
1 14 COMARQUES 

TECNOLOGIA SOCIAL 

Una app per donar el condol 
a les famOies de difunts 
Solsona i Linyola jala fan servir i al tres municipis de Lleida s'ho 
plantegen 11 Permet respondre amb notes d'agra"iment 

M. CODINAS 
1 SOLSONA 1 Municipis de Lleida 
estan adoptan! una aplicació 
pera mobils que permel als 
ve'Jns donar el condola farni
liars deis difunts de la locali
tat, mentre que aquests poden 
respondre omb notes d'agra't· 
m en t. Linyola la utilitza des de 
fa mesos, Solsona des d'aquesta 
setmana i n'bi ha d'altres nmb 
perspectives per incorporar-la 
proximament. 

Aquesta aplicació, que s'ano
mcna Solida lis, permct donar 
les condolences a la familia 
d 'un difunt i a la vegada rebre 
una notiricació que anuncia el 
din, !'hora i ellloc on se cele
brarA un vetllatori acompanyat 
d'un missatge i una imatge. 

" L'app trasllada als sm(Jrf · 
phones el que tenen les grans 
lunernries en les seues pagines 
web de forma instantania, per 
la qua) cosa és una manera 
d'aprofitar les noves tecnologi
cs al sector millorant el servei", 
va explicar Francesc Casals, 
responsable de la companyia, 
que a la vega da va destacar que 
"és molt senzilla i intuitiva de 
fer servir". 

SEGUIM ENT 

La plataforma permet 
als usuaris seguir els 
anuncis deis tanatoris 
que hi estan adherits 

Un deis avantatges que ofe
reix aquesta apl icaci6 és el fet 
de poder enviar un missntge 
de condal als familiars i amics 
propers del difunt de manera 
pr·ivada i també triant el mo
mcnt i cl lloc per poder fcr-ho. 
Mitjanya nt aquest sistema, la 
família rcp tres dies després 
de publicar l'nnunci un "ll ibre 

l'apltcad6 esta dispon ible tant per a Androld com pera lOS. 

UTILITAT 

Útil pera persones que passen 
temps fora del seu municipi 
• Aquesta plataforma, útil 
tant pera les emprcscs fune
rarios com pera les famflies 
deis difunts i els seus pr~
x ims, pot ser d'ajuda pcr a 
persones que possin moh 
de temps fora del seu mu
nicipi, ja que permet rebre 
in forrnació sobre di funts 
de manera immediata. Se 
suman altres nous canals 

digital" amb tots els missatges 
rebuts. Perla se u a part, la per
sona responsable de l'anunci 
pot respondre als missatges de 
condol que rep amb una nota 
d'agrnrment. En aquesta ma
teixa línia, l'aplicació pcrmet 
compartir l'anunci mitjan¡;ant 
l'nplicaci6 de missatgeriamobil 
WhatsApp o bé correu electro-

de difusió corn ara els pre· 
gons digitals, encara que 
inlrodueix noveta ts com 
la posslbilitat d'expressar 
condolences i agrair-les. Ai· 
xi matcix, l'opp incorpora 
geolocalització per poder 
donar a con~!ixer ellloc en 
el qual es fara el funeral o 
la ubicació del ta natori que 
acolllr~ el vetllatori. 

nic. Esta previst que Solsona 
provi l'aplicació gratis duran! 
sis mesos i, en casque tingui 
exit entre els velns, la incorpori 
de manera permanent, per tal 
de m illorar a ixí la comunica
ció sobre les dcfuncions en cls 
munlcipis de la comarca en els 
qunls el tanatori municipal dó
na servei. 
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ADMINISTRACIONS PRESSUPOSTOS 

El Segria augmenta 
un 5% els comptes 
fins als 15 milions 
E. FARNELL 
1 LlEtDA 1 El pie del consell del 
Segria va aprovar ahir al 
pie el pressupost del 2020, 
que ascendeix a 15 milions 
d'curos. És un 5% més que 
el del 2019 per l'increment 
de personal i de serveis que 
s'ofercixen als municipis de 
la comarca. Va avalar lambé 
el pr·essupost del Consorci 
de Residus del Segria, que 
és de 6,6 milions. En l'incre
ment de les despcses destaca 
la incorporació d'una desena 
de t~cnics el 2019 i In puja
da d'un 2% els salaris de la 
plantilla, amb efectes retro
actius a partir del dia 1 de 
gcner. El prcsidcnt de l'ens 
comarcal, David Masot, va 
apuntnr que és un pt·essupost 
finalista i que la nmjoria deis 
scus ingressos provenen de 
lrans [erencies d'alt res ad
ntinistracions, en concrcl un 
85,57%, sobretot d'Educació 
i Assumptcs Socials, nix.í com 
de la Diputació. El pressu
post vn ser aprovat amb els 

19 vots de l'equip de govern 
(Junts i ERC), els no u en con· 
Ira del PSC, Partit Popular i 
Ciutadans, i l'abstenció del 
Comú. El pie va aprovar la 
imposició de tres so ncions de 
fins a 3.000 euros a les em
preses de transport escolar 
l lispnno Igualadina i Auto
cars Ravigo pcr infraccions 
greus i molt greus del con
IJ·acte (vegeu SEGRE de di
jous). El pie va fer una dccla
raci6 institucional reclaman! 
que els trens low cost AVLO 
d'alta velocitat tinguin para· 
da a Lleida, i es va aprovar 
per unanimital una moci6 del 
PSC per la consideració de 
zoncs despoblad es en l'im
post d'emissions de dioxid 
de carboni. 

lanotldn, 
oUeldoTV 

Preixana tanca les novenes jomades tecniques 

1 PREI~ANA 1 Les jornades tccniques i agraries de Preixana van 
tancar dijous la novena cdició. L'alcaldc, Jaume Pané, va 
explicar que "els ponents han donat idees de cap a on cal 
encarar el sector" 1 "els reptes economics". L'economista 
Franccsc Reguant vn animar dijous Preixana a cont inuar 
lluitant pel canal Segarra-Garrigues i que "torni 11 ser una 
opci6 pera lmunicipi", informa Segre Tarrega. 

Grup de treball sobre Salut al Pirineu 

1 TREMP 1 Compromfs per Tremp ha posat en marxa un grup 
de treball independent per buscar solucions als problemes 
relacionats ambla salut en el món rural. Silvia Romero, líder 
de l'oposició a Tremp, va explicar· que en 10 anys es jubilarlt 
el60% de professionals del Pirineu. Comprom(s demana u n 
complemcnt de ruralital pera tol el sector. 

Un centre caní a les Borges organitza 
cursos per ensinistrar gossos trufaires 
M. CODINAS 
1 LLEIOA 1 L'escola canina Can 
Laura, a les Borges Blanques, 
ofereix cursos a propietaris de 
gossos perquc aprenguin a en
sinistrar els seus animals amb 
la finalitat que trobin tOfones. 

Els tamb6 anomenats dia
mants ncgres de la gastrono· 
min poden superar f/tcilment els 
400 euros per cada qui logrnm 
al mercal. 

Frnncesc Martín, un deis em
prencdors al capdavant d'aques-

la iniciativa, vn explicllr que "el 
curs consisteix en dos dics de 
formació al recinte de !'escoJa, 
un és de teOI'ia i l'altre per tal 
d'introduir In materia prime· 
ra als gossos, idos dies més de 
practiques a les finques de tru
fes silvestres i conreades que 
!'empresa TOfona de la Canea té 
a Tarrés i a Vimbodí i Poblet ", 
i va afegir que "en les dos edi
cions que portcm del curs, que 
normalmeut fem al mes de maig, 
ja hem formal més d'una vinle-

na d'ensinistrndors". Enlama
teixa Hnia, des de Can Laura 
també ofereixen un certíficat 
avalat per In Reia 1 Socieial Ca
nina Catalana per als gossos que 
superin un examen en e l qual 
se'ls avalua les aptituds pct·tro
bar trufes. 

Scgons Martín, el fet que un 
gos tingui aquest certificat és 
" una garantia perquc si nlgú 
vol comprar un animal amb In 
finalitat de realitzar aquesta ac
tivitat no sigui estafat". 
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INTERIOR 

Lleida només 
té 41 bomberes, 
sis de les quals 
funcioniuies 
Campanya per 
incorporar dones 

ILLEIDA 1 Lleida compta amb 
només 41 bomberes, de les 
quals sis són funcionaries 
i la resta, voluntaries. Són 
unn minoria al cos i la s i· 
tuació és similar a la resta 
de Catalunya, on les dones 
només representen 1'1,84% 
de ls bombers professionals 
i el6,81% deis bombers vo· 
luntaris, unes dades "esgar· 
rifoses" segons el conseller 
d'!nterior, Miquel Buch, que 
ah ir va presentar la campa· 
nya Fem equip per fomentar 
la incorpora ció de dones al 
cos deis Bombers de la Ge· 
nera litat. Buch va explicar 
9ue !'única dada positiva 
es que de l'any 2016 a l'any 
2019les sol·licituds de dones 
per accedir al cos s'han du
plica!, i h:m pnssnt del 4,63 
al 8,36 per cenl. La campa· 
nya, que es dura a termeals 
instiluts, pretén augmentar 
la rcprcsentnlivitnt i la visi· 
bilitat de les dones dins del 
coJ.lectiu, tnnl a uivell intern 
com extern. 

JUDICI 

Acusats de traficar 
ambcocai'na 
aAgramunt 
1 AGAAMUNT 1 La Fiscalía sol·li· 
cita sengles condemnes de 
quntre anys i mig de presó 
pera dos homes acusats de 
traficar amb cocal"na i que 
van ser detinguts a Agrn· 
nn•nt l'any 2017. Es preveu 
que el judici se celebri dime
eres v inent a !'Audiencia de 
Lleida. 

Els Mossos d'Esquadra 
van !robar la droga en el 
vehidc en el qua) viatjaven. 
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TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

Fiscalia demana arxivar la causa 
contra Reñé per ajuts per a Fondarella 
Considera que no hi ha cap indici de prevaricació i malversació, en una pe¡;:a 
separada del 'cas Boreas' 11 Va declarar com a investigat el juliol de l'any passat 

La pe~a principal, 
sen se dedaracions 
al cap de 16 mesos 
deis arrestos 

lmiltge del'eocot<oll que van fet e ls Mossos a la Olputildó l'o<tubte del 2018. 

• Pe l que fa a la pec;a 
p rinci pa l del ca s 8 o re· 
as, en la qua) s'investiga 
si des de la Diputació es 
van dissenyar concursos a 
mida per adjudicar obres 
"a dit" a empreses a can· 
vi de comissions, encara 
no hi ha bagul declarad· 
ons 16 mcsos després de 
l'operació policial en la 
qua 1 hi va haver una vi ll· 
ten:l de detencions, entre 
les qua ls la de l'expresi· 
dent de la Diputació Joan 
Reñé. D'aquesta forma, 
ma lgrat el temps trans· 
corregut, tampoc no hi 
ha cap ncusació formal. 
El jutjat d' lnstrucció 1 de 
Lleida ja va decidir, com 
va avan~ar SEGRE, de· 
el arar coma complexa la 
causa, pcr la qua) cosa es 
va pro rrogar la investiga· 
ció fins al mes d'abril del 
2020 o causo de l'elevat 
volum de documentació. 
Tanmateix, fontsjudicials 
van assenyalar que aqucst 
termini es podría prorro· 
gar 18 mesos més si així 
ho decideix la ma~ist rada 
a instiinci.es del Ministeri 
Fiscal i pr~via audiencia 
de les parts, per la qua) 
cosa la instrucció s'allnr· 
garia fins a !'octubre del 
2021. L'operació policial 
es va destapar el 2 d'oc· 
tubre del 2018 quan cls 
Mossos va n practicar 26 
detencions. Tots els in ves· 
tigats van quedar lliures. 

A. GUERRERO 
1 FONDo\RELLA 1 L.'l Fiscalia ha de· 
manat al jutjat d'Jnstrucció nú
mero 1 de Lleida que arxivi la 
causa penal contra l'expresident 
de la Diputació i alcalde de Fon· 
darclla Joan Reñé, per prevari· 
cació i malversació pcr uns ajuts 
adjudicats a aquest municipi del 
Pla d'Urgell, en una pe~a sepa· 
rada del cas Boreas. La jutge 
iovestigava si Reñé, mentre era 
president de la corporació i al· 
calde de Foodareila, va desviar 
fons per fer obres al cementiri 
municipal i el coHegi d'aquesta 
localitat del Pta. 

Segons les sospites polici· 
als, serien quantitats de diners 
que s'haurien desviat del pro· 
jecte del cementiri al projecle 
de millora del centre educatiu. 

ESCOLA 1 CEMENTIRI 

Es va investigar si 
s'haurien desviat fons 
del projecte del cementiri 
a la millora del col-legi 
-----·-·-·----··-·----·-· 
Tanmaleix, després de les in· 
dagacions, el Ministeri Públic 
no veu cap indici de delicte i, 
en conseqOimcia, ha demanat a 
la jutge que arxivi la causa. La 
Dipulació tampoc no té previst 
recórrer. D'aquesta forma, tot 
fa preveure que la magistrada 
arxivara aquest cas. 

Joao Reñé va declarar com a 
invesl igat el3 de julio) de l'any 
passat i va explicar que tenia 
pleno confian~a en la justícia i 

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

que havia respost toles les pre
guntes del Ministeri Fiscal, la 
mateixa jutge i els advoca1s. 
Aquesta causa va sorgir arr:m 
de les escoltes telefoniqucs que 
van efectuar els Mossos d'Es· 
quadra pel cas Boreas (vegeu 
el desglossament). 

D'altra banda, val a destacar 
que el jutjat java arxivar la in· 
vestigació contra l'antiga cap 
d'Organització de la Diputació, 
Marlen Minguell; l'exdirector 
del patronal de Promoció Eco· 
nomica de la Diputació, Joan 
Buchaca; i l'exdiputat de Ci U 
Francesc Xavier Ballabriga per 
presurnptes delictes de trñfic 
d'influencies i revclació de se· 
crets, en una altra per;a sepa[a
da del Boreas per adjudicacions 
de subvencions. 

Presó per als set detinguts al Segria 
acusats de trafic d'éssers humans 
A.G.B. 
1 LLEIDA 1 El jutjat de Trcmp va 
decretar ahi r l'ingrés a presó 
provisional comunicada i sense 
fian~a pera les onze persones 
detingudes, set d'elles a Torre· 
farrera i Rosselló, que van ser 
arrestades dimecres acusndes 
de formar part d'una xarxa 
dedicada a la immigració irre
gular. Són acusats deis delictes 
de transport i triific d'éssers hu· 
mans i pertinen~a a organitza· 
ció criminal. Els detinguts van 

passar dijous i ah ir a disposició 
judicial a Llcida després que 
el jutge de Ttemp es traslladés 
fins a la capital del Seg ri1L Sis 
d'ells ja van Lngressar dijous al 
Centre Penitenciari Ponen! i 
els alt res cinc ho van fer ahir. 

Fonts proximes a la investí· 
gació van assenyalar a SEGRE 
que es tracta d'una importan! 
xarxa de trafic de persones i 
que les indagacions es v:m in id· 
ar la mesos. Els indicis apunten 
que el Pirineu lleidata seria un 

punl d'entrada i de sortida de 
persones sense pnpers de di fe· 
rents nacionalitats, que entra
ven de forma irregular a !'Es
tal espanyol i en a !tres pai"sos 
europeus. 

Els Mossos d'Esquadra i la 
Guñrdia Civi l van des plegar 
un ampli dispositiu dimecres 
al matL A Torrefarrera hi va 
haverdetencions en un domicili 
situ:Jt al carrer Mnre de Déu 
de Montserrat i a Rosselló, al 
car•·er Sant Jordi. 
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