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Sector agrari i alcaldes aplaudeixen 
la vacunació de temporers 
El Baix Segre insisteix que s'estengui a tota la seua població li El Govern col·laborarà 
amb ONG, aJuntaments i consells per immunitzar els col·lectius vulnerables 

X.R./ REDACCIÓ 
I LLEIDA I El sector agrari i alcaldes 
del Baix Segre van mostrar ahir 
la seua satisfacció per l'anunci 
que els temporers rebran la va
cuna de Janssen. Aquests s'in
clouen en els col·lectius vulne
rables que rebran aquest fàrmac 
d'una sola dosi i la seua immu
nització s'encavalcarà amb la 
d'altres grups d'edat (vegeu SE
GRE d'ahir). 

La consellera d'Agricultura, 
Teresa Jordà, va qualificar la 
decisió com una "molt bona 
notícia" que "ajuda molt en tot 
el procés de la campanya agrà
ria". La consellera de Salut, Al
ba Vergés, va assegurar que fa 
vacuna monodosi de Janssen és 
"la més adequada" per a "certs 
col·lectius" com els temporers 
de la fruita o persones sense sos
tre. Per la seua part, el delegat 
de la Generalitat a Lleida, Ra
mon Farré, va assenyalar que 
aquesta vacunació específica 
es dirigeix a persones vulnera
bles, entre elles els temporers 
que compleixin aquest requisit, i 
que aquest procés serà simultani 
a la immunització que ja està 
en marxa per a tota la població. 
Va assegurar que per vacunar 
col·lectius vulnerables col-labo
raran amb ONG, ajuntaments i 
consells comarcals. 

Per la seua part, As a ja va re
cordar que la vacunació de tem
porers és una reivindicació que 
fan des de l'octubre. El seu presi-

Imatge d'una plaça d'Alcarràs, on ja han arribat temporers per a la campanya de la fruita. 

dent, Pere Roqué, va dir que han 
rebut "desqualificacions de sec
tors que suposadament defensen 
els drets dels treballadors" quan 
"l'únic que volem és garantir la 
salut de totes les persones que 
participen en la campanya". 

Els alcaldes d'Alcarràs, Ai to
na, la Granja d'Escarp, Seròs, 
Soses, Massalcoreig i Torres de 
Segre van valorar positivament 
la vacunació de temporers. Així 

mateix, el Baix Segre va insistir 
a reclamar que la immunització 
s'estengui a tota la població de 
la zona. Per exemple, l'alcalde 
d'Alcarràs, Jordi Janés, va de
manar que les vacunes arribin 
també a "pagesos i treballadors 
fixos". L'alcaldessa d'Aitona, 
Rosa Pujol, va assenyalar que 
"necessitem saber com es ges
tionarà" aquesta vacunació i va 
demanar concretar els ajuts per 

a la campanya. El sindicat JARC 
va remarcar la diferència entre 
els temporers i les persones que 
arriben a la recerca d'un con
tracte en la campanya. 

D'altra banda, el president 
de la Diputació, Joan Talarn, 
va dir que és injust "equiparar 
el problema de les persones que 
l'Estat condemna a no tenir pa
pers amb (els treballadors de) la 
recoHecció". 

Pueyo es disculpa per saltar-se l'horari 
Va sopar després de les 23.00 hores en un restaurant que va ser multat per aquesta raó i 
assegura que complirà totes les limitacions, mentre que Cs i PP ho veuen irresponsable 
I LLEIDA I L'alcalde de Lleida, Mi
quel Pueyo, va demanar ahir 
disculpes a la ciutadania per 
sopar dilluns en un restaurant 
de la Zona Alta després de les 
23.00 hores, com va publicar 
ahir aquest diari. El local va ser 
multat per la Policia Local a les 
23.40 per incomplir l'hora de 
tancament fixada pel Govern i 
hi estava sopant l'alcalde i altres 
membres del govern, que ocupa
ven una taula a l'interior i una 
altra a la terrassa. Va considerar 
que "és una situació compren
sible ateses les circumstàncies 
climatològiques i de demanda, 
però que no es pot normalitzar 
en un context de pandèmia i 
d'alarma sociosanitària", amb 
referència que a l'hora del sopar, 
coincidint amb la festa major, 
plovia intensament, la qual co
sa va inutilitzar les terrasses i 
això, sumat a l'elevada deman
da, va provocar que el servei es 

LES FRASES DE L'ALCALDE 

«Demano disculpes 
per l'incompliment 
i em comprometo 
a continuar vivint 
segons les limitacions 
de la pandèmia» 

retardés i molts sopars es van 
allargar més de l'hora límit fi
xada pel Procicat. Va afegir que 
"per molt raonables que puguin 
resultar aquestes explicacions, 
per molt que no hagi estat prou 
pendent, és innegable que tots, i 
jo el primer, ens hem de respon
sabilitzar dels nostres actes". En 
aquest sentit, va subratllar que 
"vull lamentar la situació crea
da, demanar personalment dis-

«Per molt raonables 
que puguin resultar 
les explicacions, 
tots ens hem de 
responsabi litzar dels 
nostres actes» 

culpes a la ciutadania per aquest 
incompliment i reiterar el meu 
compromís de continuar vivint 
d'acord amb les limitacions que, 
malgrat l'expansió de la vacu
na, encara ens imposa a tots la 
pandèmia". 

Per la seua part, la portaveu 
de Cs a la Paeria, Angeles Ribes, 
va afirmar que "l'actitud irres
ponsable de Pueyo a l'incomplir 
l'horari dels establiments de-

mostra fins a quin punt el codi 
ètic era una eina d'emblanqui
ment d'actituds reprovables 
d'aquest tripartit que no servi
rà per a res". Va recordar que 
"l'alcalde és el cap directe de la 
Guàrdia Urbana i la seua actitud 
ha de ser irreprotxable" i es va 
demanar "fins a quin punt l'es
tabliment va seguir amb la seua 
activitat fora d'horari per tenir 
l'alcalde dins del seu local". 
"Aquesta no és una distracció 
qualsevol, l'acció de l'alcalde 
ha pogut ser el desencadenant 
d'una infracció administrativa 
que se saldarà amb una multa 
per a un privat", va incidir. Ai
xí mateix, el portaveu del grup 
municipal del PP, Xavier Palau, 
va qualificar la situació de "pin
toresca i surrealista" i va desta
car que en comptes de "donar 
exemple" la seua actitud ha su
posat un "perjudici per al sector 
de l'hostaleria i la restauració". 

SEGRE 
Dijous, 13 de maig del2021 

1 LLEIDA I El ministre d'Universi
tats, Manuel Castells, va avan
çar ahir que, de moment, pre
veu que el proper curs univer
sitari serà presencial i amb les 
mesures sanitàries vigents per 
prevenir contagis, a diferència 
d'aquest curs, que ha combi
nat classes presencials i tele
màtiques. Va afirmar també 
que els exàmens d'aquest mes i 
de juny a les universitats seran 
presencials, amb les mesures 
pertinents de sanitat, higiene 
i prevenció, així com les pro
ves de selectivitat. Va apuntar 
que no és possible saber qui
na serà la situació de la pan
dèmia de cara al curs vinent, 
ja que "depèn de com vagi la 
variant índia" o la "disciplina 
social", però va remarcar que 
"la idea en aquest moment és 
que sigui un curs presencial 
amb les mesures de precaució 
sanitàries que no desaparei
xeran aviat". No obstant, va 
indicar que serà a l'agost, quan 
es tinguin "més dades imme
diates", quan representants 
del ministeri es reuniran a la 
Conferència General de Políti-

VACUNES 

L'Estat està valorant si 
vacuna els docents que 
participin en les proves 
d'accés a la universitat 

·ca Universitària amb els rectors 
i les comunitats autònomes, per 
"acordar l'adaptació de mesu
res per a l'ensenyament" el curs 
2021-2022. 

Així mateix; el ministre va 
assegurar que la ponència de 
vacunació del Consell Inter
territorial de Salut està consi
derant vacunar els professors· 
universitaris que participaran 
aquest any en la selectivitat. 
Reconeix que els docents d'uní-

Tres comarques 
de Lleida, entre 
les de menys 
risc de rebrot 
X.R. 
I LLEIDA I Tres comarques de 
Lleida es troben entre les que 
tenen un menor risc de rebrot 
a Catalunya, segons les dades 
de la conselleria de Salut, que 
corresponen a dissabte passat. 
Es tracta de l'b.lta Ribagorça 
(4 punts), Aran (75) i la Segar
ra (86). De fet, la Ribagorça 
té l'indicador més baix de tot 
Catalunya. A aquestes tresco
marques les segueixen les Gar
rigues (134), l'Urgell (196), el 
Segrià (209), l'Alt Urgell (235), 
el Pla d'Urgell (237), la Nogue
ra (290), el Pallars Jussà (334) i 
la Cerdanya (363). Per la seua 
part, el Pallars Sobirà, amb un 
risc de rebrot de 682 punts, i el 
Solsonès, amb una taxa de 419, 
compten amb el segon i el tercer 
indicador més alt, respectiva
ment. Els supera la Garrotxa, 
amb 806 punts. 
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SUCCESSOS T IBUNALS 

Condemnada per estafar 
l1empresa on treballava 
Una veïna de Golmés accepta.l3 mesos de presó arran d'un pacte 
li iscali reoaixa la sol licitud de pena per reparació del dany 

L.GARCIA 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida 
va condemnar ahir a 13 mesos 
de presó una veïna de Golmés 
per estafar l'empresa en la qual 
treballava després d'arribar a 
un acord entre les parts, co
sa que va evitar la celebració 
del judici i la pena és ferma 
al rebutjar presentar recurs. 
D'aquesta forma, la processa
da, de 45 anys, va acceptar els 
fets que li imputava la Fiscalia 
per un delicte d'estafa en con
curs amb un delicte de falsedat 
mercantil, però va rebaixar la 
pena que sol·licitava de 4 anys 
i mig de presó a l'aplicar l'ate
nuant de reparació del dany 
(12.000 euros segons la Fiscalia 
i més de 30.000 segons l'acusa
ció particular). A banda de la 
pena de presó, que la defensa 
va sol· licitar suspendre al no 
comptar amb antecedents, hau
rà de pagar una multa de 630 
euros. Segons l'escrit d'acusa
ció del Ministeri Públic, i que es 
dona per provat a l'acceptar els 
fets l'acusada, aquesta va apro
fitar la seua feina corn a cap de 
producció d'una empresa per 
"obtenir un benefici iHícit". 
D'aquesta forma, segons la Fis
calia, va contactar amb el res
ponsable d'una altra empresa i 
li va demanar que li entregués 
12.000 euros a canvi que la se
ua empresa li tornés aquests 
diners encarregant-li treballs. 
Tanmateix, aquests diners van 

TRANSIT DELICTES 

Imputats tres 
conductors per 
circular a ·més 
de 180km/h 
Als Plans de Sió, 
Lleida i les Borges 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esqua
dra van denunciar penalment 
el cap de setmana passat tres 
conductors a Lleida corn a 
presumptes autors d'un delic
te contra la seguretat viària 
després que el radar els cacés 
circulant a més de 180 quilò
metres per hora en trams de 
90 krn/h. 

El primer d'ells va ser de
nunciat divendres a les 20.30 
hores la carretera L-310 als 
Plans de Sió quan el cinemòme
tre va captar un turisme Mer
cedes que anava a 185 km/h. 
El conductor, amb domicili a 
Andorra, va ser denunciat grà
cies a les gestions realitzades 

la condemnada, ahir en la vista celebrada a l'Audiència. 

TREBALLS FICTICIS 

Va demanar els diners a 
una altra firma i li va dir 
que fes factures per 
recuperar-los, diu Fiscalia 

anar a parar al seu patrimoni 
i no al de l'empresa en la qual 
treballava. Segons la Fiscalia, 
perquè el perjudicat pogués 
recuperar els seus diners, li va 
dir que girés factures per tre
balls ficticis a la seua empresa. 
Va enviar sis factures, de les 
quals només en va cobrar dos 
per un import de 3.500 eu ros, 

abans que l'empresa detectés 
la maniobra i frenés la resta de 
cobraments. En aquest proce
diment, només s'ha personat 
l'empresa en la qual treballava 
l'acusada. En la vista celebrada 
ahir, les parts van acordar que 
l'ara condemnada ja havia tor
nat els diners, per la qual cosa 
van reduir la pena sol·licitada. 
Gràcies a aquesta conformitat, 
es va evitar la celebració d'un 
judici, que estava programat 
per ahir i avui. L'Audiència 
haurà de decidir en fase d'exe
cució si accepta la petició de la 
defensa de suspendre la pena 
per evitar que la seua clienta 
ingressi a la presó. 
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Imatge del motorista que anava a 189 a I'N-240 a lleida. 

pel Grup d'investigació Docu
rnen!al (GRD), especialistes 
de l'Area Regional de Trànsit. 
Dissabte, a l'N-240 al seu pas 
per Lleida, van denunciar un 
motorista del Baix Camp que 
circulava a 189 quilòmetres per 
hora. Finalment, diumenge, a 
la mateixa carretera però a les 
Borges Blanques, van detectar 

una altra motocicleta que cir
culava a 181 quilòmetres per 
hora. En aquest cas el motoris
ta era un veí de Madrid. 

En el que portem d'any, els 
Mossos han denunciat una dot
zena de conductors a les car
reteres de Lleida per circular 
a una velocitat penalrnent 
punible. 

SEGRE 
Dijous, 13 de maig del2021 

INVESTIGACIÓ SUCCESSOS 

Detingut per apunyalar 
un home en una discussió 
de trànsit a Mollerussa 
REDACCIÓ 
I MOLLERUSSA I Els Mossos d'Es
quadra van detenir dimarts 
un veí de Mollerussa de 46 
anys acusat d'una agressió 
amb navalla durant una dis
cussió de trànsit. Els fets van 
ocórrer a prop de les 17.00 
hores de diumenge passat 2 
de maig al carrer Domènec 
Cardenal de la capital del 
Pla d'Urgell. Tot apunta que 
un conductor va recriminar 
la conducta d'un vianant al 
carrer. 

En el t ranscurs de la dis
cussió, el conductor va agre
dir amb una navalla un altre 
conductor que intentava me
diar. La víctima va ser atesa 

al CAP, on li van aplicar di
versos punts de sutura. 

La investigació iniciada 
pels agents de la comissaria 
de Mollerussa va permetre 
identificar l'autor de la pu
nyalada, que finalment va ser 
localitzat i detingut dimarts 
passat a la partida el Tossal 
Roig del Palau d'Anglesola. 
En l'escorcoll del vehicle del 
detingut es va localitzar, 
amagada al compartiment 
de la porta del conductor, la 
navalla amb què, presumpta
ment, hauria comès l'agres
sió. L'home, que té antece
dents, va ser detingut com a 
presumpte autor d'un delicte 
de lesions. 

Detingut amb 1.001 plantes de 'maria' a Rosselló 

I ROSSELLó I Els Mossos d'Esquadra van arrestar la setmana 
passada un veí de Rosselló de 48 anys acusat de conrear 
1.001 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial. 
En l'escorcoll, els agents també van trobar quaranta-cinc 
grams de marihuana amagats en un calaix, dos pistoles i 
una escop~a d'aire comprimit. El magatzem estava condi
cionat amb llums, transformadors, ventiladors, extractors i 
material fitosanitari per afavorir el ràpid creixement de les 
plantes. L'home, que va passar dissabte a disposició judicial, 
està acusat de delictes contra la salut púbica i defraudació 
de fluid elèctric. 

Bombers cremen 93 hectàrees per prevenció 
I LLEIDA I Els Bombers de la Generalitat han tancat la campanya 
de cremes prescrites del2021 amb un total de 49 actuacions, 
que han cremat de manera discriminada 162 hectàrees de 
vegetació. Del total, més de la meitat, 93 concretament, han 
estat a les comarques de Lleida. Nou actuacions han estat al 
Pallars Jussà amb 43,7 hectàrees; dos a la Val d'Aran, amb 
46 hectàrees, dos al Solsonès, amb 2,91; i una al Sobirà amb 
5.000 metres quadrats. 

Sufoquen un incendi de vegetació a Mollerussa 
I MOLLERUSSA I Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir 
un incendi de vegetació als afores de Mollerussa. Van ser 
alertats a les 12.19 hores i fins al lloc van acudir dos dotaci
ons. Van cremar matolls i canyes. 

Alerten d'una estafa que suplanta el BBVA 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra van alertar a través dels seus 
perfils a les xarxes socials que s'han detectat nous envia
ments de missatges fraudulents que suplanten el BBVA amb 
l'objectiu de robar dades personals. La policia recorda que 
no s'ha d'accedir als enllaços. 
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