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TRIBUNALS SENTÈNCIA 

El Suprem condemna a vint anys 
l'autor del crim d'Acadèmia .. 
L'alt tribunal desestima el recurs presentat per Jordi Lanuza li Va cometre un delicte 
d'assassinat perquè va atacar la víctima per sorpresa i amb gran violència 
A.GUERRERO 
I LLEIDA I El Tribunal Suprem ha 
ratificat la condemna de vint 
anys de presó i cinc més de 
llibertat vigilada per a Jordi 
Lanuza per l'assassinat de la 
funcionària d'Educació Ampa
ro Soler Betés, de 61 anys, al 
seu habitatge del carrer Aca
dèmia de Lleida el 17 de febrer 
del 2017. L'alt tribunal ha de
sestimat el recurs presentat per 
la defensa després que l'abril 
passat el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ra
tifiqués la condemna imposada 
per l'Audiència de Lleida, com 
va avançar SEGRE. 

La sala considera que hi ha 
múltiples indicis i proves per 
condemnar Lanuza, com els en
registraments de les càmeres de 
seguretat, que situen l'acusat al 
lloc i a l'hora en què es va pro
duir el crim; la geolocalització 
dels mòbils; la declaració del 
mateix acusat, que va reconèi
xer que havia accedit a l'edifici; i 
que la víctima tenia sang amb el 
perfil genètic (ADN) de Lanuza 
a la butxaca posterior dels pan
talons que portava quan la van 
trobar morta a casa. 

El Suprem arriba a la mateixa 
conclusió a la qual va arribar el 
jurat popular, que va conside
rar provat per unanimitat que 
era autor d'un delicte d'assas
sinat en el qual es va presentar 
la traïdoria, igual que va fer la 

EMERGÈNCIES FAUNA 

Jordi Lanuza després de ser declarat culp~ble per un jurat popular fa un any a l'Audiència de Lleida. 

magistrada que va fixar la con
demna i que, posteriorment, 
també va assolir el TSJC. L'alt 
tribunal considera que va ser 
un atac "sorprenent", que va 
agafar la víctima desprevinguda 
i que "les lesions van ser conti
nuades en una zona vital". Així 
mateix, l'acusat "no va patir cap 
lesió" mentre que la víctima va 
tenir "nul·la capacitat defensiva 

davant d'una càrrega gran de 
violència". 

El mòbil del crim, segons van 
mantenir els Mossos, va ser eco
nòmic basant-se en el fet que 
Lanuza passava per dificultats 
de diners i que la seua inten
ció era robar a la víctima, que 
gaudia d'una bona posició. La 
lletrada de la família, Marta 
Duró, va mostrar "plena satis-

facció perquè s'ha fet justícia i 
s'ha demostrat que l'acusat va 
assassinar Amparo Soler". El 
condemnat haurà d'indemnitzar 
la família amb 80.000 euros. La 
resolució és ferma i només que
daria interposar un improba
ble recurs d'empara al Tribunal 
Constitucional. Al juny es van 
complir tres anys del seu ingrés 
a la presó. 

URBANA DELINQÜÈNCIA 
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BOMBERS 

Els Bombers al lloc. 

Foc en una 
cuina d'un pis del 
carrer Igualada 
1 LLEIDA I Cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat 
van acudir al carrer Iguala
da al ser alertats ahir a les 
14.50 hores de l'incendi en 
un pis de l'immoble situat al 
número 4. El foc va danyar 
la campana de fums i el fum 
va afectar tot l'habitatge. Du
rant la intervenció, els Bom
bers van demanar als veïns 
que no sortissin de les seues 
llars. 

JUSTÍCIA 

Quatre nous 
jutges per als 
jutjats de Lleida 
I LLEIDA I Un total de cinquan
ta-dos nous jutges van jurar o 
van prometre ahir el càrrec a 
Catalunya. Quatre d'ells han 
estat destinats a les comar
ques de Lleida. Dos aniran 
als jutjats de Balaguer, un 
altre al de Tremp i el quart 
serà el jutge d'adscripció ter
ritorial del TSJC. 

Diners, joies i altres objectes que portaven els lladres. 

Els Bombers rescaten una iguana d'un arbre 
I LLEIDA I Els Bombers van resca
tar ahir al migdia una iguana 
que estava enfilada en un arbre 
al carrer Arquitecte Florensa, 
a Vila Montcada. Al no ser re-

clamada per cap ciutadà, una 
patrulla d'Agents Rurales va 
traslladar aquest animal exò
tic al Centre de Fauna Salvatge 
de Vallcalent. 

Imatge 
del rescat 

Dd!t! Ï_, 
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Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 

Detinguts al ser sorpresos 
robant en un pis de Cappont 
1 LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
va detenir ahir dos veïns de 
Barcelona i de nacionalitat 
georgiana quan acabaven de 
robar en un pis del carrer Doc
tora Castells, a Cappont. Un 
ciutadà va alertar la Urbana i 
va explicar que la seua veïna 

li havia dit que possiblement 
dos individus havien entrat 
al seu habitatge. Una patrulla 
va sorprendre in fraganti els 
lladres. La Urbana també va 
arrestar ahir a la matinada un 
home per robar en tres cotxes 
a Alfred Perenya. 
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OMADQ jUES Condemnes de més de 15 anys per a Inicien una indústria en terrenys de .N , una banda que assaltava narcos. · l'antiga L'Agudana de Cervera. 
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INFRAESTRUCTURES INTERNET 

Tots eiS municipis del Sobirà i la Ribagorça 
tindran fibra òptica de la Generalitat el2021 
Suposarà una inversió de 7,8 milions, que se sumaran als 2,5 que ja s'han gastat al Sobirà li El conseller 
Pu g (.: o des_taca que "el teletreball està fomentant un incremen dels censos" 

X. RODRfGUEZ LA DADA 

MILIONS AL SOBIRÀ 

El Govern destinarà 3.4 mili
ons en la nova fase del des
plegament, que se sumen als 
2,5 que ja s'han executat. 

MILIONS A LA RIBAGORÇA 

4,4 milions més serviran per 
connectar els tres· municipis 
de l'Alta Ribagorça i el 99,3% 
de la població. 

LES CLAUS 

Projecte 

1 TREMP I Tots els municipis del 
Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça 
estaran connectats a la xarxa de 
fibra òptica de la Generalitat 
el2021. El conseller de Políti
ques Digitals, Jordi Puigneró, 
va explicar ahir que el projecte 
comportarà una inversió global 
de 7,8 milions, que se sumen als 
2,5 milions que ja s'han destinat 
al Sobirà per desplegar la fibra 
fins a Sort i el tram entre Lla
vorsí i Aran. Així, aquestes dos 
comarques seran, després del 
Barcelonès i el Maresme, les pri
meres a tenir totes les localitats 
connectades. Això significarà 
també que aquesta tecnologia 
arribarà a la pràctica totalitat 
de la població, encara que que
daran petits nuclis que es deixen 
per a una altra fase. En aquest 
sentit, Puigneró va apuntar que 
en aquests casos s'hauran de 
buscar "altres fórmules" amb 
la coJ.laboració d'ajuntaments, 
consells i la Diputació i va dir 
que es podria optar per tecno
logia sense fil. 

Puigneró va visitar ahir el Pallars i l'Alta Ribagorça (a la imatge). 
I El Govern preveu que el 
2023 tots els municipis tin
guin fibra òptica. El vicepresi
dent primer de la Diputació, 
Jordi Latorre, va recordar que 
la corporació i la Generalitat 
destinaran quaranta milions 
cadascun al projecte. 

Portar la fibra òptica a tots els 
municipis del Sobirà suposarà 
una inversió de 3,4 milions, que 
es destinaran al desplegament 
a la vaU de Cardós, vall Ferrera 
i els trams entre Tírvia i Burg, 
Sorpe i Isil i Sort i Baix Pallars. 
A l'Alta Ribagorça, el Govern 
destinarà 4,4 milions, dels quals 
2,5 corresponen al tram de la 
Pobla de Segur al Pont de Suert. 
Puigneró va dir que la capital 
de la Ribagorça és l'única que 
queda per connectar, una cosa 
que va atribuir al fet que no hi 

NOUS VEÏNS 

El conseller d'Empresa va 
dir que hi ha persones que 
esperen aquesta tecnologia 
per insta l-lar-se en pobles 

ha carreteres de la Generalitat 
que transcorrin pel municipi. 
Vilaller i la Vall de Boí també 
quedaran cobertes amb la fibra 
òptica, per la qual cosa el 99,3 
per cent de la població de laco-

PARLAMENT LA VAL D'ARAN 

Comissió sobre la llei 
d'Aran al Parlament 
I LLEIDA I El Parlament acollirà 
dimecres de la setmana que 
ve el primer debat sobre la si
tuació de l'autonomia a Aran. 
Es durà a terme a la comissió 
d'Afers Institucionals i es farà en 
compliment de la llei del règim 
especial d'Aran, aprovada pel 
Parlament l'any 2015. En aquest 
sentit, està previst que el síndic 
d'Aran, Francesc Boya, iniciï el 
debatí després hi intervinguin 
els representants dels grups par
lamentaris a la comissió, que 

presideix Jean Castel, de Ciu
tadans. La sessió s'emetrà en 
directe per la pà gina web del 
Parlament (www.parlament. 
cat), i també s'oferirà el senyal 
institucional a les instaHacions 
de la cambra. Així mateix, el 
primer debat sobre Aran en co
missió també es retransmetrà 
en directe per Lleida Televisió. 

Està previst que la sessió se 
celebri a la sala de grups del 
Parlament a partir de les deu 
del matí. 

marca podrà disposar d'aquesta 
tecnologia. 

Així mateix, Puigneró va 
explicar que "segurament som 
el departament que ha invertit 
més en aquesta legislatura a les 
comarques del Pirineu i Aran". 
Va ratificar que "el teletreball 
està fomentant increments de 
censos en molts municipis i la 
gran necessitat que tenen en 
aquests casos és precisament 
la connectivitat". En aquest 
sentit, el conseller d'Empresa, 
Ramon Tremosa, va dir al Par-

MUNICIPIS PLENS 

lament que hi ha persones que 
estan esperant la fibra òptica 
per empadronar-se als pobles. A 
les comarques de Lleida, molts 
municipis han vist créixer els 
seus censos des de l'inici de la 
crisi del coronavirus (vegeu SE
GRE d'ahir). La presidenta del 
consell de la Ribagorça, Maria 
José Erta, va explicar que a Vi
laller s'han empadronat unes 25 
persones en un mes i que tenen 
constància que hi ha interessats 
a instaHar-se a la comarca quan 
hi hagi fibra. 

El PSC i UA volen celeritat 
I El PSC i UA de la Diputació 
van reclamar "celeritat" en el 
desplegament. Van valorar 
positivament el conveni amb 
Local ret per a la redacció de 
projectes i van lamentar que 
"porta dos anys de retard". 

Alcarràs limita a 30 km/h la velocitat i 
aprova uns comptes de 12,3 milions 
I ALCARRAS I Alcarràs va aprovar 
ahir a la sessió plenària limitar 
a 30 km/ h la velocitat màxima 
per als vehicles al centre urbà 
de la població. El canvi no afec
ta les travessies de l'L-800 i la 
carretera N-Il, on encara està 
vigent la limitació a 50 km/h. 
L'objectiu del consistori és in
crementar la seguretat de la 
ciutadania a la via pública da
vant de l'increment el trànsit 
en determinats carrers de la 
població. 

El ple també va aprovar els 
comptes d'aquest exercici, que 
ascendeixen fins a 12,3 mili
ons d'euros. L'aprovació va 
quedar ajornada fins aquest 
últim trimestre com a conse
qüència de la pandèmia de la 
Covid, que segons l 'alcalde, 
Manel Ezquerra, ha obligat a 
treballar fins ara amb el pres
supost del 2019. El consistori 
destina 1,8 milions d'euros a 
inversions (15,27 per cent), da
vant els 1,4 del 2019, i quatre 

milions al capítol de personal. 
D'altra banda, el ple també va 
donar llum verda a la modifi
cació de l'ordenança de civisme 
per fixar l'obligatorietat per 
part dels particulars de diluir 
sempre amb aigua les miccions 
dels animals de companyia a 
la via pública. Fins ara només 
era obligatori recollir els ex
crements. Amb aquest canvi el 
consistori preveu guanyar en 
salubritat i evita la degradació 
del mobiliari urbà. 
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INFRAESTRUCTURES .CARRETERES 

Primers treballs al talús de Ja C-13 a Talarn. 

Malles metàl·liques en un 
talús de la C-13 a Talarn 
I LLEIDA I El departament de 
Territori està instaHant ma
lles metàHiques i barreres 
dinàmiques d'uns 200 me
tres de longitud en un talús 
de la C-13 al seu pas pel mu
nicipi de Talarn. 

Es tracta d'una actuació 
d'emergència després que 
l'hivern passat es registrés 
en aquest punt de la carre
tera un important despre
niment de terra a causa del 
temporal Glòria. Així ma
teix, les successives pluges 
que s'han registrat en aquest 

municipi també van danyar 
aquest talús, que necessitava 
una actuació urgent. Preci
sament, el despreniment de 
pedres del mes de gener va 
provocar la coHisió d'una 
roca contra un vehicle que 
circulava per la carretera. 
Està previst que els treballs 
s'allarguin un parell de me
sos, segons fonts del depar
tament de Territori. Aquesta 
actuació per incrementar la 
seguretat en aquest tram de 
la C-13 preveu una inversió 
de 480.000 euros. 

Queixes a la Seu per la pujada de la taxa de l'aigua 
lLA SEU D'URGELL I L'ajuntament de la Seu ha rebut queixes per 
l'increment de la taxa de l'aigua, no obstant, el consistori 
nega una pujada i argüeix que respon a l'augment del consum 
durant el confinament i al canvi dels comptadors, alguns dels 
quals eren antics i sense lectura. 

Una enquesta de Pallarsactiu avala el teletreball 
I TREMP I Pallarsactiu ha tancat una enquesta sobre el teletreball 
que ha fet a 3SO persones i un 80% es planteja la possibilitat 
de viure i treballar als Pallars. 

Campanya a Alcoletge per reactivar el comerç 
I ALCOLETG E I Alcoletge ha iniciat una campanya per reactivar 
el comerç local en la qual se sortegen vals de SO euros. 

ENERGIA RENOVABLES 

SEGRE 
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Empreses ja reuneixen 916 
ha agràries per a pa·rcs solars 
Promotors convoquen agricultors a la recerca de finques rústiques 
li Ignis en projecta diverses en diferents pobles de es Garrigues 

R.R. 
I llEIDA I Els projectes per cons
truir plantes solars a Lleida 
presentats fins ara a la Ge
neralitat ja sumen 916 hec
tàrees i n'hi ha molts d'altres 
en preparació. Per reunir les 
vastes extensions de terreny 
que requereixen les centrals 
solars, els promotors es reu
neixen aquests dies amb pro
pietaris de finques rústiques 
de diversos municipis del pla i 
del Pirineu. L'objectiu és tancar 
acords per llogar-les durant dè
cades a preus que solen superar 
de llarg els dels arrendaments 
agrícoles. 

Castelldans va acollir aquest 
dimecres una d'aquestes reuni
ons, convocada pel grup Ignis. 
L'empresa hi vol desplegar una 
gran central de SO MW i unes 
altres tres d'idèntica potència a 
Cervià, l'Albi i el Cogul, totes a 
la comarca de les Garrigues. En 
total, 200 MW que s'afegirien 
als cent que tramita al municipi 
d'Alcarràs. 

Fonts de l'empresa van ex
plicar que treballen en el pro
jecte des de l'any 2019 i que 
el 80 per cent dels propietaris 
de les més de cent hectàrees 
de Castelldans ja ha acceptat 
llogar els seus terrenys per un 
període de trenta anys i preus 
a partir de mil euros per hectà
rea. La xifra varia en funció del 
tipus de cultiu i si la parceHa 
és de secà o de regadiu. "Quan 
la vida útil de la planta acaba, 
es desmantella i els amos de la 
finca la reben com la van en
tregar", van recalcar. 

Hi ha hagut sessions simi
lars per part d 'altres promo
tors en localitats del Pla d'Ur
gell i del Segrià en els últims 
mesos. La setmana passada, 
n'hi va haver als diferents po
bles del municipi d'Isona i Con
ca Dellà, només que en aquest 

La reunió amb amos de terrenys dimecres a Castelldans. 

cas les va convocar l'ajunta
ment per informar els veïns 
sobre projectes de centrals so
lars. Una empresa busca 4SO 
hectàrees per instaHar plafons 
i altres promotors han establert 
contactes amb veïns en els úl
tims mesos. 

Consultora externa 
Aquest consistori del Pallars 

Jussà ha recorregut a una con
sultora externa per establir 
quins terrenys són aptes per 

LES CLAUS 

Extensió 
I Cada megawatt (MW) de 
potència exigeix ocupar dos 
hectàrees de sòl amb plaques 
fotovoltaiques. 

Ubicació 
I Fins al moment es projecten 
en municipis de quatre comar
ques: les Garrigues, el Pla d'Ur
gell, el Segrià i el Pallars Jussà 
a la muntanya. 

desplegar panells solars, lluny 
de nuclis urbans i sense afectar 
espais naturals ni elements del 
patrimoni cultural. El resultat 
d'aquesta tria és un mapa amb 
1 .300 hectàrees on instaHar 
plantes fotovoltaiques, un 10 
per cent del terme municipal. 
L'alcaldessa i delegada de la 
Generalitat al Pirineu, Rosa 
Amorós, va subratllar l'interès 
del consistori per afavorir un 
desplegament "ordenat" de les 
energies netes. 

Noves peticions 
Precisament, l'ajuntament 

de Montoliu de Lleida va pu
blicar ahir un ban per infor
mar els veïns de l'interès de 
l'empresa Laborsanna, espe
cialitzada en el desenvolupa
ment d'energies renovables 
mitjançant la construcció de 
parcs solars, per trobar sòl en 
aquest municipi. 

Els interessats amb finques 
de més de dos hectàrees en 
zones de secà i no plantades 
de fruiters poden sol·licitar-ne 
més informació. 
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