
Allarguen fins el 4 de 
juny la presó preventiva 
pel pare de la Nadia
La defensa de Fernando Blanco va 
recòrrer la sentència de l’Audiència
Lleida 
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
ha decidit allargar fins el 4 de 
juny de 2019 la situació de presó 
preventiva del pare de la Nadia 
Nerea, Fernando Blanco, que va 
ser condemnat a principis de no-
vembre per la Sala a cinc anys de 
presó i una multa de 3.000 euros 
pel delicte d’estafa continuada 
agreujada. En aquest sentit, s’ha 
de dir que la sentència que es va 
emetre el 7 de novembre, el que 
també es condemnava la mare de 
la nena, Margarita Garau, a tres 
anys i mig de presó i una multa 
de 3.000 euros pel mateix delic-
te, no era ferma i es va presentar 
un recurs al Tribuna Superior de 
Justícia de Catalunya (TSCJ).

Cal recordar que Blanco va in-
gressar el 9 de desembre de 2016 
al centre penitenciari de Ponent 
després que el magistrat del jut-
jat d’Instrucció número 1 de la 
Seu d’Urgell decretés presó pro-
visional comunicada i sense fian-
ça pel pare de la nena que pateix 

FOTO: L. C. (ACN) / Fernando Blanco, durant el judici de l’Audiència

una malaltia rara, tricotiodistro-
fia (la mare va quedar en lliber-
tat provisional i se li va retirar la 
custòdia de la menor). El judici es 
va celebrar a l’Audiència de Lleida 
durant quatre jornades maratoni-
anes, des del passat dimarts dia 2 
d’octubre fins al divendres dia 5 
d’octubre. La Sala va considerar 

acreditat que es van enriquir en 
402.232,65 euros, dels quals ha-
vien de retornar 25.000 euros a 
tres dels grans perjudicats. De fet, 
no es va creure la versió que van 
donar i va assegurar que la menor 
no tenia cap risc imminent per a 
la seva vida i no es va fer cap trac-
tament mèdic a Houston.
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Fiscalia va demanar ahir, durant 
el judici que es va celebrar al jut-
jat penal 1 de Lleida, 10 mesos 
de presó per un home acusat 
d’un delicte de furt, en conside-
rar provat que va furtar un total 
de 26 de tones de fusta per-
tanyent a la propietària d’una 
finca de les Anoves, municipi 
d’Oliana. A més, el ministeri pú-
blic també va sol·licitar que in-
demnitzés a la denunciant amb 
1.600 euros. Per la seva part, 
l’acusació particular va dema-
nar dos anys i mig de presó per 
un delicte de furt en explotació 
agrícola, mentre que la defensa 
va demanar l’absolució. Els fets 
van tenir lloc a mitjans de gener 
de 2017, quan es va talar uns ar-
bres situats en una finca de la ci-

tada localitat en la que hi havia 
conflicte sobre la seva propietat. 
La denunciant va demostrar que 
aquell terreny era seu, tot i que 
l’acusat va mantenir que la fusta 
talada no se la podien emportar 
perquè era seva. Al dia següent, 
unes 26 tones de fusta van desa-
parèixer. Durant la seva declara-
ció, l’home va negar ser l’autor 
dels fets denunciats.

Demanen 10 mesos de presó 
per un acusat de furtar 26 
tones de fusta a les Anoves

Es va produir 
en un finca on 

hi havia un 
conflicte

Extingeixen 
un incendi en 
un immoble 
del carrer Forn 
de Tremp
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir el dilluns per la 
nit un incendi que es va origi-
nar en un immoble situat al 
número 18 del carrer Forn de 
Tremp. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats del foc a les 22.15 ho-
res i es van desplaçar tres dota-
cions dels cos, així com Mossos 
i SEM. L’incendi es va originar 
en la planta baixa i va afectar 
els objectes que hi havia a l’es-
cala, mentre que el fum ho va 
fer a la resta de l’habitatge. Els 
efectius van desallotjar les per-
sones que hi havia en l’interior 
i no van haver-hi ferits.

Dues persones, 
ferides lleus en 
un accident a la 
C-26, a Balaguer

Denúncies dels 
Agents Rurals al 
Parc Natural de 
l’Alt  Pirineu

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu en un 
accident entre dos turismes 
que es va registrar al quilòme-
tre 22 de la C-26, al terme mu-
nicipal de Balaguer. En aquest 
sentit, els serveis d’emergèn-
cies van ser alertats a les 6.51 
hores i fins al lloc es van perso-
nar els efectius dels Bombers, 
els Mossos i el SEM.

Els cos d’Agents Rurals va dur 
a terme controls de circulació 
motoritzada al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. Principalment van 
actuar en vials on la circulació 
de vehicles està prohibida de 
manera parcial o total segons 
l’època de l’any. Es van fer acci-
ons de conscienciació ciutada-
na així com diverses denúncies 
per infraccions detectades.

Assemblea General Ordinària de la Secció de Fruita (OPFH-132) de la societat cooperativa SANT 
ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA, que se celebrarà a  la sala d’actes de  la nostra Entitat, –Passatge de 
l’Oli- el proper dia 28 de desembre de 2018, a les 19:30 hores de primera convocatòria i a les 20:00 
hores de segona, sota el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DE LA SECCIÓ DE FRUITA  (OPH-132)

1.- Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i signatura de l’acta d’aquesta reunió.

2.- Comentari desenvolupament de l’actual campanya de fruita 2018/2019.
 
3.- Informe econòmic de la secció a final de l’exercici 2017/2018.

4.- Detall des les inversions realitzades per l’OPFH. l’any 2018.

5.-  Aprovar, si s’escau, canviar la forma de pagament de les primeres varietats de fruita (liquidació desembre).

6.- Facultar el Consell Rector i/o Comissió Delegada de la secció, si fos el cas, per ratificar i aprovar, si 
procedeix, les modificacions  Any en curs Programa Operatiu 2018.

7.- Suggeriments i preguntes.

Atentament,
El President
Mario Bordell Vila
Les Borges Blanques, a 12 de desembre de 2018

Assemblea General Ordinària de la societat cooperativa SANT ISIDRE DE LES BORGES 
BLANQUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, que  
se  celebrarà a  la sala d’actes de  la nostra Entitat, –Passatge de l’Oli- el proper dia 28 de 
desembre de 2018, a les 20:00 hores de primera convocatòria i a les 20:30 hores de segona, 
sota el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1.- Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i signatura de l’acta d’aquesta reunió.

2.- Lectura de l’informe d’auditoria els comptes anuals consolidats de l’exercici econòmic 
2017/2018.
 
3.- Informe i examen de la gestió social. Lectura i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals 
consolidats de l’exercici econòmic 2017/2018.

4.- Aplicació dels resultats. Aprovació si procedeix.

5.- Aprovació del pla econòmic-financer anual sobre l’activitat de la Secció de Crèdit d’acord amb 
l’article 2 del Decret 49/2014, de 8 d’abril.

6.- Ratificació, si procedeix, dels acords presos per l’Assemblea General de la Secció de Fruita, 
Consell i Comissió Delegada de la Secció en referencia a l’Organització de Productors.

7.- Informació general de les diferents seccions de la Cooperativa.

8.- Suggeriments i propostes.

9.- Renovació parcial estatutària de 4 membres del Consell Rector.

Atentament,
El President
Mario Bordell Vila

Les Borges Blanques, a   12 de desembre de 2018

* De conformitat a l’establert a l’article 39, número 2, lletra d) de la Llei de Cooperatives de 
Catalunya 12/2015, es troba a la seva disposició en les oficines d’aquesta cooperativa, perquè 
vostè ho pugui examinar si així ho desitja, els documents que integren els comptes anuals, 
l’informe de la intervenció i el de l’auditoria de comptes, referit tot això a l’exercici econòmic 
2017/2018. Cada diumenge amb
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