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Pagui i calli

Sr. Director:
En l’apartat de Vox populi 

de dijous, Enric de Cal Petai 
escriu una gran frase que re-
sumeix el que pensem molts. 
Diu: algun economista em pot 
explicar per què abans no es 
pagava IVA ni IRPF i tots te-
nien casa pròpia, feina i la Sa-
nitat funcionava? Sense ser 
economista i en un llenguat-
ge col·loquial, la meua opinió 
és que actualment tenim una 
gran quantitat de sangoneres 
per mantenir.

Començant pels polítics, 
amb un nombre indecent d’as-
sessors i càrrecs posats a dit, 
de dubtosa eficàcia i produc-
tivitat. Entitats i organismes 
en quantitats exagerades, de-
gudament subvencionades, 
siguin municipals, autonòmi-
ques o estatals.

Ens demanen als treballa-
dors que fem més esforços, 
però després les grans com-
panyies energètiques, petro-
líferes o bancs continuen mul-
tiplicant els seus beneficis en 
quantitats multimilionàries. 
Molts polítics acaben treba-
llant en les esmentades em-
preses, com no!

Es gasten milions en sub-
vencions, repartides a tort i a 
dret, sense cap control mol-
tes vegades, a xiringuitos i 
associacions que ningú no 
sap per a què serveixen. Es 
donen pagues i ajuts sense lí-
mit de temps a persones que 
estan plenament capacitades 
per treballar, tots en conei-

xem casos, la qual cosa només 
incentiva l’acomodament, i 
que aquestes persones no es 
molestin en la vida a buscar 
feina, que haver-n’hi n’hi ha.

Se subvenciona en excés 
partits polítics, sindicats, em-
preses i mitjans de comunica-
ció afins al règim de torn.

Per més impostos que pa-
guem, sembla que mai n’hi 
haurà prou com per cobrir 
aquest malbaratament. Però 
no em feu cas, perquè no soc 
experta en res, i segurament 

la nostra pèssima situació és 
només culpa de Putin, del 
canvi climàtic i de nosaltres 
mateixos, per menjar carn, 
contaminar amb els nostres 
cotxes vells, voler estar fres-
cos a l’estiu i dutxar-nos amb 
aigua calenta a l’hivern, per 
viure molts anys...

Siguem bons ciutadans i 
continuem pagant més i vi-
vint pitjor sense queixar-nos, 
que cal continuar mantenint 
el Gran Xiringuito.

Mari Luz Peña gago

Un robot com  
a professor?

Sr. Director:
La intel·ligència artificial 

(IA) és una amenaça per a 
l’educació. S’està tornant ca-
da vegada més comuna en les 
nostres vides i està reempla-
çant molts humans en moltes 
tasques. 

Ara, l’IA està començant a 
infiltrar-se en l’àmbit educa-
tiu. S’està utilitzant per ava-

luar el rendiment dels estu-
diants i, en alguns casos, fins 
i tot s’utilitza per ensenyar 
als estudiants. Això és molt 
perillós.

La intel·ligència artificial 
no pot avaluar el rendiment 
dels estudiants de la matei-
xa manera que ho fan els és-
sers humans. No pot tenir en 
compte les diferències indivi-
duals entre els estudiants. No 
pot avaluar l’esforç que un es-
tudiant ha posat en una tasca. 
Tots aquests factors són molt 
importants per a l’avaluació 
del rendiment dels estudiants, 
ja que aquesta ho fa d’una ma-
nera molt superficial. 

També és perillós utilitzar 
la intel·ligència artificial per 
ensenyar als estudiants. No 
pot entendre el context d’una 
situació. No es pot saber si un 
estudiant està aprenent de la 
manera correcta. No es pot 
ajustar el ritme d’ensenya-
ment d’acord amb el nivell 
d’aprenentatge d’un estudi-
ant i tots aquests detalls són 
molt importants per a l’èxit 
d’un alumne.

La intel·ligència artificial és 
una amenaça per a l’educació 
perquè no pot reemplaçar els 
éssers humans en el procés 
d’ensenyament i aprenentat-
ge. Els éssers humans són els 
únics que poden oferir el con-
text, la comprensió i el ritme 
necessaris perquè els alumnes 
aprenguin de manera efecti-
va. La intel·ligència artificial 
no pot oferir cap d’aquestes 
coses.

Marina Montosa siLvestre

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
El valor de la veritable amistat és arribar a 

comprendre en la vida de cada persona que el 
més important és poder confiar en algú que 
apareix un dia en la teua existència, sense 
saber-ne els motius ni els raonaments, ja 
que no existeixen per ser home o dona. Els 
amics veritables són consciències que s’han 
alliberat en altres espais de l’univers, llocs 
on es confeccionen els destins dels que han 
de nàixer i morir com a humans. Per aquesta 
raó, quan confiem els nostres pensaments i 
creences a altres persones en el transcurs 
de les vides, ho fem sense saber que tot està 
concretat per avançat, ja que la bondat i la 
maldat són components amb les mateixes 
conseqüències amb les quals hem d’aprendre 
a viure amb amics o amigues.

Quan m’arribin els últims moments de la 
vida, només demano lucidesa mental per 

agrair a qui em va donar la meravellosa ex-
periència de viure-la, així com recordar els 
molts éssers humans amb els quals ens vam 
conèixer i vam tractar com a amics, fins i 
tot sabent que els amics de veritat són tan 
pocs que tots caben en una sola mà. Fins al 
dia d’avui he de reconèixer que he estat molt 
afortunat en aquesta experiència, ja que 
aquests amics invisibles em van protegir de 
malalties, accidents i decisions que m’haurien 
escurçat la vida. 

Avui, amic, vull agrair-te haver-nos cone-
gut en aquest planeta de l’univers, i conti-
nuaré sent afortunat si algun dia tinc temps 
per tornar a reunir-me amb tu i confeccionar 
models de vida, i per demanar que no quedi, 
siguis company o companya de pròximes 
existències.

Un amic no té valor econòmic, el seu valor 
és donar el millor de la seua vida: l’amistat.

aMadeo PardeLL MasiP

L’amistat, el més important

col·laboració

A L’ALT Pirineu i Aran i se-
gons les dades del registre 
d’explotacions ramaderes del 
Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda rural 
hi ha aproximadament 1.900 
explotacions ramaderes de 
boví, equins i oví-cabrum. La 
gran majoria són explotacions 
extensives i semiintensives 
que fan un aprofitament sos-
tenible dels recursos naturals. 

Aquest sistema productiu 
està associat a un model d’ex-
plotació tradicional i a una 

economia familiar que fins ara 
s’ha mostrat resilient però que 
en aquests moments està ame-
naçat i en perilla la continuïtat 
per diferents factors, sobre-
tot econòmics, socials (falta de 
relleu generacional i de reco-
neixement) i mediambientals 
(nous reptes associats al canvi 
climàtic). És un fet la davalla-
da important del número d’ex-
plotacions ramaderes que hi 
ha hagut els darrers anys. La 
dificultat per compatibilitzar 
la ramaderia extensiva amb la 
fauna salvatge, el grans depre-
dadors, la falta de consum de 
proximitat i els canvis en els 
hàbits de consum, els baixos 
preus pagats al ramader i la 
desvalorització de productes 
tant tradicionals com la pell o 
la llana, agreugen encara més, 
la situació crítica que està vi-
vint el sector. La manca de 
mà d’obra i la dificultat per 
a trobar pastors/es i l’incre-

ment del preu dels pinsos i del 
combustible han estat l’última 
estocada per al sector.

No podem permetre que 
mori una activitat que forma 
part del nostre territori i ADN 
pel que fa a la conservació del 
patrimoni natural i a la confi-
guració i manteniment del pai-
satge. La ramaderia extensiva 
és imprescindible per a una 
bona gestió del medi, ajudant 
a mantenir un mosaic territo-
rial amb boscos, conreus, prats 
i pastures, a més de proporcio-
nar aliments de qualitat.

Tal i com es diu a la intro-
ducció del Pla Estratègic de la 
Ramaderia Extensiva a Cata-
lunya 2021-2030 impulsat des 
del Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
rural, la industrialització de la 
producció ramadera i la pèr-
dua d’explotacions ramade-
res tradicionals està afavorint 
l’abandonament de les pràcti-

ques extensives. Els valors 
ambientals i socioeconòmics 
aportats tradicionalment pel 
pasturatge s’estan perdent en 
aspectes tan importants com 
l’ocupació i l’activitat socio-
econòmica en el medi rural, 
la qualitat dels productes i el 
llegat cultural tan important 
per a la seguretat i sobirania 
alimentària i el desenvolupa-
ment del medi rural.

Tot i ser conscients que és 
un sector estratègic per al ter-
ritori, s’ha de treballar més per 
posar en valor la producció 
ramadera i garantir una vida 
digna per als ramaders i rama-
deres del Pirineu. Des del De-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
s’ha engegat diferents línies 
de treball:

· Pla estratègic de l’alimen-
tació de Catalunya (PEAC) 
2022-2026. 

· Dinamització de joves que 

es volen instal·lar en el sector 
agrari. Creació de l’oficina del 
Planter al portal de referència 
del mon rural català RuralCat, 
amb la voluntat d’informar, 
assessorar i acompanyar en tot 
el procés d’instal·lació d’un/a 
jove. 

· Pla estratègic per a la ra-
maderia extensiva a Catalu-
nya 2021-2030 amb tot un 
procés participatiu amb taules 
de treball al territori. S’han 
creat els següents eixos d’ac-
tuació: Producció ramadera 
sostenible, cadena de valor, 
gestió del Territori, participa-
ció i governança, valoritza-
ció, comunicació, promoció 
i generació de coneixement i 
innovació.

En definitiva, els reptes són 
molt grans, el treball continua 
i encara hi ha molt de camí 
per recórrer. Hem de ser cons-
cients que no tindrem el país 
i els agromosaics que tenim 
al Pirineu, sense la feina i la 
lluita d’aquests ramaders i ra-
maderes que han mantingut 
un model arrelat a la terra i 
sostenible. Així, lluitarem i 
defensarem perquè aquest mo-
del ramader pugui continuar 
existint.

La ramaderia extensiva, una  
activitat clau per un Pirineu viu

Jordi Navarra
RamaDER i aLcaLDE DE 
Sant EStEvE DE La SaRga

Núria FoNtaNet
EnginyERa agRònoma

roger J. PalacíN 
vEtERinaRi i REgiDoR 
a SaLàS DE PaLLaRS
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n Les treballadores de Su-
port Assistencial havien de-
manat al consorci que inter-
vingués el servei d’atenció 
domiciliària com a mesura 
provisional. Riera va indicar 
que, “amb el contracte subro-
gat amb l’empresa actual, no 
teníem marge per intervenir 

el servei”. Suport Assistenci-
al va dir aquesta setmana que 
el consorci li deu 85.000 € de 
factures impagades des del 
2019 i que aquesta situació 
l’ha obligat a reduir la plan-
tilla i va provocar retards en 
les nòmines, cosa que Riera 
va tornar a desmentir.

Les treballadores van demanar 
que l’empresa fos intervinguda

Carmen genado, empleada d’atenció domiciliària (centre), i dos extreballadores.

c.sans

C. SanS
❘  l a seu D’urgell ❘  El Consor-
ci d’Atenció a les Persones de 
l’Alt Urgell (Capau), format pel 
consell i l’ajuntament de la Seu, 
portarà al jutge Suport Assiten-
cial SL, empresa concessionària 
del servei d’atenció a les per-
sones grans i dependents de la 
comarca, “per incompliment” 
de contracte, una situació que 
ha rebaixat l’atenció a desenes 
dependents de la comarca. El 
seu president, Martí Riera, va 
indicar que la demanda podria 
acabar amb l’acusació d’“apro-
piació indeguda de fons” si es 
demostra que la concessionària 
del servei s’ha quedat diners que 
el consorci li ha ingressat durant 
els últims mesos per pagar les 
hores de les treballadors fami-
liars i que aquestes no haurien 
rebut. 

Aquest servei comptava amb 
14 persones fa un any i ara són 
sis, de les quals una és del con-
sell i una altra del Capau. Les 
altres quatre són de l’adjudica-
tària i les que falten o les seues 
substitutes ho han deixat o han 
estat acomiadades. El contracte 
es va adjudicar a una altra com-
panyia fa un any però la buro-
cràcia ha alentit el traspàs. El 
consorci es va reunir ahir amb 
les empleades per informar-los 
d’aquestes mesures.

Francesc Viaplana, vicepresi-
dent de l’organisme i alcalde de 
la Seu, va lamentar que “l’em-
presa no compleix el pagament 

L’Alt Urgell porta al jutge l’empresa 
gestora de l’atenció a dependents
Per incomplir el contracte, cosa que ha deixat els usuaris amb la meitat de personal

municipis serveis

i menteix”. El consorci va in-
formar que Sumar, la nova con-
cessionària, es farà càrrec del 
servei “l’1 de desembre”.

Montse Bosch, propietària de 
Suport Assitencial, va reiterar 
que el consorci “no ha pagat la 
totalitat” de les hores de les tre-
balladores “que li correspon” i 
va afegir que “sempre em vaig 
mostrar en contra de la pròrro-
ga per no arribar a la situació 
actual” ja que, “atenint-me al 
contracte, no m’hi podia negar”.

fauna plagues
segre

Vehicles i paviment queden coberts d’excrements.

Queixes a Mollerussa per la 
brutícia causada pels estornells
❘ Mollerussa ❘ Veïns de Mollerus-
sa han mostrat les seues quei-
xes per l’increment de brutícia 
que provoquen les bandades 
d’estornells que envaeixen zo-
nes verdes de la ciutat. En con-
cret una de les zones afectades 
és un tram de l’avinguda del 

Canal pròxim a la carretera 
N-II, on els excrements de les 
aus cobreixen diàriament el 
mobiliari urbà, malgrat que 
el consistori ha reforçat la ne-
teja diària de carrers, mentre 
treballa per foragitar les aus 
amb petards.

comarques del Pirineu volen 
que l’agència de la natura 
faciliti la gestió forestal

medi ambient gestió

C. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ Representants 
d’entitats, empreses i adminis-
tracions locals del Pirineu s’han 
donat cita aquesta setmana a la 
Seu per debatre sobre els esta-
tuts de l’Agència de la Natura 
de Catalunya. 

Entre les aportacions que van 
fer els participants, un total de 
catorze representants del món 
local, destaca la “simplificació” 
dels processos administratius i 
burocràtics per sol·licitar “ac-
tuacions o projectes” relacio-
nats amb el món rural, segons 
va explicar ahir el president del 
consell comarcal de l’Alt Urgell, 
Martí Riera.

L’alcalde de la Seu, Francesc 
Viaplana, que també va parti-
cipar en la sessió al CETAP de 
l’Alt Urgell, va destacar la ne-

cessitat de “facilitar la gestió 
forestal” per reduir de combus-
tible silvícola i lluitar contra els 
incendis. 

El procés participatiu, que 
impulsa el departament d’Ac-
ció Climàtica, és l’eina per pre-
sentar propostes a nivell de 
funcionament territorial i so-
cial de l’Agència de la Natura 
de Catalunya. La de la Seu ha 
estat la segona sessió delibera-
tiva territorial, que seguirà al 
llarg d’aquest mes i al desem-
bre. Els estatuts del nou orga-
nisme hauran d’estar llestos a 
començaments del 2023 per 
engegar l’Agència. El nou ca-
lendari de participació inclou 
una sessió a Lleida el 22 de no-
vembre als Serveis Territorials 
d’Acció Climática, Alimentació 
i Agenda Rural.

Nomenen la 
nova adjunta  
al delegat

pirineu

❘ lleiDa ❘ Marian Lamolla va 
ser nomenada ahir responsa-
ble de l’oficina del delegat del 
Govern a l’Alt Pirineu i Aran. 
Lamolla relleva en el càrrec 
Quim Delgado de Tremp i 
formarà part de l’equip del 
nou delegat, Josep Castells, 
que va prendre possessió del 
càrrec dimarts passat, des-
prés de la sortida de Junts del 
Govern. Lamolla, infermera 
de professió, és edil d’ERC a 
l’ajuntament de la Seu d’Ur-
gell des del 2019 i dirigeix 
l’àrea d’Atenció a les Perso-
nes. Aquest nomenament 
completa els canvis que hi 
ha hagut quant a serveis de 
la Generalitat a l’Alt Pirineu 
i Aran.

Solsona inicia           
la recollida de 
restes de poda

residus

❘ solsona ❘ L’ajuntament de 
Solsona començarà a par-
tir del dia 19 de novembre 
el servei de recollida de les 
restes de poda dels usuaris 
domèstics. Tots els que ho ne-
cessitin ho han de sol·licitar 
almenys amb quaranta-vuit 
hores d’antelació. La recolli-
da es programarà cada quin-
ze dies. Els usuaris han de 
deixar les restes vegetals a la 
porta de casa dins de bosses 
o saques. La passada tempo-
rada, entre octubre i març, es 
van gestionar 17.100 quilos 
de restes de poda a la deixa-
lleria municipal de Solsona, 
dels quals 855 corresponien 
a recollida domiciliària.

Urbana i Mossos 
patrullen junts  
a Alcarràs

seguretat

❘ alcarràs ❘ La Policia local 
d’Alcarràs i els Mossos d’Es-
quadra han activat patrulles 
conjuntes per vigilar carre-
teres pròximes al nucli urbà 
del municipi després de di-
versos robatoris de cablatge 
i altres materials al polígon. 
Les patrulles duen a terme 
controls tant de velocitat i 
documentació com de dro-
gues i alcoholèmia. 

D’altra banda, la guàrdia 
urbana ha començat a patru-
llar amb agents de paisà en 
controls dels residus, micro-
deixalleria, polígons i vehi-
cles de mobilitat personal. 
Ho fan en vehicles sense 
logotipar.
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Imatge d’arxiu del jutjat de la Seu d’Urgell.

c. sans

redaccIó
❘ la seu D'urgell  ❘  El jutjat d’Ins-
trucció número 2 de la Seu d’Ur-
gell, juntament amb la Fiscalia 
de Lleida, els Mossos d’Esqua-
dra i la Guàrdia Civil han liderat 
una investigació internacional 
que ha permès destapar una es-
tafa milionària d’inversions en 
criptomonedes i que les autori-
tats estimen que ha defraudat 
50 milions per trimestre, segons 
va informar ahir l’Agència de la 
Unió Europea per a la Coope-
ración Judicial Penal (Eurojust). 
Va ser arran d’una denúncia que 
va arribar a aquest jutjat d’una 
de les víctimes, segons ha pogut 
saber aquest diari.

Els investigadors van treba-
llar amb la col·laboració de les 
autoritats d’Albània, Bulgària, 
Finlàndia, Geòrgia, Alemanya, 
Letònia, Macedònia del Nord, 
Suècia i Ucraïna. A Albània es 
van desplaçar un total de 33 
funcionaris coordinats des de 
la Seu. Hi ha cinc detinguts i 
cinquanta investigats.

El grup estava actiu des del 
2016 i suposadament establia 
contacte amb les víctimes a tra-
vés d’internet o de trucades, es 
guanyava la seua confiança i els 
convencia per invertir a través 
de pàgines web que ells matei-
xos controlaven. 

La investigació –que també 
va comptar amb la participa-
ció d’Europol– va començar el 

Una denúncia a la Seu destapa una 
estafa mundial en criptomonedes
Una xarxa a nivell europeu hauria estafat uns 50 milions d’euros per trimestre || 
Mossos i Guàrdia Civil van anar aquesta setmana a Albània per les detencions

successos investigació

2018 i per a l’actuació policial 
d’aquest novembre les autori-
tats van dur a terme 13 reunions 
de coordinació. El dispositiu va 
finalitzar amb cinc detinguts 
en els escorcolls i entrades en 
una quinzena de call centers 
entre dimarts i dimecres a Al-

bània (6), Geòrgia (5), Ucraïna 
(3) i Macedònia del Nord (1), a 
banda de 27 localitats més i en 
cinc vehicles. Durant els escor-
colls, es van confiscar més de 
500 dispositius electrònics, més 
de 340.000 euros en efectiu, di-
versos telèfons mòbils, comptes 
bancaris, moneders de cripto-
monedes, propietats, documents 
d’identitat i targetes bancàries, 
entre d’altres.

Mossos d’Esquadra i Guàr-
dia Civil donaran més detalls de 
l’operatiu dilluns vinent en una 
roda de premsa que tindrà lloc 
al complex Egara, a Sabadell.

cInc detIngUtS
el grup estava actiu, la 
investigació es va iniciar el 
2018 i aquesta setmana 
s’han practicat 5 arrestos

Es presentaven           
als inversors               
com a corredors  
de borsa
■ Els sospitosos perta-
nyen a un grup que hau-
ria utilitzat call centers 
en diversos països i que 
aconseguien que les víc-
times invertissin en pla-
taformes web controlades 
per l’organització crimi-
nal. Es presentaven com 
a corredors de borsa que 
podien ajudar les víctimes 
a guanyar grans quanti-
tats de diners a través 
de petites inversions. Els 
implicats es guanyaven la 
confiança de les víctimes, 
que acabaven duent a ter-
me aquestes inversions a 
través de plataformes web 
controlades per l’organit-
zació criminal.

D’altra banda, Eurojust 
ha xifrat en centenars de 
milers les víctimes del 
frau massiu online des 
del 2016. Els investiga-
dors creuen que després 
de fer-se públic el cas 
sortiran moltes més víc-
times, de manera que no 
es coneix l’abast total de 
l’estafa.

Acusat             
d’abusos a            
dos nenes d’11 
anys a Tremp
Li demanen  
6 anys de presó

tribunals

❘ tremp ❘ La Fiscalia sol·licita 
una condemna de sis anys de 
presó per a un veí de Tremp 
acusat de fer tocaments i fer 
petons a dos nenes de Tremp. 
Els fets van ocórrer el 2019, 
quan les menors tenien 11 
anys i ell, 58. 

El primer abús sexual va 
ocórrer suposadament en-
tre els mesos d’abril i maig, 
quan l’home es va atansar, 
suposadament, a una nena 
dins d’un centre religiós on 
hi havia més gent i li va tocar 
els pits. 

El segon cas va ocórrer 
l’octubre en ple carrer, quan 
l’acusat presumptament va 
agafar pel braç una altra me-
nor i li va fer un petó a la 
boca. L’home serà jutjat di-
jous vinent a l’Audiència de 
Lleida per dos delictes d’abús 
sexual a menors de 16 anys. 
La Fiscalia demana per cada 
un dels delictes una pena de 
tres anys de presó i que in-
demnitzi cada víctima amb 
1.500 euros.

Crítica a Interior per la 
sala del 112 de Reus
❘ reus ❘ El sindicat de mossos 
d’esquadra Sap-Fepol va de-
nunciar “l’immobilisme” del 
departament d’Interior da-
vant de les seues peticions 
per incrementar el personal 
a la sala del 112 de Reus, des-
prés de la reunió mantinguda 
ahir. A més, el sindicat con-
sidera que el nou oferiment 
d’augmentar en setze efec-
tius és “insuficient”. Interior, 
com ja va informar aquest 
diari, presentarà una propos-
ta de canvi de model a finals 
d’any.

Sufoquen un incendi          
de xemeneia a Tírvia
❘ tírvia ❘ Dos dotacions dels 
Bombers de la Generalitat 
van acudir ahir a la tarda a 
Tírvia, al Pallars Sobirà, al 
ser alertats del foc en la xe-
meneia d’una casa. Per la se-
ua part, els Bombers d’Osca 
van fer ahir una crida per al 
manteniment de les xeme-
neies, per tal de prevenir 
incendis.

Investiguen robatoris  
en cotxes a Andorra
❘ anDorra la vella ❘ La Poli-
cia d’Andorra investiga una 
onada de robatoris en un 
pàrquing privat de Canillo. 
Dimecres van forçar tres 
cotxes.

drogues operació

Troben 1.501 plantes de ‘maria’ a Puigverd de Lleida
❘ puigverD ❘ La Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional van desmante-
llar dimecres una plantació de 
1.501 plantes de marihuana a 
Puigverd de Lleida i van detenir 
la persona, nascuda a Albània, 
que es trobava a l’interior de la 

parcel·la. També es va requisar 
material per al manteniment i 
el cultiu.

Les plantes es trobaven plan-
tades en testos i estaven en ple 
procés de creixement. També 
es va localitzar una bossa amb 

750 grams de cabdells secs de 
marihuana, i més de cinc quilos 
de plantes ja tallades. 

La plantació tenia la llum 
punxada i el cas ja està en mans 
del jutjat d’Instrucció número 3 
de Lleida.

guàrDia civil

Moment en què els agents entraven a la torre.

guàrDia civil

La plantació tenia la llum punxada.

vídeo de 
l’operatiu policial

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Robatori a l’Atlètic Segre
Es van emportar material elèctric que ja ha estat reposat per la Paeria

redacció
❘ LLeiDa ❘ L’Atlètic Segre va patir 
ahir a la matinada la sostracció 
de material elèctric que serveix 
per alimentar els focus que il·
luminen les instal·lacions del 
camp municipal Ramon Far·
rús. Els lladres van intentar 
arrancar el cablatge de coure 
a través del quadre general de 
comandament dels focus, tot 
i que finalment només es van 
poder emportar les caixes de 
connexions, segons va explicar 
a aquest diari el president del 
club, David Romaní. L’Atlètic 
Segre, a més d’interposar la 
corresponent denúncia davant 
dels Mossos, va informar la 
Paeria de la sostracció, la qual 
cosa va fer intervenir la bri·
gada municipal d’electricistes, 
que va procedir a reparar els 
danys. El club va voler agrair 
a través de les xarxes socials 
la ràpida intervenció de la bri·

gada municipal i també es va 
referir al regidor d’Esports, Ig·
nasi Amor, per la seua diligèn·
cia en la gestió. “Van intentar 
arrancar els cables, però costa 
molt i es van emportar les cai·

xes de connexions. L’altre dia 
vam veure que havien forçat la 
porta del quadre d’il·luminació 
i probablement havien estudi·
at com fer el robatori”, va dir 
David Romaní.

els lladres van forçar la porta del quadre d’il·luminació.

atLètic segre

JuanJo Vinya-rFeP

Grades amb calefacció a Torrefarrera
❘ torreFarrera ❘ Les grades del 
pavelló poliesportiu de Tor·
refarrera ja compten amb 
calefacció després de cul·
minar aquesta setmana les 
obres d’instal·lació que han 
suposat un cost per a l’ajun·

tament de 39.900 euros. L’al·
calde, Jordi Latorre, va dir 
que “era una millora que feia 
molt de temps que esperaven 
les famílies pel fred que fa a 
l’hivern quan assisteixen a 
partits o entrenaments”.

Talarn acull el Cros Intercomarcal
❘ tremP ❘ La localitat de Talarn 
va acollir diumenge passat la 
primera competició de cros 
del circuit del Pallars Jussà 
amb la participació de més 
de 200 atletes. Era la primera 
cita dels Jocs Esportius Esco·

lars de Catalunya 2022·23 
al Pallars Jussà. L’activitat 
estava organitzada pel con·
sell esportiu del Pallars Jus·
sà i l’ajuntament de Talarn 
amb el suport del consell 
comarcal.

Bon paper del Patrícia a l’Estatal
❘ Jerez De La Frontera ❘ L’equip 
juvenil base del Club Patrícia 
de Lleida va competir ahir 
en el Campionat d’Espanya 
Base Conjunts de gimnàstica 
rítmica que s’està disputant a 
Jerez (Cadis) fent un bon pa·

per. Les sis gimnastes lleida·
tanes –a la imatge– van tenir 
una actuació molt correcta i 
es van classificar en el lloc 31 
sobre un total de 130 equips 
que participaven en aquesta 
categoria.

atLètic segre

el personal del club va trobar cables arrancats.

Anna Salvat, del Vila-sana, a la final del Mundial ■ La portera de 15 anys, suplent a la selecció 
espanyola absoluta, es va classificar per disputar el títol al vèncer en semifinals Itàlia per 1·5. 
Espanya buscarà el seu vuitè títol mundial avui davant del vencedor de l’Argentina·Portugal.
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La senyora

Isabel Martínez Álvarez
Vídua de Rafel García Morato
Ha mort cristianament el dia 11 de novembre del 2022 als 88 anys.
(A.C.S.)

Els seus fills Rafel i Pili, Arturo i Gina, Josep Maria i Rosa; nets Marc, Gerard, 
Aleix i Marcel; germana Encarna i família tota us agraeixen les mostres de 
condolença rebudes i us preguen una oració per a l’etern descans de la seva 
ànima. 

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 13, a les 10.00 hores,  
a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 12 de novembre del 2022

Musk no descarta la fallida 
de Twitter entre crítiques
anuncia que “el teletreball s’ha acabat” i segueix la sagnia de 
directius || Ven accions de Tesla per “salvar” la companyia

economia empreses

agèncieS
❘  w a s h i n g T o n  ❘  E l  m a g n a t 
nord-americà Elon Musk, pro-
pietari de Twitter, va advertir 
ahir als empleats de la plata-
forma que no pot descartar-se 
la fallida de la companyia. “La 
declaració de fallida no pot 
descartar-se”, va dir en una 
reunió presencial amb el per-
sonal de la seu central a San 
Francisco, a qui va recordar 
que el teletreball “s’ha acabat” 
i que han de tornar a les ofi-
cines. En un missatge escrit als 
empleats de la companyia, va 
anunciar que el treball via te-
lemàtica “ja no es permet, ex-
cepte si presentes una excepció 
molt específica”, i va afegir que 
revisarà aquestes excepcions 
personalment.

Al mig d’aquest ambient 
d’incertesa, diversos directius 
de la companyia continuen 
abandonant els seus càrrecs, 
entre ells Yoel Roth –que l’úl-
tima setmana ha figurat com 
a referència a la cúpula de 

l’empresa– i Robin Wheeler, 
en el que sembla una mostra 
de descontentament amb les 
polítiques del magnat.

Musk, que dissabte passat 
havia anunciat que la compa-
nyia perd quatre milions de dò-
lars al dia, va admetre ahir que 
ha venut 19,5 milions d’accions 
de la seua empresa d’automò-
bils elèctrics Tesla per “salvar” 

Twitter. Malgrat que el valor 
d’aquestes accions representa 
un import total aproximat de 
4.000 milions de dòlars, va ad-
metre que no sembla estar tan 
segur d’aconseguir reprendre 
el rumb de la companyia.

Després de les nombroses 
polèmiques que el magnat 
porta arran de la compra de 
Twitter, la Comissió Federal de 
comerç dels EUA (FTC) va dir 
dijous que veu “amb gran pre-
ocupació les últimes accions” 
de la companyia. “Cap director 
ni companyia estan per sobre 
de la llei i les empreses han de 
seguir els nostres decrets”, va 
agregar, amb referència a les 
queixes d’alguns executius de 
la companyia. En la mateixa 
línia, l’ONU va expressar la 
seua preocupació per l’efecte 
que poden tenir a Twitter els 
plans de Musk, però va dir que 
continuarà utilitzant aquesta 
xarxa social per compartir in-
formació i treballar contra la 
desinformació.

elon Musk.

EFE/Carina JohansEn

Missa en           
record del              
bisbe Ciuraneta

homenatges

❘ LLEiDa ❘ La Catedral de Lleida 
va acollir ahir la missa en re-
cord del bisbe Francesc Xavier 
Ciuraneta, en el segon aniver-
sari de la seua mort. Van parti-
cipar en la cerimònia familiars 
de qui va ser bisbe de Lleida 
entre el 1999 i el 2007, any en 
què va rebre la Creu de Sant 
Jordi, que atorga la Genera-
litat, i la Medalla de la Ciutat 
de Lleida. Familiars de ciuraneta i el bisbe giménez, ahir a la catedral.

gErarD hoyas

Un moment de la desena edició de la jornada Vins del Pirineu.

gastronomia viticultura

redacció
❘ TrEMp ❘ Tremp va acollir ahir 
la desena edició de la jorna-
da Vins del Pirineu, una cita 
anual inclosa en el marc del 
programa Al teu gust, ali-
ments del Pallars, dedicada 
a la promoció de productes 
de la zona. Al llarg de la jor-
nada, que es va organitzar a 
la seu de l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya, 
a la capital del Pallars Jussà, 
es van celebrar diverses po-
nències i taules redones en 
les quals es va reflexionar 

sobre els avantatges del tre-
ball cooperatiu entre cellers 
i sector públic per potenciar 
l’enoturisme al Pallars.

Hi van participar repre-
sentants de l’associació de 
viticultors Corpinnat, de 
Priorat Enoturisme i del 
celler Abadal, establert a la 
comarca del Bages. Tots ells 
van donar a conèixer la se-
ua activitat i van mostrar al 
públic els seus productes. La 
jornada es va acabar amb un 
debat obert i un tast de vins 
del Pallars.

Jornada per reivindicar 
l’enoturisme a Tremp

aJunTaMEnT DE TrEMp

TV3 retira del seu web un gag sobre sexe amb menors
❘ barCELona ❘ TV3 va retirar ahir del seu web l’episodi de di-
jous del programa Zona Franca, que incloïa un gag sobre 
sexe amb menors en què també es va involucrar persones 
del públic. La cadena i la productora van acordar de forma 
consensuada retirar el fragment perquè, “malgrat ser po-
pular entre els joves, quedava en televisió fora de registre”.

Troben un santuari de fa 2.500 anys a Empúries
❘ girona ❘ Un equip d’arqueòlegs del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries ha trobat les restes d’un santuari del 
segle VI abans de Crist, possiblement dedicat a Demèter, la 
deessa de l’agricultura. Està situada entre la ciutat i el port 
i, segons els experts, l’espai de culte s’hauria construït du-
rant l’època fundacional de l’urbs grega i va perdurar com 
a mínim durant tres segles.
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