb
altres tres homes i la nit del 23
de febrer de 2013 van anar a la
masia, pero finalment no es van
endur res encara que van colpejar el propietari, però aquest es
va escapar i es va refugiar.
La sentència indica que la informació de l’intent de robatori
es va difondre entre diverses persones relacionades amb els assaltants. Així, es va organitzar el segon assalt, tot i que l’acusat que
va participar en el primer finalment va decidir no formar part.
El segon robatori va tenir lloc la
nit del 17 d’agost de 2013, quan
quatre persones van entrar amb
la cara tapada i amb una pistola,
una escopeta i una catana. Després d’amenaçar el pare, al tiet i
a la parella del propietari, finalment van disparar l’home i van
marxar del lloc amb diners que hi
havia a les caixes fortes.
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El congrés de lumínica
‘Artificial Light at Night’
arriba a Lleida el 2020
FOTO: Aj.Tremp/ L’obra guanyadora és de l’artista Toni Sirera

L’obra ‘Sant del Bosc’,
premi Paisatge de Tremp
La Biblioteca de Tremp va acollir
el cap de setmana el lliurament
de premis de la quarta edició
del Premi de Fotografia Paisatges del Passat,
un acte
que
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va servir també d’inauguració
de l’exposició de les fotografies
seleccionades a concurs. L’obra
Sant del Bosc de Toni Sirera va
rebre
el primer
9/11/18
2:56 premi.

Es farà del 16 al 18 de juny i reunirà
uns 200 professionals internacionals
Lleida serà la seu de la 6th
Internacional Conference
on Artificial Light at Night
2020, l’esdeveniment
més important sobre
contaminació lumínica.
Lleida
J.CASTELLÀ
D’aquesta manera, la capital del
Segrià preveu rebre uns 200 participants i generar un impacte
econòmic “notable”, ja que “tot i
no es pot calcular encara, el turisme de congressos és emergent, i
no gasta precisament poc” va explicar ahir Salvador J.Ribas, director científic del Parc Astronòmic
Montsec.
Aquest congrés l’organitzarà el
Consell Comarcal de la Noguera,
centre gestor del Parc Astronòmic Montsec (PAM), que comptarà amb la col·laboració de la
Diputació, de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs i del projecte europeu
POCTEFA Pirineus La Nuit i se celebrarà del 16 al 18 de juny de
2020 a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. La particularitat d’aquest
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congrés, i el que el diferenciarà
dels altres, és que “tractarà la
lumínica de manera transversal,
des de l’impacte de la llum artificial a les persones fins a l’ecologia
i la legalitat” segons va avançar
Salvador J. Ribas ahir a la roda de
premsa. En aquest sentit, la presidenta del Consell Comarcal de la
Noguera, Concep Cañadell, va as-

segura que “és un congrés multidisciplinari” i es va mostrar satisfeta de la feina feta.
Per la seva banda, el responsable de gestió del Centre d’Observació de l’Univers considera
que aquest esdeveniment “dóna prestigi al Montsec, a Lleida i
Catalunya. Dóna prestigi a nivell
mundial”.
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Els treballadors de la Diputació
defensen la seva “honorabilitat”
La Junta de Personal de la Diputació va comunicar ahir que “defensem la nostra integritat i honorabilitat les quals estan per sobre
de qualsevol qüestió que pugui
tenir continuïtat en l’àmbit judicial”. Així mateix, asseguren que la
institució segueix treballant amb
“normalitat i amb el mateix rigor
i professionalitat de sempre, procurant que aquesta contingència
no afecti en bon funcionament
de l’administració provincial”.
Tot això en una setmana en
què la presidència de la Diputació ha decidit personar-se a la
causa Boreas per poder conèixer
el sumari i prendre les mesures
pertinents, algunes de les quals
passen per la retirada de la defensa jurídica a Marlen Minguell
i Enrique Regaño. D’altra banda,
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aquest divendres se celebrarà el
ple ordinari a les 11.00 del matí en què, entre altres aspectes,

s’aprovarà Carles Gómez com
nou cap de gabinet, qui també
portarà premsa.

