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Els parcs de bombers voluntaris de Coll de Nargó, Torà, les Borges Blanques, Agramunt, la Granadella, Almenar, 
Montferrer i Seròs tanquen avui les instal·lacions per la suposada falta de personal i material, a l’espera que s’hi 
sumin altres en els propers dies. Exigeixen una reestructuració del cos de bombers per posar fi al “col·lapse”.

22
parcs de voluntaris

La majoria d’instal·lacions de la 
regió d’Emergències de Lleida són 
de bombers voluntaris.

592
bombers voluntaris

Lleida compta amb 592 bombers 
voluntaris. Tanmateix, molts d’ells 
no estan en actiu.

9
parcs de professionals

Nou instal·lacions són de bombers 
funcionaris, que compten amb el 
reforç dels voluntaris.

323
bombers professionals

A les comarques de Ponent i Aran 
(Pompièrs) treballen 323 bombers 
professionals.

dadeS

Els bombers voluntaris es planten i 
tanquen almenys vuit parcs a Lleida
Denuncien que la falta de personal i de material els ha portat al “col·lapse”

emergències personal

c. SanS / Segre tàrrega
❘ LLEiDA ❘ Almenys vuit dels vint-i-
dos parcs de bombers voluntaris 
de la demarcació han dit prou. 
Es tracta dels de Coll de Nar-
gó, Torà, les Borges Blanques, 
Agramunt, la Granadella, Al-
menar, Montferrer i Seròs, que 
en els últims dies han comunicat 
als respectius ajuntaments que 
tancaran les instal·lacions per-
què “no podem assumir l’enor-
me càrrega de treball que es 
deriva de la falta de personal”. 
Segons el president d’Asbovo-
ca (associació de bombers vo-
luntaris), Josep Maria Alcalà, 
“des de fa temps el model de 
gestió ha mort i els caps dels 
parcs ja no volen assumir més 
riscos”. Abans que res, va des-
tacar que “el territori està des-
cobert en cas d’emergències si-
multànies perquè no hi ha relleu 
generacional”. 

En aquesta línia es va ex-
pressar també el cap del parc de 
Coll de Nargó i alhora secretari 
d’Asbovoca, Jordi Fabra, que va 
apuntar que “al voltant del 80 
per cent” de parcs de bombers 
voluntaris de Lleida s’uniran a 
la protesta del col·lectiu en els 
propers dies. Fabra va explicar 
que a partir d’ara “no ens orga-
nitzarem en guàrdies i quan hi 
hagi una emergència sortirem 
si es dóna la casualitat que en 
aquell moment hi ha tres efec-
tius disponibles a la població”; 
d’una altra manera, “no podrem 
activar el servei”. 

Vaga d’hores extres
Segons Fabra, “no estem 

amenaçant ningú, simplement 
estem informant de la greu si-
tuació de col·lapse a la qual ha 
arribat el cos de bombers”, de 
manera que “farem el que pu-
guem amb el que tenim”. La 
preocupació davant del tanca-
ment de parcs ha calat als ajun-
taments. L’alcalde d’Agramunt, 
Bernat Solé, va assegurar que 
transmetrà una carta a la direc-
ció general de Prevenció i Ex-
tinció d’Incendis per expressar 
aquesta preocupació, ja que “el 
pla d’autoprotecció municipal 
contempla l’actuació dels bom-
bers voluntaris”. Aquestes pro-
testes s’uneixen a la vaga d’ho-
res extres als parcs de bombers 
professionals, que ahir va pro-
vocar que Cervera, Mollerussa, 
Tàrrega, Sort,Tremp i Lleida tre-
ballessin sota mínims. Es dóna 
la circumstància que l’any 2015 
ja es va donar una protesta simi-
lar per idèntics motius.

Bombers voluntaris de les Borges Blanques, tancant ahir el parc per falta de mitjans i personal.

els bombers d’agramunt també van tancar ahir les portes del parc de forma indefinida.

mAgDALENA ALTisENT

sEgrE TàrrEgA

leS clauS

Sense caps de parc
z La falta de relleu generacional 
ha provocat que els bombers 
professionals de Tremp, la seu 
d’Urgell i el Pont de suert s’ha-
gin quedat sense cap als res-
pectius parcs.

Vaga d’hores extres
z Les protestes dels volunta-
ris s’uneixen a la vaga d’hores 
extres que van convocar els 
principals sindicats dels funci-
onaris fa setmanes per exigir 
a interior millores de perso-
nal i de material, així com en 
infraestructures.

Reestructuració del cos
z Els responsables dels bom-
bers voluntaris es van reunir 
ahir a Cerdanyola per posar so-
bre la taula “la necessitat de re-
estructurar, reorganitzar i can-
viar el model actual”.

El conseller 
d’Interior 
compareix avui per 
plantejar solucions
n El conseller d’Interior, 
Miquel Buch, comparei-
xerà avui dimecres a la 
comissió d’Interior del 
Parlament per plantejar 
solucions davant de la 
crisi al cos de bombers i 
analitzar les repercussions 
del tancament de parcs. 
Malgrat tot, des de la di-
recció general de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i 
Salvament asseguren que 
“estem contínuament en 
contacte amb el consell 
dels bombers voluntaris, 
encara que oficialment en 
el dia d’avui no hem rebut 
cap reclamació per part 
d’aquest col·lectiu”.
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Vista general de les dependències judicials al Canyeret.

segre

l. garCía
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida ha 
deixat sense efecte l’atribució 
de l’ús de l’habitatge familiar a 
una divorciada perquè hi conviu 
amb la nova parella des de fa 
tretze anys i els fills del matri-
moni, ja majors d’edat, no viuen 
al domicili. D’aquesta forma, es-
tableix que la casa se la quedarà 
l’excònjuge que estigui disposat 
a pagar-li a l’altre la meitat del 
valor de l’immoble, prèvia de-
ducció de les quantitats abona-
des de més per l’exmarit.

El tribunal ha rebutjat un re-
curs presentat per la demanda-
da contra la sentència que es va 
dictar en primera instància per 
un jutjat de primera instància 
que va estimar la demanda de 
l’home. Segons la interlocutòria 
de l’Audiència, a la sentència 
de divorci dels cònjuges es va 
establir que l’ús de l’habitatge 
conjugal seria per a la dona i la 
seua filla. 

Encara que posteriorment es 
van fer modificacions a l’acord, 
no es va modificar res relatiu a 
la casa familiar. Tanmateix, el 
tribunal ressalta que els dos fills 
del matrimoni són majors d’edat 
i cap d’ells no viu amb la seua 
mare. De fet, la filla, de 24 anys, 
viu a Corea, on està estudiant. 
En aquest sentit, recorda que 
l’habitatge conjugal només està 
ocupat per la dona i el seu nou 
company sentimental, amb qui 

Una divorciada perd casa seua 
perquè hi viu amb la nova parella
L’Audiència diu que se l’ha de quedar l’excònjuge que estigui disposat a pagar la 
meitat del seu valor a l’altre || La dona ja no conviu amb els fills del matrimoni

tribunals divorci

conviu des de l’any 2005, és a 
dir, fa tretze anys.

En aquest sentit, el tribunal 
al·ludeix a l’última sentència 
del Tribunal Suprem (vegeu el  
desglossament) i al Codi Civil 
de Catalunya, que estableix 
que l’habitatge pot cedir-se a 

un dels cònjuges en un acord de 
separació, però que aquest fet 
no necessàriament ha de tenir 
un caràcter indefinit. 

D’aquesta forma, la norma-
tiva estableix, segons recorda 
l’Audiència, que “el dret de l’ús 
s’extingeix per les causes pacta-
des entre els cònjuges i, si es va 
atribuir per raó dels fills, per 
acabar aquesta guarda”. Així 
mateix, no considera provat 
que l’ús de l’habitatge respon-
gui a una necessitat econòmica. 
La sentència no és ferma i pot 
presentar-se recurs davant del 
Tribunal Suprem.

neCeSSitat
l’audiència no ho veu 
provat i diu que si l’ex li 
compra la part, la dona en 
podrà adquirir una altra

Els divorciats 
perden la casa si hi 
viuen amb un altre, 
segons el Suprem
■ El Tribunal Suprem va 
establir el mes de novem-
bre passat que una perso-
na divorciada que visqui 
amb els seus fills a la ca-
sa familiar que compar-
tia amb la seua exparella 
perd el dret de residir en 
aquesta casa si introdu-
eix la seua nova parella 
a conviure-hi de mane-
ra estable. La resolució 
va desestimar un recurs 
de la Fiscalia contra una 
sentència de l’Audiència 
de Valladolid que havia 
acordat l’extinció del dret 
d’ús de l’habitatge ja que 
considerava que l’entra-
da d’una tercera persona 
a l’immoble feia perdre a 
aquest l’antiga naturalesa 
d’habitatge familiar. Així 
mateix, el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) va dictaminar 
el juliol passat que una do-
na lleidatana divorciada 
havia de deixar el que va 
ser l’habitatge conjugal 
quan la seua filla complís 
els 18 anys d’edat.

Compareixença 
pel parricidi  
de Bellvís

tribunals

❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
acollirà avui una comparei-
xença per ratificar l’acord 
al qual han arribat les parts 
sobre el jove de Bellvís que 
va matar la seua mare i ho 
va intentar amb el seu germà 
l’abril del 2017. 

Si el jove accepta els fets 
evitarà la celebració del ju-
dici i se li imposarà una pena 
d’una desena d’anys (vegeu 
SEGRE d’ahir). Marc Navar-
ro Sancho, de 22 anys, serà 
condemnat per homicidi i 
temptativa d’homicidi i se 
li aplicarà una eximent in-
completa d’alienació mental, 
ja que pateix esquizofrènia 
paranoide amb dependència 
d’alcohol i cànnabis.

Amenaça la seua 
ex amb ganivets 
a Andorra

violència masclista

❘ anDorra la vella ❘ La policia 
andorrana va detenir la set-
mana passada un home de 
41 anys a la parròquia d’En-
camp per amenaçar l’expare-
lla amb tres ganivets de cui-
na, en presència de la filla 
menor dels dos. Així mateix, 
dos homes més van ser ar-
restats la mateixa setmana 
per delictes de violència de 
gènere. A la Massa, un jove 
de 26 anys va ser arrestat per 
agredir la seua exparella al 
seu habitatge. Així mateix, 
diumenge passat, un altre ho-
me de 33 anys va ser detingut 
a Andorra la Vella per clavar 
un cop de puny a la seua do-
na després d’una discussió.

Testimoni clau 
en la mort de 
Flors Sirera

tribunals

❘ maDriD ❘ El ministeri d’Afers 
Estrangers està posant tra-
ves a la declaració d’un tes-
timoni protegit en el cas de 
Flors Sirera, la infermera de 
Tremp que va ser assassina-
da a Ruanda ja fa vint-i-dos 
anys. Segons va publicar ahir 
el diari Regió7, l’advocat que 
porta el cas ha demanat al 
jutge que instrueix la causa 
a l’Audiència Nacional la de-
claració d’una persona que 
havia treballat al Directori 
Militar d’Intel·ligència, equi-
valent als serveis secrets del 
règim ruandès. El procedi-
ment judicial, 22 anys des-
prés, continua obert, però de 
forma parcial.

Una jubilada exigeix el 
pagament de 52.000 € al 
caure al casal de les Borges
La comissió assessora del Govern ho rebutja

reclamació justícia

Seu de la conselleria d’assumptes Socials i Famílies a lleida.

l. garCía
❘ lleiDa ❘ Una jubilada ha presen-
tat una reclamació patrimonial 
a la Generalitat per exigir el pa-
gament de més de 52.000 euros 
pels danys patits per una caigu-
da mentre era en una classe de 
ball al Casal de Gent Gran de 
les Borges Blanques. Una re-
clamació que la Comissió Jurí-
dica Assessora ha desestimat a 
l’assenyalar que no ha quedat 
provat que la caiguda es produís 
pel mal estat del parquet, com 
al·lega la reclamant. 

Segons el dictamen, els fets 
van tenir lloc el novembre del 
2014 quan la dona, de 69 anys 
llavors, participava en una clas-
se de ball organitzada pel casal 
i, segons al·lega, va entrepussar 

amb l’entarimat, que “estava en 
mal estat de conservació”. La 
dona, explica, va caure a terra 
i va xocar amb un radiador i va 
patir una contusió sobre l’es-
patlla i un fort traumatisme a 
la zona lumbar. Va ser atesa a 
l’hospital. Per tots aquest fets, 
reclama una indemnització de 
més de 52.000 euros al departa-
ment de Treball, Assumptes So-
cials i Famílies, com a titular del 

google maps

casal de la capital de les Garri-
gues. La demandant considera 
que l’accident va ser producte 
d’“un funcionament anormal” 
d’un servei públic.

Tanmateix, la comissió deses-
tima la petició ja que assenyala 
que no s’ha acreditat que la cai-
guda e sproduís per l’estat del 
parquet perquè presentava una 
deficiència molt lleu, amb un 
desnivell mínim. A més, l’orga-

nisme no hi veu suficients pro-
ves per atribuir la caiguda a un 
mal funcionament d’un servei 
públic, que en cas que n’hi ha-
gués, seria atribuir-lo a la con-
selleria com a titular del casal. 
Malgrat constatar que la usuària 
va patir seqüeles per l’accident 
(li van haver d’implantar una 
pròtesi), no veu que l’adminis-
tració sigui responsable d’aquest 
esdeveniment.

deSeStimada
la comissió jurídica rebutja 
la indemnització al no 
veure-hi responsabilitat  
de l’administració
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