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El Baix Cinca investiga les 
obres de la seu comarcal
El ple aprova crear una comissió a petició del PAR || Tensa 
reunió en la qual el PSOE va insistir que falta documentació

ADMINISTRACIONS LITIGIS

JOSÉ DÍAZ
❘ FRAGA ❘ El consell del Baix Cin-
ca va aprovar dijous crear una 
comissió especial d’investiga-
ció per recollir i analitzar tota 
la informació sobre la cons-
trucció de la nova seu comar-
cal durant l’anterior mandat 
del PAR, sota la presidència de 
Francisco García, una qüestió 
que la Fiscalia d’Osca investi-
ga per presumpte frau arran 
d’una denúncia del PSOE, que 
governa en l’actualitat. Es va 
abstenir Podem al creure que 
era innecessària. També es va 
ratificar una altra moció per 
demanar a la presidència tota 
la informació que s’ha enviat 
a Fiscalia i que “s’ha negat als 
grups polítics”, segons el PAR, 
perquè es posi a disposició dels 
sol·licitants en 24 hores. 

En una tensa sessió, el presi-
dent del consell, el socialista 
Evaristo Cabistañ, va indicar 
que no hi ha cap problema, 
encara que va precisar que 
és l’oposició, responsable de 

l’inici de les obres, la que té 
més informació que el mateix 
consell, en especial, d’algunes 
certificacions que encara no 
apareixen, en concret la núme-
ro cinc, que ascendeix a més de 
77.000 euros. Les dos mocions 
van entrar per urgència a l’or-
dre del dia malgrat la negativa 

del PSOE, ja que PAR, Partit 
Popular i Compromís Per Fra-
ga van tenir majoria al faltar 
un conseller socialista. El ple 
també va aprovar el pressupost 
de 4,7 milions, un 6,10 per cent 
més que el del 2017, amb una 
partida de 100.000 euros per a 
la residència geriàtrica.

JOSÉ DÍAZ

La seu del consell comarcal del Baix Cinca a Fraga.

Els tècnics van retirar un niu abans de col·locar el mecanisme.

MEDI AMBIENT FAUNA

❘ GIMENELLS ❘ Endesa va ins-
tal·lar ahir a Gimenells el 
primer dels nous dispositius 
per impedir que les cigonyes 
construeixin nius a les torres 
elèctriques i s’electrocutin o 
causin incidències. Aquest és 
un sistema dissenyat per Bir-
ding Natura i que ja ha estat 
testat al centre de recupera-
ció de fauna de Vallcalent. 
L’última fase del projecte 
consisteix en la col·locació 
d’aquest dispositiu a Sant 
Martí de Riucorb, les Bor-
ges Blanques, Castelló de 

Farfanya, Almenar i Torres 
de Segre, per comprovar si 
aquests elements poden ser 
una solució per evitar inci-
dents amb l’electricitat.

Aquest projecte té com a 
objectiu reduir els impactes 
de la convivència entre les 
infraestructures elèctriques 
i la fauna. Abans que l’ins-
tal·lessin a Gimenells, es van 
traslladar 4 ous d’aquesta es-
pècie que ocupaven la tor-
re, una actuació que va ser 
supervisada per tècnics del 
departament de Territori.

Dispositius contra nius  
de cigonyes a les torres

MAGDALENA ALTISENT

Els regants compten amb reserves 
d’aigua embassada per a dos temporades

AIGÜES REGADIU

Carné, Reñé, Joan Ubach i Constante Aranda durant la jornada.

ACN
❘ TREMP ❘ Els regants han iniciat 
la temporada amb molt bones 
expectatives pel que fa a les do-
tacions de reg, ja que disposen 
de reserves que podrien durar 
dos campanyes. 

Així ho va explicar el pre-
sident de l’Associació Catala-
na de Comunitats de Regants 
(Acatcor), i president del Canal 
d’Urgell, Ramon Carné, durant 

la reunió de l’entitat a Tremp. 
Entre els reptes de l’associació, 
Carné va citar la modernitza-
ció dels regadius i l’execució de 
nous sistemes. 

El president de la Diputació, 
Joan Reñé, va inaugurar la re-
unió i va destacar la capacitat 
productiva del sector agrari a 
Catalunya i de manera especial 
a Lleida, i va afegir que en bona 
mesura és gràcies al regadiu.

Més d’un centenar de perso-
nes van participar a l’encontre 
en representació de 65 comuni-
tats de regants de tota Catalu-
nya. L’associació es va crear a 
Girona el 2014 amb trenta-vuit 
comunitats de regants i actu-
alment té seixanta-cinc mem-
bres que representen un total de 
200.000 hectàrees de regadiu, 
més del 70 per cent d’hectàrees 
de reg a Catalunya.

ACN
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Destinats dos nous              
jutges d’instrucció a  
Tremp i Balaguer

JUSTÍCIA ADMINISTRACIÓ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Dos nous jutges que di-
lluns rebran els seus despatxos 
tindran destinació a Lleida. 
Concretament, seran els titulars 
dels jutjats de primera instància 
i Instrucció 1 de Balaguer i de 
Tremp. 

En els últims tres anys, Lleida 
no havia rebut cap jutge acabat 
de sortir de l’Escola. Segons 
va informar el Consell Gene-
ral del Poder Judicial, aquests 
nous magistrats formen part 
de les 46 dones i els 19 homes 
que integren l’última promo-
ció sortida de l’Escola Judicial 
amb seu a Barcelona, la número 
67, que rebran dilluns vinent 
els despatxos per iniciar el seu 
exercici professional en un ac-
te presidit pel rei Felip VI. Les 
dones són més de la meitat dels 

5.377 jutges espanyols en actiu, 
per la qual cosa representen el 
70,8% dels integrants de la nova 
promoció, un percentatge gai-
rebé set punts superior al 64% 
que suposaven en la promoció 
anterior. 

A Catalunya aniran destinats 
17 nous jutges, l’autonomia on 
aniran destinats més magistrats 
de la nova promoció. Dels 65 
jutges, 37 començaran a exer-
cir com a titulars de Jutjats de 
Primera Instància i Instrucció. 
Uns altres dos ocuparan places 
de jutge d’adscripció territorial 
mentre que els 26 restants que-
daran a disposició del president 
del Tribunal Superior de Justícia 
al qual vagin destinats davant 
de la inexistència en aquest mo-
ment de places vacants de titu-
lars d’òrgans judicials.

A.G.B.
❘ MOLLERUSSA ❘ L’Audiència de 
Lleida ha denegat aquesta set-
mana i per segona vegada la 
posada en llibertat amb càrrecs 
per a la veïna de Mollerussa 
de 53 anys M.C.R.R., que es-
tà empresonada des del 7 de 
febrer passat després de ser 
detinguda per intentar matar 
el seu marit. La dona està acu-
sada d’un delicte d’homicidi 
dolós en grau de temptativa i 
el jutge de guàrdia de Lleida va 
decretar l’ingrés provisional en 
presó sense fiança.

El tribunal, com ja va fer a 
mitjans de febrer, ha desesti-
mat el recurs presentat per l’ad-
vocat de la detinguda i manté 
la presó provisional a causa 
de la gravetat dels fets, entre 
altres motius, segons van in-

formar ahir fonts judicials. La 
defensa de la dona va recórrer 
ja l’ordre de presó que va de-
cretar el jutge de guàrdia. 

Ara, així com en aquella 
ocasió, el tribunal desestima 

el recurs i manté la dona en 
presó provisional.

El succés va tenir lloc la 
tarda del dilluns 5 de febrer 
al domicili de la parella, una 
casa situada en el número 26 
del carrer del Mestre Enric 
Subirós, quan van iniciar una 
discussió que va anar a més. 
La suposada agressora hauria 
intentat escanyar l’home aga-
fant-lo pel coll. A continuació, 
el va colpejar al cap amb una 
botella de cava i el va deixar 
atordit. No obstant, l’home va 
poder escapolir-se, tancar-se al 
lavabo i trucar al 112 per de-
manar auxili. Els Mossos van 
detenir la presumpta agresso-
ra, que es va autolesionar. Per 
la seua part, la víctima va patir 
lesions cervicals, diversos he-
matomes i talls.

Segueix a la presó a l’intentar 
matar el seu marit a Mollerussa
Desestimen un segon recurs de la dona acusada

TRIBUNALS VIOLÈNCIA A LA LLAR

LES CLAUS

Temptativa d’homicidi
z La dona és investigada per 
un delicte d’homicidi dolós en 
grau de temptativa.

Agressió
z La dona presumptament va 
intentar escanyar la seua pare-
lla. Posteriorment, l’hauria col-
pejat amb una botella de cava. 
L’home va poder trucar al 112.

Teules cremades 
en una empresa 
de Tornabous

EMERGÈNCIES

❘ TORNABOUS ❘ Un incendi va cal-
cinar dijous a la nit teules que 
es trobaven apilades en vuit 
palots d’una empresa de Tor-
nabous. Segons van informar 
els Bombers de la Generali-
tat, els fets van ocórrer poc 
després de les deu de la nit a 
l’altura del quilòmetre 121 
de la carretera C-53. Les fla-
mes no van afectar, no obs-
tant, la nau i els efectius van 
poder controlar-les en una 
mitja hora. D’altra banda, els 
bombers també van treballar 
ahir en un foc que va calcinar 
un extractor a Benavent de 
Segrià.

Incendia un bar 
amb clients dins            
a Puigcerdà

SUCCESSOS

❘ PUIGCERDÀ ❘ Un veí de Puig-
cerdà de 29 anys va ser de-
tingut dijous pels Mossos 
d’Esquadra per haver pro-
vocat un incendi en un bar 
de la capital de la Cerdanya 
que va intoxicar de caràcter 
lleu diversos clients. Segons 
la Policia, el jove, amb ante-
cedents policials, va ruixar el 
bar amb gasolina i li va calar 
foc mentre diverses persones 
eren a dins. Els Bombers van 
controlar l’incendi mentre el 
SEM va atendre els clients. 
Els Mossos el van arrestar 
poc després.

Vista de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida.

SEGRE

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Els fets delictius d’odi 
i discriminació per orientació 
política s’han duplicat l’últim 
any a les comarques lleidatanes. 
Segons la informació facilitada 
ahir pels Mossos d’Esquadra, 
aquest tipus de delictes van pas-
sar de 7 el 2016 a 17 el 2017, la 
qual cosa representa un incre-
ment del 142%. En el conjunt de 
Catalunya, aquest tipus de de-
lictes va augmentar un 111,1%, 
amb 152 casos, la majoria con-
centrats en els tres últims mesos 
del 2017 amb 89 casos i un total 
de 106 víctimes, coincidint amb 
la celebració del referèndum de 
l’1-O i els fets polítics i judicials 
que el van seguir. A Lleida, 16 
d’aquests delictes es van come-
tre a la regió policial de Ponent 
i un a la del Pirineu.

En general, els Mossos van 
comptabilitzar 39 fets deliciti-
vos a les comarques de Ponent 
per delictes d’odi i discrimina-
ció. A banda de per qüestions 
polítiques, també es van incre-
mentar les denúncies per ètnia 
o origen racional, que gairebé 
es van duplicar, al passar de 9 
el 2016 a 15 el 2017. Cinc de-
núncies més es van registrar per 
LGTBIfòbia i tres, contra per-
sones amb alguna discapacitat 
física o psíquica.

Segons el balanç dels Mossos 
d’Esquadra, l’any passat es van 
comptabilitzar 16.916 fets delic-

Els delictes d’odi per orientació 
política es doblen el 2017 a Lleida
Els Mossos van registrar 17 denúncies davant les 7 d’un any abans || Augmenten 
les agressions sexuals, amb 42 casos, i les estafes repunten gairebé un 20%

SUCCESSOS BALANÇ

tius a Ponent, un 0,70% menys, 
i 2.178 al Pirineu, amb una re-
ducció del 2,2%. Per tipologies, 
crida l’atenció l’increment de 
les agressions sexuals, amb 42 
casos en el conjunt de la provín-
cia, un 55% més que el 2016. A 
Ponent, els robatoris amb for-

ça en domicilis van augmentar 
un 20%, amb 816 casos, i van 
augmentar els assalts violents a 
establiments, un 31,82% més, 
fins a un total de 58. 

Dins dels delictes contra el 
patrimoni, s’ha notat un incre-
ment de gairebé el 20% a les 
comarques del pla, amb més 
de 1.800 delictes, i un 37% 
més al Pirineu, sobretot per les 
transaccions electròniques o 
l’ús fraudulent de les targetes 
de crèdit. Des dels Mossos van 
assenyalar que el món virtual 
cada vegada té més pes i el ciu-
tadà ha de ser previngut.

MÉS ROBATORIS A PONENT
Pugen un 20% els assalts 
amb força en domicilis, 
amb 816, i els violents en 
comerços, un 31,82%

LA DADA

19.094
DELICTES A LLEIDA

Fets il·lícits en el conjunt de la 
província durant l’any passat, 
amb una reducció del 0,87% 
respecte al 2016.

LES CLAUS

Estafes
z L’increment de l’ús de les 
noves tecnologies augmenta 
aquest tipus de delictes. Els 
Mossos fan campanyes amb 
consells de seguretat, sobre-
tot a l’hora de fer compres 
per internet per evitar ser 
víctimes de l’ús fraudulent 
de targetes de crèdit.

Món rural
z Nou any de descens dels 
delictes a les zones rurals 
(631 casos) i els relacionats 
amb el metall i el coure.

Activitat policial
z La tasca antiterrorista con-
centra una tercera part de 
l’activitat dels Mossos d’Es-
quadra, amb més de 141.000 
hores de patrulles a Lleida el 
2017.
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‘Pedra de tartera’, de Maria 
Barbal, també per ballar
La ballarina Sonia Fernández adapta la novel·la al cicle ‘Balla’m 
un llibre’ || A les biblioteques de Balaguer, Mollerussa i Solsona

BALL ACTIVITATS

J.B.
❘ LLEIDA ❘ A l’abril, la literatura 
també es converteix en dansa 
en el projecte Balla’m un llibre, 
un cicle de coreografies curtes 
basades en textos literaris que 
són presentades i interpreta-
des a les sales de lectura de 
les biblioteques catalanes. En 
l’edició d’aquest any, tres equi-
paments de les comarques de 
Lleida gaudiran de l’adaptació 
coreogràfica de tot un clàssic 
lleidatà com Pedra de tartera, 
de l’escriptora de Tremp Maria 
Barbal. La ballarina tinerfenya 
establerta a Barcelona Sonia 
Fernández és la creadora i in-
tèrpret d’aquest muntatge de 
dansa de vint minuts, que ha 
titulat El cos fugit i que podrà 
veure’s el 24 d’abril a la Bibli-
oteca Comarcal de Mollerus-
sa; el 26 a la Carles Morató de 
Solsona; i el 27 a la Margarida 
de Montferrat de Balaguer. Es 
tracta ja del tercer llibre d’au-
tors de Lleida coreografiat en 
el marc d’aquesta iniciativa de 

l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya, en 
col·laboració amb l’Institut Ca-
talà de les Empreses Culturals 
i el servei de biblioteques de 
la Generalitat. En anys ante-
riors també es van convertir en 
peces de dansa la novel·la Dos 
taüts negres i dos de blancs, 

de Pep Coll, i el llibre Si són 
roses, floriran, de Manuel de 
Pedrolo. Nou biblioteques més 
de la resta de Catalunya aco-
lliran coreografies de Lolita, 
de Navokov (a Barcelona); el 
Quixot de Cervantes (Tarrago-
na); i textos de Joan Coromines 
(Girona).

LLEONARD DELSHAMS

Coreografia el 2015 a Lleida sobre una novel·la de Pep Coll.

Museu i bisbat, 
contra la DGA en el 
litigi per Barbastre

PATRIMONI DEMANDA

❘ LLEIDA ❘ Els lletrats del Con-
sorci del Museu de Lleida i 
del bisbat de Lleida han pre-
sentat davant del jutjat de 
Barbastre escrits d’oposició 
a la personació del Govern 
d’Aragó en el litigi per les 
111 obres d’art del Diocesà 
originàries de parròquies de 
la Franja i que reclama la di-
òcesi de Barbastre-Montsó. 
Des del Govern aragonès es 
va demanar personar-se en la 
causa com a part coadjuvant 
a l’entendre que la reclama-
ció afecta diverses obres i 
béns que van ser catalogats 
com a patrimoni cultural 
d’Aragó. 

Segons va publicar Diario 
del Alto Aragón, la fiscalia 
d’Osca és favorable que si-
gui el jutjat de Barbastre el 
que atengui la demanda (en 
contra de la petició des de 
Lleida de traslladar el cas als 
tribunals lleidatans) i també 
opina que la competència 
recau en la jurisdicció civil, 
oposant-se així a la intenció 

del Consorci que es vegi en 
la jurisdicció contenciosa 
administrative.

D’altra banda, l’ajunta-
ment de Vilanova de Sixena 
ha recorregut davant del jut-
jat número 3 d’Osca la desig-
nació de l’advocat de la Ge-
neralitat per a la defensa de 
l’exconseller de Cultura Santi 

Vila en la causa penal oberta 
per la seua negativa en el seu 
dia a entregar les 44 obres 
de Sixena del Museu de Llei-
da. El lletrat Jorge Español 
adverteix d’un possible de-
licte de prevaricació, ja que 
“la defensa d’un exconseller 
hauria d’anar a càrrec d’un 
advocat privat”.

SIXENA
Recorren la designació 
del lletrat de la 
Generalitat per a 
l’exconseller Santi Vila
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