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La jutgessa de Vielha investiga 
la presidenta del CSIC per la 
morts de dos empleats a r Aran 
La magistrada sospita que va cometre un delicte 
contra la salut i la seguretat deis treballadors 
Una jutgessa de Vlelha 
Investiga la presidenta 
del Consell Superior 
d'lnvesttgaclons Clentfflques 
(CSIC), Rosa Menéndez, 1 
uns altres dos carrecs de 
l'agencla estatal per la falta 
de mesures preventfves en 
una expedlcló a la Val d'Aran 
el mar~ de 2018 en que dos 
treballadors van morir per 
una allau. 

Vielha 
EFE 
La presidenta i els qui llavors eren 
responsables de riscos laborals i 
recursos humans del CSIC, agen
cia que depen del Ministeri de 
Ciencia, han estat citats a decla
rar el proper 27 de maig per or
dre de !'Audiencia de Lleida da
vant de les "sospites" que· van 
poder cometre un delicte contra 
la salut i la seguretat deis treba
lladors, segons la interlocutoria, 
al qual ha tingut accés Efe. 

L'accident va ocórrer el 22 de 
marc;: de 2018, quan tres mem-

bres d'una expedició científica 
destinada a recollir mostres d'ai
gua de l'estany Redon per a un 
projecte del CSIC van ser arros
segats per una allau a la Vall de 
Conangles, que els va precipitar 
per una roca vertical de 90 me
tres d'altura. 

Arran de l'accident, va resultar 
ferit greu Roberto Sánchez, inves
tigador de Lasarte (Guipúscoa) i 
veí de Boí contractat coma tecnic 
superior per al CSIC, i van morir 
les dues persones que l'acompan
yaven; el salmantí Gaspar Giner, 
resident a Chía, un bioleg que ha
vía treballat en aquesta empre
sa pública, i el guia de muntanya 
Unai Pérez, veí de Bergara (Gui
púscoa) i resident a Vilaller. 

Ambdós morts havien estat 
reclutats verbalment pel director 
del projecte, Luis C., també inves
tigat, uns dies abans de la sortida 
de l'expedició sense realitzar cap 
tramit administratiu preví, ni ges
tionar cap full de demana de con
tracta ció i sense que la gerencia 
del CSIC autoritzés cap despesa 
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Sostreuen deu metres de 
tonca d'un pare al Palau 
Uns desconeguts es van endur 
la matinada del diumenge cinc 
t rams de la tanca que delimita
va la zona d'esbarjo del Pare de 
Sant Roe del Palau d'Angleso-

la, segons va explicar !'alcalde, 
Francesc Balcells. Es van arran
car uns deu metres de tanca de
corativa de fusta, que el consis
tori va col·locar recentment. 
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relacionada amb la seva interven
ció en la campanya de presa de 
mostres. 

Aquesta situació va motivar 
una demanda per part de la Tre
soreria de la Seguretat Social i el 
jutjat social número 1 de Lleida va 
reconeixer en una sentencia, que 

esta recorreguda davant del Tri
bunal Superior de Justicia de Ca
talunya, que els morts mantenien 
una relació laboral amb el CSIC 
malgrat que aquesta agencia ho 
negués. Els familiars de les vícti
mes mortals s'han constitu'it com 
a acusació particular en la causa. 

Linyola es quedara per segon 
any consecutiu a l'estiu 
sense el servei de piscines 
Linyola es quedara per segon any 
consecutiu sense piscines aquest 
estiu, ates que el retard en la 
concesió deis ajuts del Pla únic 
d'obres i serveis (PUOSC) per al 
període 2020-2024 fa impossi
ble que es puguin ter les obres de 
millora de les instaHacions. L'al
calde de Linyola, Alex Mases, va 
explicar que "el retard en la con
cessió deis ajuts del PUOSC, que 
es van adjudicar definitivament 
el desembre del 2020, retardara 
fins a mitjans de juny l' inici de les 
obres de millora de les piscines". 
Aquesta circumstancia impossibi
litara que la temporada d'estiu de 
bany no es pugui dura terme per 
segon any consecutiu, ja que el 
2020 no es van obrir les piscines 
perla pandemia del Covid-19. 

• 

Les obres 
d'arranjament 
comen<;aran a 

mitj ans de juny 

L'arranjament del complex de 
les pisicnes puja uns 450.00 eu
ros, i bona part esta financ;:at per 
la Generalitat de Catalunya. Ma
ses va dir que "intentarem signar 
convenís amb els pobles del vol
tant perque facilitin l'accés deis 
ve'ins de Linyola a les seves ins
tal ·lacions amb les millors condi
cions economiques". 

Crema el magatzem 
d,una masia a 
I'entrada d'Isona 
i Conca DeJia 
Set dotacions deis Bombers 
van extingir ahir un incendi en 
una masía a'illada a !'entrada 
d'lsona i Conca Delia. El toe va 
afectar totalment l'edificació 
annexa -un magatzem- de l' im
moble amb un celler a la planta 
baixa i un apartament a la pri
mera. La masía no va quedara
fectada i tampoc no es va pro
duir cap ferit. 

Revisen un mur a 
Tarrega perque hi 
havia el risc que 
caigués al carrer 
Els Bombers van treballar en la 
revisió d'un mur que divideix 
uns horts i el carrer perque hi 
havia el risc que caigués a la vía 
pública. L'incident es va produir 
el dissabte a les 21.06 hores al 
carrer de les Artes de Sant Ma
cari, a Tarrega. 

Música brasilera a 
les Nits de Lluna 
plena a la Seo V ella 
La música popular brasi lera i 
el pop espanyol ompliran de 
sonoritat el claustre de la Seu 
Vella el proxim dimecres, 26 de 
maig, arran de la nova activitat 
programada pel Consorci del 
Turó amb motiu de les Nits de 
Lluna plena al Claustre. 
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COMUNITAT DE REGANTS 
No 124 CANAL D' ARAGO 1 

CATALUNYA 
ALPICAT 

El Sr. Presiden! Josep Antoni Ortiz Roure 
de la Comunitat de Regants no 124 del 
C.A.Y.C. d'ALPICAT, us convoca I'As
semblea General Ordinária que es cele
brara el proper dimecres dia 9 de juny de 
2021, a les vint !renta, en primera con
vocatoria. i a les vint-i-una hores en se
gona convocatoria. Aquest any degut al 
Covid-19 es limna l'assisténcia a un par
ticip per usuari. L'assemblea tindrá lloc a 
la Sala d'Actes d'aquesta Comunitat de 
Regants, carrer La Riba,2 pera tractar el 
següent ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de I'Ac
ta de la sessió anterior. 
2. Lectura i aprovcrció, si procedeix, de 
l'estat de comptes corresponents a l'any 
2020. 
3. Aprovació, si s'escau, del Pressupost 
d'ingressos i despeses pera l'any 2021. 
4. Obrir període de 15 dies d'altes i bai
xes a partir de la publicació. 
5. Possibilitats de modernitzar el Pla de 
Monstó i Tometa; i instaHació de plaques 
fotovoltaiques. 
6. Informe de la Presidencia. 
7. Torn obert de paraules. 
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