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Tsunoda guanya punts per 
ser present als Jocs de Tòquio

De Barcelona a Lleida  
drets en un AVE a l’haver-se 
cancel·lat el seu tren Avant
Passatgers || Van mostrar el seu malestar al 
no tenir seients i per la falta d’informació  
i atencions per part de Renfe

Divendres tarda || El comboi que havia de 
sortir a les 16.05 de la capital catalana va ser 
un de la desena d’afectats per la incidència

Bitllet || La companyia ofereix a aquests 
clients tornar-los l’import del trajecte, com          
a la resta de persones perjudicades
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Els passatgers afectats, a peu dret a l’AVE on van ser recol·locats.
lleida ❘ 8

AgrAMunT InTenTA TornAr A lA norMAlITAT deSpréS del pAS del glòrIA

Segre TàrregA

és notícia ❘ 3-5

guia ❘ 33

El llegat de Joan Oró deixa 
Gardeny 20 anys després 
per falta de condicions

ciència

comarques ❘ 16

Els transportistes, en peu 
de guerra pel veto a 
camions a l’N-230

dES dE bEnavaRRi

L’empresa francesa Cuadrat 
Valley ha iniciat els tràmits per 
construir un nou molí d’oli en 
una finca de vuitanta hectàre-
es que té entre les partides dels 
Sarraïns i la Vall d’Aufaig, a 
Juncosa. Comptarà amb capa-
citat per moldre entre 35.000 i 
40.000 quilos d’olives al dia i 
preveu arrancar la campanya 
2023-2024.

economia ❘ 20

Juncosa                        
tindrà un nou 
molí que moldrà 
40.000 quilos  
d’olives diàries
Projecte d’una 
empresa francesa

Un exmilitar que va estar dos 
anys destinat a l’Acadèmia de 
Talarn va admetre ahir davant 
d’un jurat popular a l’Audiència
Provincial de Barcelona que el 
març del 2000 va cometre un 
assassinat homòfob a Montgat, 
al Maresme.

comarques ❘ 14

un exmilitar de 
Talarn confessa   
ser l’autor d’un 
crim homòfob
Accepta 15 anys de presó 
per matar un homosexual 
de 17 punyalades

Veïns desembassant 
encara aigua, ahir.
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cabal

Les comarques de Lleida han patit els embats de la tempesta Glòria però, malgrat això, és el territori que 
millor se n’ha sortit de Catalunya tenint en compte desastres com els del delta de l’Ebre. Amb tot, el camp 
lleidatà ha rebut precipitacions en excés i aquestes han forçat retards en les sembres de cereals d’hivern.

Lleida esquiva la pitjor part del Glòria   
a pesar de l’afectació sobre el camp
Massa precipitació i retard en la sembra, mentre que el pagès reivindica el seu paper

temporal valoració

e. farnell/m. molina/e.m.m.
❘ lleiDa ❘ El pas de la borrasca 
Glòria per les comarques de 
Lleida ha deixat afectacions als 
camps, amb les més greus a les 
finques, que s’han vist negades, 
ja sigui per les elevades precipi-
tacions, amb fins a 90 litres per 
metre quadrat en alguns punts, 
segons Unió de Pagesos, com 
pel desbordament dels rius, tal 
com apunta JARC, recordant els 
casos del Sió i l’Ondara. Asaja 
destaca els casos de la partida 
la Femosa de Lleida, a més de 
Puigverd o Artesa de Lleida.

La gran humitat a moltes 
finques de secà es tradueix en 
retards en la sembra d’ordi. La 
situació es repeteix també en 
explotacions de regadiu que 
aposten per combinar aquest 
cereal amb una segona collita 
posterior de panís. Malgrat ai-
xò, les organitzacions agràries 
consideren que les precipita-
cions tenen també un aspecte 
positiu per a les explotacions 
en general.

Però aquests fenòmens mete-
orològics especialment adversos 
preocupen, tenint en compte 
que al mes d’octubre hi va haver 
ja un episodi especialment dur. 
Unió de Pagesos recorda que 
encara hi havia infraestructu-
res que no s’havien reparat de 
les destrosses de la tardor i que 
s’han vist agreujades, mentre 
que danys que s’havien repa-
rat s’han vist arruïnats per la 
duresa del Glòria. Una altra 
preocupació dels agricultors 
en aquests moments és la falta 
de fred, de gelades nocturnes 
que provoquin l’aturada fisio-
lògica d’alguns cultius, i alerten 
de l’“avenç” en el desenvolupa-
ment, que s’aprecia, per exem-
ple, en el cas dels ametllers, 
que els pot fer més vulnerables 
a les caigudes dels termòmetres 
tardanes.

En aquest context, els agri-
cultors es reivindiquen com a 
element clau per poder afrontar 
fenòmens meteorològics espe-
cialment adversos. En aquesta 
línia, JARC sol·licita la creació 
d’una taula d’emergència climà-
tica per tal de poder analitzar 
possibles mesures correctores. 
L’organització defensa, com fan 
destacats experts, la necessitat 
de buscar un impuls i l’equili-
bri necessari al sector primari 
per poder tenir cura de l’entorn 
natural, amb els seus cultius i 
regulació dels boscos, més en-
llà, fins i tot, de la producció 
d’aliments.

el pantà de l’albagés ha augmentat les reserves en tres dies procedents del riu Set.

amaDo forrolla

leS incidèncieS

Carreteres
z la carretera C-233 a Vilanova 
de Bellpuig es mantenia ahir 
tancada per inundacions, i un 
tram de la C-12z a Balaguer 
pels treballs de millora d’un 
talús. Continua el pas alterna-
tiu a l’N-260 al Pont de Bar i 
la de Sant esteve de la Sarga, 
l’lV-7041, estarà tancada fins 
al 7 de febrer. la resta de vies 
afectades pel temporal es van 
reobrir al trànsit durant la jor-
nada d’ahir.

Educació
z Un total de 105 alumnes no 
van poder assistir a classe pel 
tancament dels centres. Va 
afectar ahir l’escola bressol ar-
rels de Cervera i l’escola d’alins 
de Vallferrera.

Subministrament elèctric
z els municipis d’alins i farrera, 
al Sobirà, van recuperar el sub-
ministrament elèctric després 
de gairebé dos dies sense llum 
ni telèfon. en canvi, a Gósol, ahir 
al matí quedaven encara uns 30 
veïns sense electricitat.

Tren de la Pobla
z la circulació de trens a la línia 
de la Pobla segueix interrom-
puda entre Balaguer i el Pallars 
Jussà, on s’ofereix un servei al-
ternatiu amb autobús per cobrir 
aquest tram.

Previsió del temps
z la boira va ser protagonis-
ta ahir al matí a les comarques 
del pla. Per a aquest cap de 
setmana s’espera algun xàfec a 
lleida i temperatures a l’alça al 
Pirineu.

n Els rius del marge dret del 
riu Segre, Corb, Sió, Ondara 
i Set van recuperant la nor-
malitat després del temporal 
que els va desbordar en di-
versos trams al seu pas per 

les comarques de la Segarra, 
l’Urgell, Segrià i Pla d’Urgell. 
L’augment de cabals ha incre-
mentat les reserves a tots els 
pantans. En el de l’Albagés, a 
la cua del canal principal del 

Segarra-Garrigues, fins als 
10 hectòmetres cúbics. Als 
5 que ja tenia després de les 
inundacions de l’octubre cal 
sumar-ne uns altres 5 per les 
precipitacions d’aquests dies.

Els rius recuperen la normalitat i 10 hm3 a l’Albagés

➜

C. SaNS

operaris ahir treballant a l’n-260 al Pont de bar.

n Les fortes pluges registra-
des aquests dies han agreujat 
la inestabilitat dels pendents 
per on discorren bona part de 
les carreteres de muntanya. 
El despreniment de roques de 
dijous al Pont de Bar, que va 
obligar a tallar 12 hores l’Eix 
Pirinenc (N-260), se suma als 
que s’han anat succeint durant 
els últims dies en municipis del 
Prepirineu i el Pirineu de Llei-
da després d’episodis de forts 
xàfecs. A l’N-260 al Pont de 

Bar tècnics del ministeri de 
Transport van iniciar ahir la 
instal·lació d’una malles me-
tàl·liques per poder assegurar 
el talús i s’estudien diferents 
estratègies per prioritzar la 
seguretat. La carretera local 
de Sant Esteve de la Sarga, 
l’LV-9124, propietat de la Di-
putació, estarà tancada al tràn-
sit fins divendres vinent, dia 7 
de febrer en un tram de 3 qui-
lòmetres, a l’altura de Moror, 
per raons de seguretat.

Pas alternatiu a l’N-260 i la via de 
Sant Esteve, tancada fins al febrer

179976b2da850893a6a0f14ddce88b4817033
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agèNCIeS
❘ BARCELONA ❘ El temporal Glòria 
es va desplaçar ahir cap al sud 
d’Espanya i va deixar darrere 
seu 13 morts, 4 desapareguts 
i milions d’euros en destros-
ses. Quatre dels morts i un dels 
desapareguts s’han registrat a 
Catalunya.

El conseller de Territori, Da-
mià Calvet, va quantificar en 
uns 20 milions d’euros el pres-
supost necessari per poder re-
parar els desperfectes que el 
temporal ha deixat als ports de 
la Generalitat, sense incloure 
els de Barcelona i Tarragona, 
el litoral i les carreteres. Cal-
vet va detallar que l’actuació 
a les platges, que han quedat 
pràcticament devorades pel 
mar, podria necessitar fins a 

15 milions d’euros, mentre que 
als ports assoliria els 6 milions. 
El conseller també va assenya-
lar que en tots els casos han de 
ser reparacions “que quedin 
adaptades a aquests episodis”, 
que cada vegada es viuran amb 
“més intensitat”.

També els alcaldes han co-
mençat a quantificar els des-
perfectes del pas de Glòria. 
La de Barcelona, Ada Colau, 
plantejarà un decret per po-
der sol·licitar que es declari el 
litoral de la ciutat com a zo-
na catastròfica i va assenyalar 
que els danys causats poden 
superar els 12 milions d’euros. 
També el delta de l’Ebre, on 
s’han inundat més de 3.300 
hectàrees de terreny, va de-
manar la declaració de zona 

catastròfica. Sant Carles de la 
Ràpita va calcular que recu-
perar les platges i la zona del 
Trabucador costaria més de 4,5 
milions d’euros.

Interior va rebaixar ahir 
l’alerta del pla Inuncat a fase 
d’alerta després de prop de 
10.000 actuacions per part 
dels serveis d’emergències. 
També Protecció Civil va ai-
xecar el confinament dels 9 
municipis que estaven en risc 
a Girona, atès que els cabals 
dels rius, malgrat que són més 
alts de l’habitual, van comen-
çar a decréixer. No obstant, 
ahir encara hi havia prop de 
2.000 abonats sense subminis-
trament elèctric i 39 trams de 
carreteres continuaven tallats 
per desperfectes.

■

PALLARs DigitAL

Piragüista al centre de Lleida ■ L’augment del cabal del riu Segre al seu 
pas per la capital del Segrià va deixar imatges tan inèdites com la d’un 
piragüista a l’altura de l’avinguda de Madrid. El riu va arribar a assolir 
ahir al matí els més de 220 metres cúbics per segon.

Neu

Allaus
z La poca consolidació de la neu 
sumada a la sobreacumulació 
d’aquesta a causa del vent, as-
solint els tres metres en alguns 
punts, multipliquen les proba-
bilitats que succeeixin allaus. 
Les altes temperatures que es 
preveuen per als pròxims dies 
encara faran més inestable la 
capa de neu, per la qual cosa es 
recomana consultar els butlle-
tins d’allaus i prendre totes les 
precaucions necessàries abans 
de realitzar qualsevol activitat.

Pistes
z Amb les nevades, les estaci-
ons consoliden la temporada 
d’esquí. totes obriran gairebé 
el 100% del seu domini esquia-
ble aquest cap de setmana, fins 
i tot les de fons i Port del Comte, 
que veien perillar la temporada 
a causa dels escassos gruixos de 
neu.

Cadenes
z Les cadenes només segueixen 
sent necessàries per poder cir-
cular pel coll de Josa, a la carre-
tera C-563.

Accident a la C-13  
a Talarn per l’allau  
de roques i pedres 
dijous a la nit
■ Tècnics de carreteres de la 
Generalitat van treballar ahir 
durant el dia per assegurar un 
talús de la C-13 a Talarn, des-
prés del despreniment de roques 
dijous a la nit, que va provo-
car un accident de trànsit. Un 
turisme va col·lidir contra una 
gran roca al punt quilomètric 
89, al costat de l’encreuament 
del municipi de Talarn. La con-
ductora del vehicle no va poder 
esquivar la pedra encara que va 
sortir il·lesa de la col·lisió. Els 
fets van ocórrer al voltant de 
les deu de la nit i durant més 
d’una hora es va haver de tallar 
la circulació a la carretera fins 
que els operaris i els Bombers 
de la Generalitat netegessin la 
calçada de les pedres i es pogués 
garantir la seguretat.

Gruixos de fins a tres metres augmenten el risc d’allaus
qualsevol activitat a la neu. Per un altre 
costat, ahir a última hora només eren 
necessàries les cadenes per circular per 
la carretera C-563, al coll de Josa, a 
causa de la presència de neu i de gel a 
la calçada.

El Govern calcula 21 milions 
en danys d’infraestructures
El Glòria deixa a Catalunya 4 morts i un desaparegut || Colau 
demana que es declari el litoral de Barcelona zona catastròfica

els desperfectes al passeig Marítim de Cubelles (Barcelona) després del pas del glòria.

ACN

■ El president del Govern 
central, Pedro Sánchez, va 
presidir ahir una comissió 
interministerial en la qual es 
va acordar que el Consell de 
Ministres de dimarts vinent 
aprovi els informes prelimi-
nars sobre els danys causats 
per la borrasca Glòria al li-
toral mediterrani i a les illes 
Balears per poder estar acti-
ves “com més aviat millor” 
les ajudes per a les zones més 
afectades. A Catalunya els 
subdelegats de les quatre de-
marcacions van començar a 
demanar als alcaldes una va-
loració aproximada dels danys 
causats pel temporal i també 
es van avaluar les afectacions 

patides per la xarxa d’infraes-
tructures catalanes, així com 
les costes i altres serveis bà-
sics. Aquestes dades s’entrega-
ran als ministeris competents 
perquè el Consell de Ministres 
pugui analitzar-les i posar en 
marxa els ajuts.

Per la seua part, Brussel·les 
va activar ahir el seu satèl·lit 
Copernicus per ajudar les au-

toritats espanyoles a avaluar 
l’“abast dels danys”. En aquest 
sentit, els eurodiputats Toni 
Comín i Carles Puigdemont 
van reclamar a la Comissió 
Europea que actuï per resol-
dre “la inactivitat històrica” 
que Espanya ha tingut amb la 
zona del delta de l’Ebre i que 
l’obligui a prendre “mesures” 
per evitar inundacions. D’al-
tra banda, el parlamentari del 
PSC Javi López va demanar 
l’activació dels ajuts per a ca-
tàstrofes naturals de la UE.

A més, el Govern de la 
Generalitat crearà un pro-
grama de coordinació per a 
grans emergències o desastres 
naturals

Sánchez promet activar ajudes “com més aviat millor”

preveNCIó
El govern de la 
generalitat crearà un 
programa de coordinació 
per a grans emergències

Boí Taüll va començar el 
dia amb gruixos de fins a 
tres metres en cotes altes.
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a. guerrero
❘ lleiDa ❘ La consellera de Justí·
cia, Ester Capella, va anunciar 
ahir que “aquest any invertirem 
600.000 euros per a millores 
a les seus judicials de Lleida, 
Tremp i la Seu d’Urgell” i la po·
sada en marxa de les oficines 
judicials de Vielha i Tremp. Ca·
pella va ser l’encarregada de 
presidir i clausurar la celebració 
de la festa patronal del Col·legi 
de l’Advocacia de Lleida, Sant 
Raimon de Penyafort. La titular 
de Justícia va fer referència en 
el seu discurs al context polític 
i judicial de Catalunya i va cri·
ticar que “els tribunals estan 
sent protagonistes d’una cosa 
que no els correspon sobre un 
conflicte que hauria de ser no·
més polític”. També va reclamar 
una “advocacia que sigui lliure i 
democràtica” i va recordar que 
portar toga “comporta un man·
dat ètic, honest, transparent i 
democràtic”. L’acte també va 
comptar amb Manel Albiac, nou 
president del Consell de l’Advo·
cacia Catalana, que va afirmar 
que “el col·legi de Lleida és to·
ta una referència per a tots els 
advocats catalans i aquest és un 
acte que posa en relleu tot el 
que feu”.

Imposició de togues
L’acte, que es va celebrar al 

Rectorat de la Universitat de 
Lleida, va començar amb la im·

posició de togues als 14 nous col·
legiats, que van ser apadrinats 
per la lletrada Cristina Argilés. 
També es va reconèixer els ad·
vocats que celebraven 25 anys 
d’exercici professional. Poste·
riorment, es va distingir els col·
legiats que celebraven 40 anys 
d’exercici professional: Ama·
deo Blasco, Anna Cerdà, Ra·
mon·Julio Dejuan, Antoni Riba 

i Ignacio Sáenz de Buruaga. Van 
explicar com ha canviat la seua 
ocupació al llarg d’aquestes qua·
tre dècades. Sense cap dubte, el 
moment més emotiu va ser quan 
es va homenatjar Josefa Soler 
pels seus 50 anys de professió. 
Jordi Albareda, degà del Col·
legi de l’Advocacia de Lleida, 
va recordar que “Soler, la Jose 
com la coneixem tots nosaltres, 

va ser la primera advocada col·
legiada en exercici a Lleida i és 
tot un referent per a la professió, 
per la seua lluita feminista, pels 
drets i les llibertats”. Per la seua 
part, Josefa Soler va assegurar 
estar “molt emocionada” i va 
finalitzar el seu emotiu discurs 
desitjant als nous lletrats “que 
tingueu tanta sort en la vostra 
carrera com jo he tingut”.

Fotografia de grup amb els nous lletrats, els homenatjats i les autoritats.

amaDo forrolla

Justícia invertirà 600.000 euros       
als jutjats de Lleida, Tremp i la Seu
La consellera Ester Capella critica que “els tribunals s’han posat al capdavant d’un 
conflicte polític” || Els advocats lleidatans celebren la seua festa patronal

territori equipaments

El 46% dels funcionaris  
de la presó de Lleida 
supera els 55 anys
No n’hi ha cap que en tingui menys de 30

presons laboral

reunió ahir del CSIF amb la senadora d’erC Sara Bailac.

el material recuperat.

redaCCIó
❘ lleiDa ❘ La Central Sindical 
Independent i de Funcionaris 
(CSIF) ha tornat a denunciar 
l’envelliment de la plantilla de 
funcionaris de presons, que en 
el cas de la presó de Ponent su·
posa un dels casos més greus, 
ja que el 46% dels funcionaris 
supera els 55 anys i no compta 
amb cap per sota dels 30. Se·
gons el sindicat, en el conjunt 
del sistema penitenciari català, 
aquest percentatge és del 27%, 
per la qual cosa a Ponent es du·
plica i només està darrere de la 
presó de Wad·Ras, a Barcelo·
na, amb el 52% dels funciona·
ris majors de 55 anys.

Les xifres del sindicat asse·
nyalen que a la presó lleidata·

na, a més, el 16% del personal 
té 60 anys o més mentre que en 
el cas del Centre Obert de Llei·
da, aquest percentatge s’eleva 
al 22,22%. En total, la presó de 
Ponent compta amb 381 funci·
onaris i el Centre Obert, amb 
45. D’aquests, només 14 tenen 
menys de 40 anys.

Segons el CSIF, la secretà·
ria general del departament 
de Justícia, Patrícia Gomà, ha 

csif

guàrDia urbana

enviat una carta al secretari 
d’Estat de la Seguretat Social 
i Pensions per exposar la pro·
blemàtica de l’envelliment de 
la plantilla de presons a Cata·
lunya, amb l’objectiu d’anar re·
novant·la de forma progressi·
va i crear un grup de treball 
conjunt per abordar la qüestió 
de la jubilació anticipada. Una 
reivindicació que el sindicat fa 
deu anys que reclama per les 

condicions laborals del col·lec·
tiu. Davant de la greu situació 
als centres de Lleida, el CSIF es 
va reunir ahir amb la senadora 
d’ERC per Lleida Sara Bailac 
per manifestar el seu suport 
a la iniciativa de Justícia. La 
senadora va reconèixer que 
són necessàries mesures “ur·
gents” mentre que el sindicat 
té prevista una reunió amb el 
secretari d’Estat.

juBIlaCIó antICIpada
reclamació del col·lectiu  
de funcionaris arran de 
l’envelliment i les 
condicions de la plantilla

Acusats de  
robar material 
en una obra  
de Cappont
Eines per un valor de 
5.700 euros

robatoris

❘ lleiDa ❘ Tres homes de 17, 26 
i 44 anys van ser arrestats 
dijous acusats de robar ma·
terial d’un edifici en obres 
al carrer Pere de Cabrera, al 
barri de Cappont. En total, 
s’ha pogut recuperar mate·
rial, sobretot eines, valorat 
en uns 5.700 euros, que ja 
ha estat tornat al seu propi·
etari. Segons va informar la 
Urbana, una patrulla va do·
nar l’alto als sospitosos quan 
circulaven amb el seu cotxe 
a una velocitat excessiva al 
carrer Lluís Companys. Els 
agents van trobar al cotxe 
divers material d’obra, que 
va quedar decomissat, i van 
deixar anar els tres homes. 
Després de localitzar el pro·
pietari del material, aquest 
va denunciar que l’hi havien 
robat durant la nit després de 
forçar la tanca d’una obra a 
Cappont. La Urbana va citar 
els tres identificats. Dos es 
van presentar a la comissaria 
de la Policia Local i un altre, 
a la dels Mossos.

Al jutge un xòfer ebri  
i sense carnet
❘ lleiDa ❘ Un conductor de 32 
anys va ser denunciat ahir 
per la Guàrdia Urbana al car·
rer Bonaire després d’haver 
consumit alcohol i no dispo·
sar de carnet (ja que només 
tenia el del seu país d’origen, 
Colòmbia) ni assegurança. 
El xòfer va marcar una taxa 
d’alcoholèmia de 0,68 mg/l, 
que duplica el límit penal, per 
la qual cosa va ser denunciat 
per un delicte contra la segu·
retat en el trànsit.

Atropellen una dona  
a la rambla Ferran
❘ lleiDa ❘ Una vianant de 41 
anys va resultar ahir ferida 
lleu al ser atropellada per un 
turisme quan creuava un pas 
de vianants a la rambla Fer·
ran, a l’altura del número 2. 
Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 11.52 hores i 
la dona va ser evacuada amb 
pronòstic lleu a l’Arnau de 
Vilanova per a una valoració.

cfarre
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redacció/agèncieS
❘ lleiDa ❘ Un neonazi que va es-
tar destinat a la base militar de 
Talarn va admetre ahir davant 
d’un jurat popular a l’Audiència 
Provincial de Barcelona que el 
març del 2000 va cometre un 
assassinat homòfob a Montgat, 
al Maresme, crim pel qual va ser 
detingut a Colòmbia el setembre 
del 2017 i extradit a Espanya 
un any després. L’homicida, 
Cristian A.G.C., de nacionali-
tat colombiana, va reconèixer, 
en la primera sessió del judici, 
que va matar un home amb un 
ganivet i que li va clavar “di-
verses punyalades”, per la qual 
cosa va acceptar 15 anys de pre-
só per un delicte d’assassinat, 
després que la Fiscalia rebai-
xés la seua petició inicial, que 
era de 20 anys menys un dia. 
El Ministeri Públic considera 
que es presenten un atenuant 
molt qualificat de dilacions in-
degudes i un agreujant d’odi i 
discriminació, ja que l’acusat va 
deixar consignes nazis a l’esce-
na del crim. Segons l’escrit de la 
Fiscalia, els fets van ocórrer el 8 
de març del 2000, quan l’acusat 
va acudir amb tren a Montgat 
per trobar-se amb la víctima, la 
qual havia conegut a través d’un 
anunci en un diari. La mateixa 
víctima va recollir l’acusat a l’es-
tació i van anar al seu domici-
li. L’escrit d’acusació assenyala 
que l’assassí confés, guiat “per 

l’únic menyspreu que sentia cap 
a l’orientació homosexual” de la 
víctima, el va agredir amb 17 
punyalades que li van causar 
la mort. A més, li va col·locar 
una margarida a l’orella dreta i 
va escriure amb sang de l’home 
mort en una paret “Hitler tenia 
raó” i “KKK”, amb referència 
al Ku Klux Klan. Un testimoni 
va explicar en el judici que va 

trobar el cadàver de la víctima 
i que la situació li va semblar 
“surrealista”. 

Segons la Fiscalia, la víctima 
no tenia capacitat de defen-
sar-se a l’estar nua, desarma-
da, confiada i afectada per l’al-
cohol, i l’atac va ser “despietat, 
vil, desproporcionat i totalment 
desafecte i apàtic al dolor i so-
friment” de la víctima, que va 

rebre totes les punyalades en 
vida. L’assassí, intern a la presó 
de Brians I, havia estat soldat a 
Colòmbia i va servir a l’Exèrcit 
espanyol entre el 2007 i el 2008 
a la base de Talarn, és a dir, 7 
anys després de cometre el crim. 
Tenia antecedents per agressió 
sexual, violència domèstica i 
lesions, a banda de difondre 
simbologia nazi.

Missatges que va escriure l’assassí confés al lloc del crim a Montgat amb sang de la víctima.

mossos D’esquaDra

Un exmilitar de Talarn accepta 15 
anys per un assassinat homòfob
Va confessar ahir en el judici que va assestar 17 punyalades a un home per ser 
homosexual a Montgat || Va estar a la base lleidatana set anys després del crim

tribunals crim

Imputats diversos 
lleidatans pel tall de       
l’AP-7 a la Jonquera
Va ser convocat per Tsunami Democràtic

tribunals sobiranisme

el tall va tenir lloc el novembre passat i va durar 32 hores.

a. guerrero
❘ lleiDa ❘ Diversos lleidatans han 
estat imputats per la Guàrdia 
Civil pel tall a l’autopista AP-7 a 
la Jonquera (Girona) del novem-
bre passat convocat per Tsuna-
mi Democràtic. Els investigats 
han estat citats a declarar di-
marts vinent a la comandància 
de la Guàrdia Civil de Lleida 
com a presumptes autors dels 
delictes de desordres públics, 
danys i contra la seguretat en 
el trànsit.

La Guàrdia Civil de Girona 
porta la investigació del cas 
però les declaracions es van 
dur a terme a la comandància 
de Lleida. No ha transcendit que 
cap dels investigats a Lleida no 
fos detingut.

La protesta va tenir lloc els 
dies 11 i 12 de novembre i es 
va allargar durant 32 hores en 
contra de la sentència del pro-
cés, i enmig de les crítiques de 
transportistes i advertències 
d’empresaris contra la “croni-
ficació” de la mobilització. 

La velocitat amb què van ac-
tuar els primers manifestants va 
sorprendre pel poc temps que 
van tardar a consolidar el tall 

acn

i a instal·lar barricades i fins i 
tot un escenari per organitzar 
concerts. 

Poc després, van començar 
a arribar més persones atretes 
pel comunicat difós a través de 
les xarxes socials de Tsunami, 
i el tall es va fer fort uns metres 
més enllà del punt fronterer, ja 
en territori francès.

Així, les declaracions dels 
lleidatans tindran lloc durant 

el matí i es preveu que es facin 
concentracions de suport con-
vocades per plataformes com 
els Comitès de Defensa de la 
República.

Així mateix, el col·lectiu 
d’Advocats per la Democràcia 
va instar ahir a través de les xar-
xes socials aquelles persones 
que hagin rebut una citació que 
es posin en contacte amb ells per 
rebre atenció jurídica.

treS delicteS
la Guàrdia civil els 
investiga pels delictes de 
desordres, danys i contra  
la seguretat en el trànsit

Proposta perquè 
el Govern central 
exhumi fosses 
comunes
Multes de 10.000 € per 
simbologia franquista

memòria històrica

❘ maDriD ❘ El PSOE va registrar 
ahir al Congrés una propo-
sició de llei de memòria his-
tòrica que amplia i reforma 
la llei del 2007 per, entre al-
tres mesures, suprimir títols 
nobiliaris i condecoracions 
atorgades pel franquisme, 
encarregar al Govern esta-
tal les tasques d’exhumació 
de fosses, la confecció d’un 
cens de víctimes i un banc de 
l’ADN que faciliti les identi-
ficacions, i destinar partides 
anuals per finançar l’exhu-
mació de restes del Valle de 
los Caídos. 

El primer article de la llei 
proposada pel PSOE està de-
dicat a la recerca dels desapa-
reguts durant la Guerra Civil 
i la dictadura i deixa clar que 
aquesta tasca “correspondrà 
a l’Administració General de 
l’Estat”, sense perjudici “de 
les competències d’altres ad-
ministracions”, que hauran 
de col·laborar en aquestes 
tasques. Entre les sancions, 
la proposta inclou multes de 
fins a 10.000 euros per man-
tenir la simbologia d’exalta-
ció de la dictadura.

Un incendi calcina 
completament un 
cotxe a Sudanell

trànsit

❘ suDanell ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van treballar 
ahir en l’extinció d’un incen-
di que va calcinar del tot un 
vehicle a Sudanell. L’avís es 
va rebre a les deu del matí i es 
va activar una dotació. Així 
mateix, es va registrar un ac-
cident a la carretera L-313 a 
Torrefeta i Florejacs per una 
sortida de via d’un turisme, 
sense ferits.

Alerten d’una bretxa 
de seguretat en         
un navegador

ciberseguretat

❘ lleiDa ❘ L’Oficina de Segure-
tat de l’Internauta assenya-
la que Microsoft ha publicat 
un butlletí avisant sobre una 
vulnerabilitat que afecta el 
navegador Internet Explorer. 
Una bretxa que pot ser uti-
litzada per ciberdelinqüents 
per vulnerar la privacitat 
dels usuaris, de forma que 
es recomana utilitzar un na-
vegador alternatiu i seguir 
les instruccions de Microsoft.

cfarre
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Imatge d’arxiu de pol·lució a Barcelona.

acn

redaccIó
❘ lleiDa ❘ El departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat va decidir 
ahir estendre a tot Catalunya 
l’avís preventiu per contami-
nació atmosfèrica declarat di-
jous en quaranta municipis de 
la conurbació de Barcelona que 
formen part de la Zona de Pro-
tecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric. L’avís preventiu és 
la fase prèvia a la possibilitat 
d’episodi ambiental de contami-
nació, sense que s’hagi de pro-
duir necessàriament. L’objectiu 
d’aquesta actuació, segons va 
informar ahir la Generalitat, és 
reduir les emissions de conta-
minants per evitar un episodi 
ambiental.

Territori va assenyalar que 
l’avís preventiu comporta indi-
car als plafons lluminosos dels 
principals eixos viaris que el ni-
vell de contaminació és elevat, a 
banda d’informar la ciutadania 
perquè prioritzi l’ús del trans-
port públic. 

Així mateix, es notificarà a 
les activitats industrials, obres 
públiques i de generació elèc-
trica que activin els protocols 
de treball previstos en aquests 
casos, així com recomanar als 
municipis que parin o redueixin 
les activitats o obres amb mate-
rials polsosos.

La mesura s’ha pres a causa 
dels nivells entre moderats i alts 
de partícules PM10 que estan 

avís de contaminació per 
partícules a tot catalunya
La Generalitat alerta que es mantindrà durant el cap de setmana

medi ambient qualitat de l’aire

mesurant en estacions de la Xar-
xa de Vigilància i Prevensió de 
la Contaminació Atmosfèrica 
i de la previsió de la intrusió 
de pols sahariana que els es-
tà provocant persisteixi en els 
propers dies. Per aquesta raó, la 
Generalitat preveu que l’avís es 

mantingui durant tot el cap de 
setmana.

Durant la jornada de dijous 
es van detectar cinc superacions 
del valor límit diari (50 micro-
grams per metre cúbic) de PM10 
a quatre estacions de la ciutat de 
Barcelona i a la de Sant Adrià 
del Besòs, i ahir n’hi va haver en 
cinc més, cap a les comarques 
lleidatanes. 

La direcció general de Quali-
tat Ambiental i Canvi Climàtic 
farà un seguiment dels nivells 
i valorarà, en funció de la situ-
ació, si manté a l’avís i activa 
altres mesures.

prevencIó
la mesura es decreta 
després de detectar  
nivells moderats i alts per 
l’arribada de pols sahariana

recomanacIonS

Desplaçaments

Prioritzar el transport 
públic, a peu o en bici
n la Generalitat de catalu-
nya recomana a la població 
fer els trajectes a peu o amb 
bicicleta escollint carrers poc 
freqüentats pel trànsit. tam-
bé insta a utilitzar el transport 
públic en la mesura possible i 
reduir els desplaçaments en 
vehicle privat. també acon-
sella apostar pel vehicle com-
partit o utilitzar un turisme 
que tingui les emissions bai-
xes. també insta a fer una 
conducció eficient.

llars

Revisar i regular els 
sistemes de calefacció
n regular la climatització de 
les llars, abaixant la tempe-
ratura del termòstat, a banda 
d’assegurar-se del bon funci-
onament de les calefaccions 
de combustibles fòssils com 
llenya o biomassa. la Gene-
ralitat recorda que es pot con-
sultar els nivells de la qualitat 
de l’aire a través de l’aplicació 
AireCat o al web del Govern.

tremp busca 
pregoner per al 
dia de carnaval

festes

❘ tremp ❘ La comissió de festes 
i l’ajuntament de Tremp han 
convocat el primer concurs 
de pregons de Carnaval per 
a la desfilada d’aquest any a 
la ciutat, que tindrà lloc dis-
sabte 22 de febrer. El pregó 
ha de ser escrit en català, 
elaborat expressament per 
a aquesta festa i amb una 
extensió d’entre 100 i 200 
versos. El pregó guanyador 
serà llegit en públic pel Rei 
Carnaval a l’acabar la des-
filada i l’autor guanyarà un 
sopar per a dos persones al 
restaurant Buenos Aires de 
la localitat.

lGBti organitza 
una jornada 
cultural a lleida

iniciatives

❘ lleiDa ❘ Crida per Lleida- 
CUP, Colors de Ponent i La 
Baula organitzen durant el 
dia d’avui Omplim de boira 
els armaris a Baula (c/ del 
Nord, 4). Es tracta d’una jor-
nada cultural de LGBTI en la 
qual Berta Mascaró presen-
tarà (12.00 h) el segon nú-
mero del fanzine La Lloca. 
Al migdia hi haurà un dinar 
vegetarià popular i a la tar-
da (17.30 h) es projectarà del 
documental El fil rosa, amb 
l’assistència del director i el 
guionista, amb un posterior 
debat.

redaccIó
❘ lleiDa ❘ L’associació empresa-
rial d’economia social (Din-
cat) insisteix en la necessitat 
d’acompanyar la pujada del 
Salari Mínim Interprofessio-
nal amb el suport necessari per 
garantir el dret al treball del 
col·lectiu. Les entitats socials 
assenyalen que l’augment és 
“una bona notícia” però recor-
den que la situació financera 
dels centres especials de treball 
(CET) és molt delicada, per la 
qual cosa exigeixen mesures 
de suport perquè l’increment 
dels salaris no sigui “una nova 
amenaça” per a la sostenibili-
tat i competitivitat. En aquest 
sentit, alerten que pot afectar 
directament milers de llocs de 
treball de persones amb dis-
capacitat intel·lectual. En un 

comunicat, Dincat assenyala 
que, malgrat el compromís del 
Govern central d’incrementar 
la subvenció per cobrir el 55% 
de l’SMI, és “imprescindible” 
mantenir i incrementar la do-
tació addicional, així com re-

visar l’actual model de CET 
que, segons la seua opinió, s’ha 
desvirtuat en l’última dècada. 
Per garantir la continuïtat dels 
centres, exigeix al nou Govern 
espanyol que desenvolupi els 
ajuts necessaris.

En la mateixa línia, la Fe-
deració Allem, que agrupa 
les entitats de Lleida, va exi-
gir no posar en perill els llocs 
de treball de les persones amb 
discapacitat i va sol·licitar tam-
bé mesures per poder afron-
tar l’augment de l’SMI. Fa un 
any, un miler de persones es 
van mobilitzar a Lleida per 
exigir un augment de les par-
tides socials destinades als CET 
després de l’augment del salari 
mínim. El Govern va invertir 
l’any passat 42,5 milions per 
ajudar els CET.

entitats socials demanen suport 
davant la pujada del salari mínim
Ja es van mobilitzar fa un any per exigir més ajuts

col·lectius discapacitat

leS clauS

Pujada de l’SMI
z puja de 900 a 950 euros, amb 
efecte a 1 de gener del 2020, 
segons l’acord entre el minis-
teri de treball, patronal i sin-
dicats. l’objectiu és assolir els 
1.200 euros el 2023.

Centres especials
z a la província hi ha 11 centres 
amb 650 llocs de treball.

el Vaticà crearà una casa 
per a monges sotmeses a 
abusos de poder o sexuals

església religioses

❘ ciutat Del Vaticà ❘ El papa Fran-
cesc ha donat llum verda a la 
creació d’una residència per a 
les monges que han patit abu-
sos de poder o sexuals durant 
el seu període de congregació, 
segons va assegurar recentment 
el cardenal Joao Braz de Aviz a 
la revista Donne Chiesa mondo, 
que s’edita mensualment amb 
L’Osservatore Romano.

El prefecte de la vida religiosa 
va assegurar que la seua congre-
gació investiga casos d’abús se-
xual per part de sacerdots con-
tra monges, però també d’“abús 
sexual entre monges”, segons 
recull ReligiónDigital. “No-
més en una congregació s’han 
denunciat nou casos”, va con-
fessar el cardenal brasiler, que 
també va parlar sobre l’abandó 
que pateixen aquestes monges 

per part de la que va ser la seua 
família religiosa. “Hi ha hagut 
casos de prostitució per poder 
mantenir-se”, va afegir.

Tal com recull Europa Press, 
L’Osservatore també parla de la 
síndrome de burnout, del treba-
llador cremat, que pateixen mol-
tes religioses per les condicions 
laborals. De fet, la monja aus-
traliana Maryanne Lounghry 
explica a la revista que “el nos-
tre objectiu és construir un co-
di de conducta”. Les monges, 
expliquen a l’article, esperen 
que igual que en els casos dels 
abusos a menors s’estableixin 
“línies guies” perquè es cone-
guin les seues obligacions, però 
també els seus drets en els llocs 
de treball, així com “una cosa 
que s’assembli a un contracte 
de treball”.
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