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HABITATGE AJUTS

Aran inaugura una sala
de control de bombers
I VIELHA I El Conselh d'Aran

va inaugurar ahir la sala de
control dels Pompièrs, que
portarà el nom de Joan Canalias en record del que va
ser director general de Pompièrs i Protecció Civil.

La Generalitat destinarà cinc milions
a rehabilitar cases buides en pobles
Subvencions per a tot Catalunya a què podran acollir-se 176 municipis lleidatans
C. SANS

Ticó opta a la reelecció
a Esterri d'Àneu
I ESTERRI I L'alcalde d'Esterri

d'Aneu, Pere Ticó (ERC), optarà a la reelecció a les eleccions municipals, segons va
avançar Pallars Digital.

Rebuig de la molt alta
tensió al Pallars
I LLEIDA I L'alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases, i el president del consell del Pallars
Jussà, Josep Maria Mullol,
van manifestar ahir al Parlament el rebuig de la comarca
a Ja línia de molt alta tensió
de Forestalia.

Reunions sobre obres
del Puosc al Segrià
I LLEIDA I El delegat de la Ge-

neralitat a Lleida, Bernat Solé, es va reunir ahir amb els
consistoris de Torre-serona i
Puigverd de Lleida per abordar obres del Puosc.

1 TUIXENT 1 La

Generalitat destinarà cinc milions d'euros a ajuts
per rehabilitar habitatges buits
en municipis rurals de tot Catalunya, a fi d'afavorir la seua
repoblació. Així ho va exphcar
ahir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una
visita a Tuixent, municipi que
va rebre ajudes de la prova pilot
d'aquestes subvencions el2020,
llavors amb una dotació de dos
milions.
Podran optar als nous ajuts
municipis de menys de mil habitants excepte el Pirineu, on el
màxim de veïns s'eleva a 3.500
per afavorir les zones de muntanya. Un total de 515 municipis catalans (dels quals 176
són de Lleida) compleixen els
requisits per acollir-se a aquestes subvencions per a habitatges
tant públics com privats. Podran
arribar al 90 per cent del cost
de l'obra en edifici públics, amb
un màxim de 60.000 euros per
habitatge. Per als immobles
privats, el límit estarà al 60 per
cent.

La consellera, Violant Cervera (centre), durant la visita ahir a Tu ixent.

Cervera va recalcar la necessitat de "mobilitzar el màxim
d'habitatges buits" per "lluitar" contra la despoblació. A
més d'augmentar la dotació
econòmica, destaca també la
flexibilització dels usos a què

es podran destinar les cases: des
de llogar-les fins a vendre-les,
així com altres fórmules com la
masoveria. El departament de
Territori aporta tres dels cinc
milions, i la resta els donarà
l'Agència de l'Habitatge, ads-

crita a Drets Socials. L'alcaldessa, Marta Poch, va qualificar
aquests ajuts d'"imprescindibles" i va considerar l'habitatge
de lloguer a preu assequible un
"servei bàsic". Tuixent té 200
habitatges buits.

AGRICULTURA NOUS REGADIUS

Jornada a Tàrrega per impulsar els
cultius de vinyes al Segarra-Garrigues

Visita a la finca experimental de regadiu de vinyes a Verdú.

I TÀRREGA I Tàrrega va acollir ahir
una jornada per impulsar el cultiu de vinyes al Segarra-Garrigues. Durant la sessió es va presentar la prova pilot que es porta
a terme a Verdú amb set varietats de raïm per elaborar estratègies de reg, i els participants van
visitar les parceHes. La jornada
es va organitzar en el marc del
projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Motors del Segarra-Garrigues,
i va reunir membres de les entitats que l'impulsen: l'ajuntament
de Tàrrega, l'Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentària i
l'Associació ACORD. Aquesta
iniciativa inclou també el consell regulador de la DO Costers
del Segre, Codorniu, la concessionària ASG, l'Associació Vins
del Riucorb, Cellers Torres i la
comunitat de regants del Ca-
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nal Segarra-Garrigues, entre
d'altres.

Aliances entre empreses
D'altra banda, Tàrrega va
ser escenari ahir d'una jornada
de treball per establir aliances
entre empreses de l'Urgell i la
Noguera, organitzada per GlobaLleida i que va reunir una
vintena de firmes de les dos
comarques.

I

SEGRE

. COMARQUES I

Dijous, 16 de ¡uny del 2022

15

SALUT

TRIBUNALS I VESTIGACIÓ

Consells per a
la gent gran
a Alcarràs

Exculpen la Llar de Sant Josep de la
mort de trenta-sis pacients per Covid

I ALCARRÀS I L'ajuntament d'Al-

carràs ha destinat dos agents
informadors que patrullin
pel carrer i les zones de més
concurrència del poble per
donar informació a la gent
amb l'objectiu de prevenir
les conseqüències per a la
salut de l'onada de calor
d'aquesta setmana.
Els dos informadors repartiran, fins aquest divendres, fullets amb diferents
recomanacions saludables .
Ho faran matí i tarda, i sobretot a la gent gran, als
llocs de la localitat en què
es concentra més gent, com
botigues, llar de jubilats,
biblioteca, Lo Casino o les
piscines.

MEDIA

'RTE

Investiguen un
possible descens
ciclista il·legal
I SANT JULIÀ DE LÒRIA I El Co-

mú d'Andorra investigarà
si un vídeo de descens amb
BTT gravat al Port Negre
de Claror i publicat aquesta setmana a la plataforma
YouTube infringeix la normativa vigent sobre accés
rodat al medi natural. A les
imatges, denunciades a les
xarxes socials, es pot veure com un grup de ciclistes
baixen a gran velocitat per la
Tartera de la Collada. Sant
Julià de Lòria disposa, des
del 22 de juliol del 2020,
d'una ordenació que regula
l'accés rodat, sigui o nomotoritzat, al medi natural de
la parròquia.

SUCCESSOS

Atropellament
mortal a
Andorra la Vella
I ANDORRA LA VEllA I Una dona

va morir ahir al ser atropellada per un camió tractor a
l'avinguda de Santa Coloma d'Andorra la Vella. Els
bombers van rebre l'avís a
les 16.39 hores i a l'arribar al
lloc dels fets la víctima tenia
ferides mortals. Els serveis
mèdics desplaçats al lloc tan
sols van poder certificar la
defunció de la vianant. El
conductor del camió, de cinquanta-un anys, va donar negatiu als controls d'alcohol i
drogues. No obstant, va ser
detingut per un presumpte
delicte contra la vida humana independent i homicidi
per imprudència.

I

La jutge diu que la directora va actuar de forma diligent li Dos monges van assegurar
ahir al jutjat que treballaven setanta hores setmanals a la residència de Tremp
J. GRAU IL. GARCIA

I LLEIDA/TREMP I La titular del jutjat

d'instrucció número 1 de Lleida
ha arxivat la querella interposada contra la Llar de Sant Josep i contra la que era la seua
directora quan es va declarar
la pandèmia de coronavirus,
A.N.V., a la qual ha exculpat de
la mort de trenta-sis pacients
per Covid. La jutge afirma que
no hi ha cap prova per seguir la
investigació pels delictes d'homicidi imprudent, omissió del
deure de socors, atemptat contra la integritat moral i contra
els drets dels treballadors que
s'aHegaven a la querella que
van presentar vuit familiars de
residents que van perdre la vida
durant la pandèmia, tal com va
avançar aquest diari. La magistrada afirma en primer lloc que
no hi ha cap responsabilitat de
la residència, que és de titularitat pública, perquè els mateixos querellants només van sollicitar que s'interrogués la que
era directora del centre quan
es van produir les defuncions. I
en relació amb aquesta, la jutge
deixa clar que va actuar en tot
moment de forma diligent i no
té cap responsabilitat en la mort
dels trenta-sis pacients. La interlocutòria judicial afirma que "en
relació amb els delictes d'homicidi imprudent que s'hauria
comès per omissió i el d'omissió
del deure de socors, basats en un

L'advocat Daniellbars.

Imatge d'arxiu de declaracions a la residència de Tremp.
UNA ALTRA CAUSA

Ahir hi va haver noves
declaracions per la mort de
seixanta-cinc interns a
la residència de Tremp
presumpte abandó negligent de
funcions per part de la investigada, ha d'assenyalar-se que res
més allunyat de la realitat", ja
que "les seues manifestacions
han resultat absolutament corroborades amb la documentació
que pel departament de Treball

s'ha aportat a la causa", la qual
cosa confirma que va seguir els
protocols i va actuar de forma
correcta. D'altra banda, ahir hi
va haver noves declaracions de
testimonis al jutjat de Tremp per
la causa que se segueix arran
de la mort de seixanta-quatre
interns de la residència Fiella
per Covid. Dos monges van dir
que treballaven 70 hores setmanals sense cap dia de festa, va
explicar ahir Maria Nolla, de
Prats Advocats. Una psicòloga,
un animador social i una infermera, per la seua part, van dir
que hi havia protocols.

"S'ha fet justícia;
la meua clienta
va ser diligent"
• L'advocat Danel Ibars,
que defensava la directora
de la Llar de Sant Josep
ara exculpada, va dir ahir
que "s'ha fet justícia", ja
que "el que va passar no
és penalment rellevant, la
meua clienta ho va gestionar de forma absolutament diligent [això diu la
magistrada] i les víctimes,
que ho són, poden buscar
el seu legítim dret en un
altre àmbit". Tal com va
avançar aquest diari, la
Fiscalia ja havia sol·licitat
l'arxivament de la causa
que ha dictat ara la jutge.

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

TRIBUNALS SUCCESSOS

Dos empresaris de
Mollerussa declaren a
Madrid pel cas Boreas

Accepta 3 anys i 8 mesos
de presó per apunyalar
un home a Barbens

ACN I REDACCIÓ

I BARBENS I Dos empresaris de
Mollerussa declararan el14 de
juliol davant del jutjat d'instrucció número 5 de Madrid per la
seua suposada relació amb una
peça separada de l'anomenat
cas Boreas, de suposades adjudicacions irregulars a la Diputació de Lleida entre els anys
2011 i 2018, quan la dirigia Joan Reñé. Es tracta dels germans
Niubó Mir, responsables de les
empreses Serboniu i Enginyeria
Inalba.
També declararan dos dies
abans al mateix jutjat l'empresari Diego Garzón Uribe, titular
de la firma aragonesa Interiorismo y Reformas Profesionales
SL, i els seus dos fills. Tots ells
declararan sobre unes suposades factures per feines inexis-

tents que s'haurien intercanviat
per finançar de forma iHegal
l'antiga Convergència Democràtica a través del 3 per cent,
segons les sospites de la Fiscalia.
Aquesta causa s'ha separat de
la central del cas Boreas, en la
qual s'investiguen suposades adjudicacions irregulars a diverses
empreses de Lleida.
Per aquesta causa, iniciada
ja fa més de set anys i que va
comportar l'escorcoll de la Diputació fa gairebé quatre anys,
encara hi ha imputats que no
han declarat al jutjat. En les
pròximes setmanes ho faran
l'exalcalde d'Almacelles Josep
lbarz i l'alcalde de Juneda, Antoni Villas. Joan Reñé ha negat
les acusacions i ha dit que les
adjudicacions van ser legals i
avalades sempre pels tècnics.

REDACCIÓ

I BARBENS I Un veí d'Ivars d'Ur-

gell acusat d'apunyalar-ne un
altre el passat 13 de febrer del
2021 a Barbens va acceptar
ahir, en un judici de conformitat a l'Audiència de Lleida, tres
anys i vuit mesos de presó per
un delicte d'intent d'homicidi.
Les parts van acordar aquesta
pena a l'aplicar-li l'agreujant
de reincidència i els atenuants
de reparació del dany, confessió i intoxicació i alteració psíACORD DE LES PARTS

Les parts han acordat
condemnar-lo per
temptativa d'homicidi amb
l'agreujant de reincidència

quica, ja que consideren provat que en el moment dels fets
actuava sota els efectes de les
drogues. Després d'una baralla al carrer Ponent de Barbens, l'acusat, de nacionalitat
espanyola, va ferir greument
una altra persona a l'abdomen
amb un ganivet, cosa que li va
causar una ferida de 4 centímetres de profunditat i 5 de
llarg que va requerir tractament quirúrgic, i va fugir del
lloc amb un vehicle.
L'home es troba en presó
provisional des del dia 10 de
març del 2021 i, segons l'acord,
a més de la pena de presó haurà d'indemnitzar la víctima
amb 6.000 euros i no se li podrà atansar ni comunicar-se
amb ella durant els propers
16 anys.
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030

May Peus tornarà
a optar a presidir
la Federació

El Govern demana al COE
una candidatura catalana

I MADRID I El president de la
Reial Federació Espanyola
d'Esports d'Hivern (RFEDI),
l'aranès May Peus, tornarà a
presentar-se a la reelecció,
després de complir el segon
mandat des que va arribar
el2014 i iniciarà una tercera
etapa al capdavant de l'RFEDI, en cas de sortir victoriós
en les eleccions del proper
dia 25 juny.

ATLETISME

El lleidatà Aleix
Porras, als Jocs
Mediterranis
IMADRID IUn total de vint-i-sis
atletes (tretze homes i tretze
dones), entre els quals el lleidatà Aleix Porras, han estat
seleccionats per als Jocs Mediterranis després de complir
els criteris establerts pel seleccionador José Peiró i la Direcció Esportiva de la RFEA.
L'atleta d'Alpicat ha estat seleccionat per competir a la
prova dels quatre-cents metres tanques.

FUTBOL SALA

El Barça, a una
victòria de la
final de la Lliga
1 VALDEPEÑAS I El

Barça es va
endur el primer punt de les
semifinals ahir a la nit contra el Valdepeñas gràcies a
un solitari gol de Pito (0-1).
Els blaugranes, que van tenir
ocasions per obtenir més renda, van aconseguir un triomf
important amb què encarrilen l'accés a la final. Aquest
dissabte (13.00) al Palau es
resoldrà l'eliminatòria i es
coneixerà el finalista de lliga.

AG~NCIES

I BARCELONA I La Generalitat ha
demanat al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i al ministre de
Cultura i Esports, Miquel Iceta,
que valorin l'opció de presentar una candidatura catalana
"guanyadora" als Jocs d'Hivern del2030, davant de la impossibilitat de tancar un acord
amb el Govern d'Aragó pel seu
"anticatalanisme".
En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera de
Presidència, Laura Vilagrà, va
admetre ahir que les negociacions per a una candidatura
conjunta amb Aragó es troben
en una situació "complicadíssima" i en un "punt de no-retorn", malgrat els "esforços" i
el "treball tècnic" realitzat des
de la part catalana. La dirigent
va atribuir el fracàs en les negociacions a l'actitud del govern
de l'aragonès Javier Lamban,
per haver anteposat "criteris
polítics", plantejar propostes
"erràtiques" i "incoherents",
fer "emergir l'anticatalanisme"
i dedicar "insults" al president
del COE, Alejandro Blanco, que
"ha dut a terme una negociació
rigorosa i tècnica", va defensar
Vilagrà.
La consellera va advertir que
no es pot deixar escapar l"'oportunitat" i, després de recordar
que la candidatura aragonesa de
Jaca va ser descartada anteriorment "fins en quatre ocasions",
considera que ara és el torn del
"lideratge i protagonisme de
Catalunya, col·laborant amb
altres estats amb els quals es
puguin complementar proves".
En aquest sentit, va llançar un
missatge al COE, però també al
ministre Iceta, recordant que és
del PSC.

Stop JJOO denuncia
que hi ha campanya
sense consulta
• La Plataforma Stop
Jocs Olímpics va presentar ahir una denúncia davant del síndic de greuges,
el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i
l'Oficina Antifrau contra
la campanya publicitària
de la Generalitat sobre
la candidatura dels Jocs
Olímpics d'Hivern perquè
considera que "vulnera el
dret a la neutralitat institucional". La representant de la Plataforma Stop
JJOO, Núria Sauquillo, va
criticar que la campanya
publicitària sobre els Jocs
hagi començat sense que
estigui convocada encara
la consulta.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

APUNT

Aragó remourà "cel i mar'' contra aquesta opció
• El Govern d'Aragó considera "inacceptable" una
candidatura exclusivament
catalana i, si passa, "remourà
cel i mar" i anirà "a tots els
llocs on sigui possible per denunciar la situació". Així ho
va advertir la consellera de
Presidència aragonesa, Mayte
Pérez, preguntada per les declaracions de la consellera de
Presidència de la Generalitat,
Laura Vilagrà, en les quals va
admetre la "complicadíssima"
situació de les negociacions

i va apel·lar a la possibilitat
de presentar una candidatura individual. "Escoltant-la
dona a entendre que aquest
projecte conjunt de país està
liquidat", va reconèixer Pérez,

INTRANSIGÈNCIA

La consellera Mayte Pérez
veu "intransigència" en la
postura catalana davant
d'una candidatura conjunta

que va advertir que si aquesta
candidatura "se'n va en orris
serà per la intransigència per
part de Catalunya, que mai ha
acceptat una candidatura en
peu d'igualtat, com ens vam
comprometre tots".
Per la seua part, el COE ,
segons apunten diversos mitjans, estaria estudiant la possibilitat d'ajornar la presentació d'una candidatura conjunta als Jocs del 2034, confiant
a llimar asprors entre Aragó
i Catalunya.

El Barça iguala la final contra el Madrid
amb patiment i un gran Mirotic
69

BARÇA

REIAL MADRID

BARÇA: Calathes (2), Higgins (10), Hayes (·),
Mirotic (26) i Sanii(-) -quintet inicral- ; Laprovittola (8), Abrines(-), Martfnez (-), Davies (8),
Kuric (7), Jokubaitis (7) I Smits (3).
REIAL MADRID: Hanga (10), Causeur (4), Deck
(7), Yabusele (16) iTavares (11) -quintet inicial-;
Rudy Fernandez (2), Poirier (2), Taylor (6), Abalde
(4), Núñez {-) i Llull (7).
Parcials: 13-17,19-15,24-22 i 15-15.
Arbitres: Pérez Pizarro, Calatrava i Castillo.

-.

La consellera Vilagrà veu "anticatalanisme" en l'entossudiment del govern aragonès

BÀSQUET LLIGA ACB
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I BARCELONA IEl Barça va superar
el Reial Madrid ahir al Palau
Blaugrana (71-69) per igualar
la final de la Lliga Endesa i viatjar a Madrid amb esperances,
en una nit en què els blaugranes van lluitar, van patir i van
guanyar en un final d'infart uns
blancs que, com a mínim, podrien haver forçat la pròrroga
després de dominar bona part
del xoc.
Però no hi va haver minuts
extra - va perdre Rudy Fernan-

dez la bola final- i l'espectacle
es va tancar en 40 minuts i a
favor d'un Barça millorat, amb
una altra cara, que va córrer i va
defensar més, i que es va amarar
del millor ambient possible del
Palau. Liderat, de nou, per un
Nikola Mirotic que se'n va anar
als 26 punts i 7 rebots. El montenegrí va haver de bregar amb un
Yabusele de dobles figures (16
punts i 11 rebots), però va poder
amansir la fera gal·la blanca i
imposar la màxima versatilitat.

Nikola Mirotic, ahir durant el segon partit de la sèrie final.

•

