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Interior 
crearà una 
bossa de 
policies locals
El Departament d’Interior està 
ultimant una solució a la lenti-
tud que suposa per als ajunta-
ments la incorporació de nous 
agents de policia local, arran de 
la demanda de molts municipis 
per l’augment de la inseguretat 
ciutadana. Segons, el director 
general d’Administració de la 
Seguretat, Jordi Jardí, propera-
ment es crearà una bossa d’as-
pirants a agents que a través 
d’un únic procés de selecció es 
puguin anar formant a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalu-
nya (ISPC), estalviant als consis-
toris “mesos i mesos” de pro-
cediments administratius.

Extingeixen un 
petit incendi de 
matolls a l’N-II, 
a Torres de Segre
Els responsables d’una em-
presa de transports situada 
al quilòmetre 450 de l’N-II, al 
terme municipal de Torres de 
Segre, van extingir ahir un pe-
tit incendi de matolls que es va 
originar als voltants de les ins-
tal·lacions. En aquest sentit, a 
les 12.00 hores van alertar els 
serveis d’emergències que al-
guna persona havia iniciat el 
foc. Tot i que es van activar els 
Bombers, no va ser necessària 
la seva actuació.

Accepta 10 anys de presó per 
matar la mare i intentar-ho 
amb el seu germà a Bellvís
En el pacte es va tenir en compte una eximent 
incompleta ja que pateix esquizofrènia paranoide
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El jove de 23 anys, M. N. S., acusat 
de matar la seva mare i d’inten-
tar-ho amb el seu germà a la casa 
familiar de Bellvís, el 7 d’abril de 
2017, va reconèixer els fets ahir 
a l’Audiència Provincial de Lleida 
i va acceptar 10 anys de presó. De 
fet, ho va admetre durant la com-
pareixença de conformitat que es 
va fer a porta tancada. Cal indicar 
que l’acord al que van arribar Fis-
calia, acusació particular i defen-
sa també contempla deu anys de 
llibertat vigilada sotmesa, si es 
considera oportú, al compliment 
de tractament mèdic o qualsevol 
altra mesura, la privació de tenir i 
portar armes durant 10 anys i una 
ordre d’allunyament de 250 me-
tres del seu germà durant 10 anys 
després de la  pena de presó. A 
més, es va acordar que l’acu-
sat indemnitzi el seu pare amb 
120.000 euros per la mort de la 
seva dona i amb 90.000 euros 
el seu germà (60.000 euros per 

la mort de la seva mare i 30.000 
euros per les lesions que va patir 
durant els fets).

S’ha de dir que les parts van 
pactar sis anys de presó per un 
delicte d’homicidi i quatre anys 
més per una temptativa d’homi-
cidi. Cal recordar que inicialment 
Fiscalia demanava 14 anys en to-
tal, però s’ha tingut en compte 
l’eximent incompleta d’alienació 
mental, ja que pateix “una esqui-
zofrènia paranoide subcrònica, 
amb tractament i dependència 
per l’ús de l’alcohol i cànnabis, 
agreujada per un mal compli-
ment del tractament i un consum 
important de substàncies tòxi-
ques”, el que col·loca l’acusat “en 
una situació de contacte defici-
ent amb la realitat. Per tant, exis-
tia una greu alteració de la seva 
capacitat d’entendre i obrar con-
forme la seva voluntat”. L’advo-
cada de la família va explicar que 
l’eximent d’alienació mental no 
era completa perquè en el mo-
ment dels fets l’acusat “tenia cer-

ta capacitat d’entendre, tot i que 
no una capacitat total d’entendre 
el que estava fent”. Amb el pacte 
es va evitar que la celebració un 
judici amb tribunal popular.

Els fets van tenir lloc el 7 d’abril 
del 2017, cap a les 20.00 hores, 
quan es va iniciar una discussió 

després que el germà s’adonés 
que li faltaven cinc euros de la 
cartera i alertés la mare que sos-
pitava de l’acusat. Després de 
matar la mare amb un ganivet de 
grans dimensions, en l’atac al seu 
germà l’acusat va dir expressions 
com “estic boig, no puc parar!”.

FOTO: Selena García / Imatge de la casa de familiar el dia dels fets

L’Audiència Provincial de Lleida 
ha arxivat el cas en què un jove 
de 25 anys va resultar ferit en 
estat crític en trencar-se l’arnés 
que portava quan feia pònting 
a Estarri d’Àneu, el 29 d’abril de 
2017. En aquest sentit, la Sala 
ha descartat mala praxi de l’em-
presa encarregada de l’activitat, 
ja que el citat arnés s’havia uti-
litzat durant anys i, a més, el ma-
teix dia dels fets també el va fer 
servir un company del noi que 
va patir l’accident. Cal recordar 
que el jove, P. X., veí de Barce-
lona, va impactar contra el terra 
d’una de les lleres del riu des-
prés de fer el salt al buit des del 
pont d’Isil, d’uns 20 metres d’al-
çada i que passa per sobre del 
riu Noguera Pallaresa. De fet, va 

patir greus lesions que va trigar 
en curar 314 dies i encara té se-
qüeles. El jutjat d’Instrucció 1 de 
Tremp ja va arxivar aquest cas el 
10 de maig de 2018, però la víc-
tima va recórrer aquesta decisió 
i l’Audiència de Lleida, en el cor-
responent auto, s’ha pronunciat 
en el mateix sentit, ordenant el 
sobreseïment del cas, una deci-
sió que ara ja és ferma.

L’Audiència arxiva el cas del 
ferit crític en un accident de 
pònting a Esterri d’Àneu

Descarta la 
mala praxis 
de l’empresa 

organitzadora

Els membres del cos d’Agents Ru-
rals van estar el dimarts a la Vall 
Fosca, al Pallars Jussà, realitzat 
sondeigs i tests d’estabilitat del 
mantell nival amb col·laboració 
amb l’Institut Cartogràfic i Ge-
ològic de la Generalitat (ICGC). 
En aquest sentit, el cap d’Agents 
Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va 
argumentar que “aquest tipus 
d’estudi es fan a tot el Pirineu i 
són els que permeten determinar 
quin és el risc d’allaus que hi han 
actualment”. De fet, també va ex-
plicar que al Pallars Jussà es va 
haver de modificar provisional-
ment els llocs de presa de mesu-
res “per no posar-nos en risc, ja 
que en aquests moments hi ha un 
nivell 3 - 4 de perills d’allaus sobre 
5”. Així, els test que es van dur a 
terme el dimarts a la Vall Fosca 

van ser positiu, tot i que es van 
haver de fer a només  1.800 me-
tres d’alçada, “quan normalment 

els fem a una alçada de 2.000 
metres, però hi havia aquest pe-
rill d’allaus”.

FOTO: A. R. / Una membre del cos fet el mostreig a la Vall Fosca

El cos d’Agents Rurals alerta de 
l’actual perill d’allaus a la Vall Fosca 

cfarre
Resaltado



Lleida
REDACCIÓ
Telefónica va tancar el 2018 amb 
una inversió de 7,2 milions d’eu-
ros en infraestructures que millo-
ren la connectivitat a la demar-
cació de Lleida. La companyia va 
destinar 2,6 milions d’euros en 
modernitzar la xarxa mòbil que 
dóna cobertura 4G i va desplegar 
fibra òptica (FTTH) en municipis 
per un valor de 4,6 milions.

La cinquantena de poblacions 
on es va ampliar la cobertura mò-
bil estan repartides per les tretze 
comarques de la demarcació llei-
datana. Pel que fa a la implanta-
ció de fibra òptica, durant el 2018 
sis municipis van estrenar inter-
net d’alta velocitat (Albatàrrec, 
Bellcaire d’Urgell, Castellserà, 
Linyola, Olius i Verdú) i se sumen 
a una llista total de 30 poblacions 
–151.000 llars i negocis– de Llei-
da que ja gaudeixen d’aquesta 
connexió. Aquesta xifra suposa 
que un 47,6% de tota Lleida té 
connexió a internet d’alta veloci-
tat.

Telefónica va dur a terme ac-
tuacions de renovació de la xarxa 
mòbil 4G a 56 municipis repartits 
per dotze comarques de Lleida. 
Catorze poblacions del Segrià: Al-
carràs, Alcoletge, Alguaire, Alma-
tret, Artesa de Lleida, Gimenells i 

el Pla de la Font, Llardecans, Llei-
da, Puigverd de Lleida, Seròs, Su-
danell, Torrebesses, Torrefarrera i 
Vilanova de Segrià. 

Vuit del Pallars Sobirà: Alins, 
Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Farrera, 
Lladorre, Rialp, Sort i Vall de Car-
dós; set de la Noguera: Balaguer, 
Cubells, Montgai, Os de Balaguer, 
Preixens, Vallfogona de Balaguer i 
Vilanova de Meià; sis de les Garri-
gues: L’Albi, Les Borges Blanques, 
L’Espluga Calba, Granyena de Les 
Garrigues, La Pobla de Cérvoles, 
Vinaixa; també sis del Solsonès: 
Castellar de la Ribera, Llobera, Pi-
nell de Solsonès, Pinós, Sant Llo-
renç de Morunys i Solsona; qua-
tre de l’Alt Urgell: Josa i Tuixén, 

Montferrer i Castellbó, i El Pont 
de Bar i Les Valls de Valira.

Tres de la Segarra: Biosca, Cer-
vera i Granyanella; dos de l’Alta 
Ribagorça: El Pont de Suert i Vi-
laller; també dos de la Vall d’Aran: 
Les i Naut Aran; dos més del Pa-
llars Jussà: Llimiana i La Torre de 
Cabdella; una del Pla d’Urgell: 
Fondarella; i finalment, també 
una de la Cerdanya: Montellà i 
Martinet.

A més a més d’aquestes po-
blacions, la companyia també va 
millorar la infraestructura de co-
bertura mòbil en dos municipis 
lleidatans: Alcanó, a la comarca 
del Segrià i Torrefeta i Florejacs, a 
la Segarra.

Telefónica inverteix més 
de 7 milions el 2018 en 
millorar el seu servei a la 
demarcació de Lleida
Sis poblacions estrenen fibra òptica

FOTO: / Imatge de la seu central de Telefònica a Barcelona
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La benzinera Ramell, de la Coo-
perativa de segon grau Fruits de 
Ponent, ha implantat un carre-
gador elèctric per a vehicles, el 
primer en aquesta zona del Se-
grià. Es tracta d’un sistema de 
càrrega ràpida, situat a l’Estació 
de Servei ubicada a Alcarràs. 
Com va manifestar ahir el direc-
tor general del Grup Coopera-
tiu, Josep Presseguer, es tracta 

d’anar fent passos cap a la soste-
nibilitat energètica, no solament 
amb aquest tipus de serveis, si-
nó també en altres que estan en 
marxa ja a nivell del Grup, com 
la instal·lació de plaques solars 
al sostre de la Central Fructícola. 
El carregador quedarà a dispo-
sició de socis i treballadors del 
Grup, però també de públic en 
general. 

Una benzinera de Fruits 
de Ponent instal·la un 
carregador elèctric

FOTO: Fruits de Ponent / El carregador s’ubica a Alcarràs

L’organització Asaja a Lleida va re-
clamar ahir incentivar el consum 
de la fruita dolça en la primera 
reunió de la taula de treball per 
constituir la interprofessional de 
la fruita dolça, que va tenir lloc a 
la seu del Ministeri d’Agricultura. 
El president d’Asaja a Lleida, Pere 
Roqué, va alertar que “hi ha llars 
on cap dia de l’any es menja fruita 
dolça” i destacà que Lleida fa un 
“excel·lent” producte.

Asaja reclama 
incentivar el 
consum de 
fruita dolça

FOTO: Asaja/ Pere Roqué, ahir a la interprofessional de la fruita dolça

Els alumnes de 4 de la ESO de-
ll col·legi Terraferma de Lleida 
han participat en un programa 
de Educació Financiera dins de 
un projecte de educació finan-
cera a les escoles. Professionals 

del sector bancari han explicat 
als alumnes com gestionar els 
diners. La setmana passada es 
va explicar les diferents targetes 
de crèdit que hi ha i com endeu-
tar-se amb seny. 

FOTO: Col·legi Terraferma / Una de les sessions impartides

Classes d’educació financera 
al Col·legi Terraferma

L’1 DE FEBRER COMENÇA EL TERMINI per a fer la 
Declaració Única Agrària (DUN) 2019. La campanya per primer 
cop es farà en entorn web, amb una nova aplicació informàtica. 
Incorpora les darreres tecnologies per a identificar-se digital-
ment i signatura electrònica. Així, els dies 28 i 29 s’ha efectuat 
la formació de les 78 Entitats Col·laboradores (organitzacions 
professionals, cooperatives agràries, entitats bancàries, i altres 
entitats), amb més de 200 assistents.
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