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ajuts

Més d’un milió per
prevenir incendis
en urbanitzacions
❘ lleida ❘ La conselleria d’Acció
Climàtica destinarà fins a 1,5
milions a millorar la seguretat de les urbanitzacions
i els nuclis de població davant dels incendis forestals.
Aquesta quantitat se suma
als imports d’aquest any, que
ascendeixen a 723.000 euros,
dels quals gairebé 9.000 van
ser per a la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès.

medi ambient

El Govern recupera
la comissió per
eliminar l’amiant
❘ lleida ❘ La comissió per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya va fer ahir la primera
reunió de la legislatura i va
reprendre la seua activitat.
La consellera de Presidència,
Laura Vilagrà, va encapçalar
la sessió, que va servir per
avaluar la situació i plantejar actuacions. L’organisme
aborda l’eliminació d’aquest
material nociu el 2032, el límit marcat per la UE.

comarques
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meteorologia temps

Gelada de rècord i cinquè dia sota la
boira, que desvia el vol d’Alguaire
El pla de Lleida registra temperatures més baixes que les cotes altes del Pirineu
jordi echevarria

redacció

❘ lleida ❘ Les comarques del pla
van registrar ahir divendres una
gelada de rècord, amb temperatures inferiors als cinc graus sota zero i més baixes que les del
Pirineu. També va ser el cinquè
dia consecutiu en què Lleida va
estar sota la intensa boira, que
va obligar a desviar a Barcelona
el vol regular que uneix l’aeroport d’Alguaire amb Palma a
causa de la mala visibilitat. Això
també va complicar la circulació
per l’autovia A-2 entre Cervera
i Bell-lloc.
Respecte al fred, a Os de Balaguer els termòmetres van arribar a marcar fins a 5,1 graus sota zero; a Massoteres, 4,8 negatius, i a Cervera, menys 4,6. Són
temperatures més gèlides que
les de les cotes altes del Pirineu,
ja que a Boí la mínima va ser
de -1,3 graus i a Certascan, 0,5,
segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A més, l’oscil·lació tèrmica
també va ser molt elevada a les
comarques de muntanya, de fins
a 18 graus. Per posar només un

El mar de boira que es veia ahir des de l’hotel Port d’Àger.

exemple, a la Seu d’Urgell hi va
haver temperatures de -4,9 i de
14 graus positius segons si era
de nit o de dia. De fet, a Oliana
es va registrar ahir una de les
temperatures més elevades de
Catalunya, amb 14,8 graus, i la

mínima en aquest municipi va
ser de -3,9.
Segons el Meteocat, es preveu
que aquest cap de setmana es
mantingui l’anticicló, amb sol
al Pirineu, encara que hi haurà
inversió tèrmica. Per això, farà

més fred a les valls que als cims.
Al pla persistirà la boira, especialment a les comarques del
Segrià i el Pla. Això provocarà
que es mantinguin les baixes
temperatures almenys fins demà diumenge.
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successos violència masclista

Presó per agredir l’exparella després
de denunciar-lo per maltractament

Li imposen 12 mesos per assaltar-la a Artesa de Lleida després d’una condemna prèvia
per haver-la colpejat un mes abans || També per incomplir l’ordre d’allunyament
segre

l. garcía

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida ha
imposat dotze mesos de presó
a un home acusat d’agredir la
seua exparella en represàlia per
haver-lo denunciat per maltractament anteriorment. Els fets
van tenir lloc el maig passat a
Artesa de Lleida, moment en
què el processat tenia una ordre judicial que li prohibia atansar-se a menys de 50 metres de
la víctima per una sentència prèvia del jutjat penal 1 de Lleida.
Segons la sentència, que confirma la pena imposada per un
delicte de maltractament amb
trencament pel jutjat penal 3
de Lleida, els fets van tenir lloc
un mes després que la víctima
denunciés la seua exparella per
haver-la agredit i haver intentat cremar-la amb gasolina. Per
aquests fets ja es va dictar una
sentència i el processat va estar a la presó. Després d’aquests
fets, al maig, la víctima, segons
la denúncia, quan tornava al seu
domicili va ser abordada per la
seua exparella, que la va agafar
dels cabells, la va tirar a terra i
la va arrossegar mentre li deia
que “això és pels dies que he
estat a la presó”. Segons la sentència, la víctima va demanar
auxili però no hi havia ningú
al carrer, per la qual cosa a l’arribar a casa va trucar al 112.
Els agents van apreciar que presentava lesions i la dona insistia

Vista de la seu dels jutjats de Lleida.

agressió prèvia

La víctima va denunciar la
seua exparella un mes abans
per agredir-la i intentar
cremar-la amb gasolina
que tenia molta por de l’acusat
i que havia rebut pressions per
no denunciar-lo.
L’agressor va recórrer la sentència de primera instància a
l’assenyalar que la declaració
de la víctima no era prou prova
per sustentar la condemna. Tan-

successos judici

Rebaixen la petició de
presó al lleidatà acusat
pel narcosubmarí
agències

❘ pontevedra ❘ La Fiscalia va rebaixar ahir la petició de presó
de tretze anys a un total de set
anys i mig per al lleidatà acusat,
amb sis persones més, pel cas
del narcosubmarí interceptat
el novembre del 2019 a la ria
d’Aldán, a Cangas (Pontevedra),
amb 3.000 quilos de cocaïna.
El Ministeri Públic acusa Y.R.,
natural de Vigo però que porta
sis anys residint a Lleida, de facilitar la recollida de la droga.
La Fiscalia va reduir les penes
sol·licitades a tots els acusats a
entre dotze anys i mig i set anys
i mig per un delicte contra la
salut pública al finalitzar l’última sessió del judici a l’Audiència Provincial de Pontevedra,
però va descartar imputar-los
un delicte de pertinença a or-

ganització criminal a l’entendre que no eren els posseïdors
de la cocaïna interceptada ni
els organitzadors del trasllat.
Així, va reclamar una pena de
dotze anys i mig de presó per a
Agustín A.M., de Vigo, que va
admetre els fets, com a patró del
semisubmergible i va demanar
dotze anys de presó per a cadascun dels tripulants, Luis Tomás
B.M. i Pedro Roberto D.M., que
també van reconèixer els fets.
Per a dos acusats més, Iago S.P. i
Rodrigo H.M., va sol·licitar nou
anys i mig de presó, i vuit anys
de presó per a un altre. Per la seua part, l’advocat del lleidatà va
demanar la seua lliure absolució
a l’assegurar que “el pitjor error
de la seua vida va ser viatjar a
Galícia” en els dies anteriors a
l’operació policial.

mateix, l’Audiència dona plena
credibilitat a la denúncia de la
víctima. Així mateix, valora les
declaracions dels Mossos d’Esquadra, que encara que no van
presenciar els fets, van atendre
la dona poc després de l’agressió. Per la seua banda, el pare
de la víctima va declarar que
havia vist l’acusat al davant de
la casa de la víctima, malgrat
l’ordre d’allunyament. Al no ser
ferma la sentència, l’Audiència
prorroga la situació de presó
provisional de l’acusat, i li imposa una ordre d’allunyament
durant tres anys.

Una de cada
45 dones pot ser
víctima de la
violència sexual
■ El primer informe global sobre els delictes de
violències sexuals conclou
que a Espanya una de cada quaranta-cinc dones
pot ser víctima d’alguna
mena de violència sexual,
una xifra que suposa una
de cada seixanta persones
si són nenes de fins a setze anys. L’estudi, elaborat per la Universitat de
Barcelona i presentat ahir
al costat de representants
del ministeri de l’Interior, també adverteix de la
baixa penalització que
hi ha entre els agressors.
Qui comet un delicte contra la llibertat sexual té
una probabilitat del 5 per
cent de ser arrestat, acusat o condemnat, segons
el document, mentre que
els impulsors del projecte demanen una enquesta
específica a l’Estat sobre
violència sexual. Segons
l’informe, es produeixen
uns 400.000 incidents cada any a l’Estat, i 1 de cada 4 afecta menors.

bombers

Intoxicat en
un incendi en un
hotel de Tremp
❘ tremp ❘ Una persona va resultar intoxicada lleu per
inhalació de fum ahir al
migdia a causa de l’incendi en un hotel de Tremp. Els
Bombers van rebre l’alerta a
les 12.14 hores d’un incendi
a la plaça de la Creu i fins al
lloc dels fets van acudir tres
dotacions. El foc va afectar
una campana de fums.
Per la seua banda, dos dotacions van treballar ahir al
matí en l’extinció d’un foc
en els vestidors d’una granja situada a Vallfogona de
Balaguer. Van rebre l’avís a
les 8.53 hores.

trànsit

Accidents a
Almenar, Ossó
i la Guingueta
❘ almenar ❘ Dos conductors
van resultar ferits ahir al
migdia en una col·lisió entre
dos vehicles a l’N-230 a Almenar, segons van informar
els Bombers. El sinistre es
va produir a les 12.45 hores. A la tarda, a les 17.00
hores, un turisme va bolcar
a la carretera C-13 a la Guingueta d’Àneu i els ocupants
van resultar ferits lleus. Poc
després, a les 17.32 hores,
una furgoneta va sortir de
la via i va bolcar a l’L-303 a
Ossó de Sió. El conductor va
resultar il·lès.

successos robatoris

Detinguts per robar en sis
camions a l’Eix Transversal
Tallaven la lona i forçaven precintes entre la Segarra i el Bages
redacció

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detenir dijous dos homes,
de 40 i 45 anys, veïns del Barcelonès, per robar a l’interior
de camions a l’Eix Transversal.
Se’ls imputa sis robatoris amb
força, cinc dels quals en grau
de temptativa, a més de conducció temerària i resistència
i desobediència greu als agents
de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc dijous
cap a la una de la matinada al
rebre l’alerta d’un camioner
que havia sorprès dos homes
robant-li la càrrega del camió,
que estava aparcat en una àrea
de servei de la C-25 al terme
municipal de Sant Pere de Sallavinera. Aquest punt, encara que pertany a la comarca
de l’Anoia, es troba entre la

Segarra i el Bages. Per aquest
motiu, la sala de coordinació va
activar patrulles de la Segarra,
que eren les que es trobaven
més a prop.
Quan van arribar al lloc, els

persecució

Els dos detinguts van
fugir a gran velocitat i
de forma temerària dels
Mossos per l’autovia
agents van comprovar que hi
havia més camions que presentaven la lona tallada o els
precintes de les portes tallats
o forçats. Una patrulla va començar la recerca dels dos presumptes lladres i va localitzar

un vehicle ocupat per dos persones que coincidien amb la
descripció proporcionada pel
camioner. El conductor del
vehicle va fer cas omís a les
indicacions dels agents que li
demanaven que s’aturés i va
fugir a gran velocitat accedint a
l’autovia en direcció Manresa,
conduint de forma temerària,
fins que es va trobar un tall de
la via per un control policial.
Van intentar fugir a peu, però
van ser detinguts.
A l’interior del turisme van
trobar caixes amb roba esportiva que havien robat d’un
dels camions. Així mateix, el
conductor no tenia carnet per
pèrdua de tots els punts. Els
dos detinguts compten amb
nombrosos antecedents per
fets similars.
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novel·la novetat

Stay Homas, Suu i Albert
Pla, al Talarn Music

El lleidatà Jaume Bitterhoff publica ‘El secreto de Isla Infantia’||
Una sèrie de 5 volums amb un univers propi de personatges
j. bitterhoff

j.b.

❘ talarn ❘ Stay Homas, Suu i
Albert Pla protagonitzaran
del 15 al 17 de juliol la sisena
edició del festival Talarn Music Experience a Lo Quiosc,
el local gastronòmic i cultural ubicat al quilòmetre 90
de la carretera C-13, a Talarn
(Pallars Jussà). Lo Quiosc
també va anunciar ahir les
actuacions mensuals al llarg

de l’any, en format més íntim
i acústic: Joan Rovira (11/2),
Le Nais (11/3), Cesc (1/4),
Nadia Sheikh (29/4), Carlos
Cros (13/5), David Busquets
(16/9), Lavanda (21/10), Junior Mackenzie (11/11) i Agnès Algueró (2/12). També
col·laborarà en el concert de
Roger Mas a Talarn el dia 13
de juny.

fundació vallpalou

La novel·la compta amb il·lustracions del lleidatà Rubén Teje.

filla gran té aquesta discapacitat lectora i, de fet, ella em va
donar la idea per publicar-ho
així”. L’obra compta amb il·lustracions de Rubén Teje, un investigador que treballa a l’hospital Arnau de Vilanova, “que
va començar a dibuixar durant
la pandèmia i vaig conèixer a

través d’Instagram”. El llibre,
autoeditat, pot adquirir-se a
través de la plataforma Amazon. “La història d’Isla Infantia és una metàfora del creixement, de nens a adolescents,”
va afegir l’autor, que fins i tot
té ideat el marxandatge que
pot generar aquesta saga èpica.

laia pedrós

restauració

‘Noves’ torrasses
del Parc de Sant
Eloi de Tàrrega
laia pedrós

❘ tàrrega ❘ Tàrrega va estrenar
ahir la restauració de les tres
torrasses del Parc de Sant Eloi,
construïdes entre els anys 1872
i 1874. L’actuació –reparar esquerdes, consolidar els murs,
noves cobertes i baranes de
forja– ha costat 82.700 euros,
el 75 per cent dels quals aportats per l’Estat en virtut de
l’1,5% Cultural.
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festival presentació

Un llibre de fantasia èpica
infantil made in Lleida
❘ Lleida ❘ Amb tanta o més ambició que sagues com Dracs
i masmorres, El senyor dels
anells o Harry Potter, però
molts menys recursos, el lleidatà Jaume Bitterhoff Gatius
acaba de publicar el primer
volum de la sèrie El secreto
de Isla Infantia, una novel·la
de fantasia èpica per a nens a
partir de nou anys atapeïda
d’aventures de personatges
singulars i d’espècies tan peculiars com els dragorrinos, els
fantaspañuelos, els abejópteros
o els murcicágalos. Informàtic i dissenyador de webs, Bitterhoff és un apassionat de la
literatura fantàstica i dels jocs
de rol. “Porto gairebé nou anys
imaginant i escrivint aquesta
saga, que comptarà en principi
amb cinc llibres”, va explicar
a SEGRE. Val a destacar que
ha triat un tipus de lletra i de
maquetació de text per facilitar la comprensió als lectors
amb dislèxia, “perquè la meua

guia

CULTURA/ESPECTACLES

El subdelegat del Govern i l’alcaldessa van estrenar l’obra.

Mostra de Teresa Vall Palou ■ La Fundació Vallpalou va inau-

gurar dijous l’exposició Com un núvol lleuger, amb pintures
de gran format sobre tela i paper de l’artista lleidatana Teresa
Vall Palou. Podrà visitar-se fins al 5 de març.

