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Lleida 
Ó. BUETAS
Los termómetros podrían regis-
trar hoy temperaturas que alcan-
zarían los 26 grados en Lleida, se-
gún la previsión que anunciaron 
ayer los meteorólogos de TV3. De 
hecho, la capital del Segrià ya ro-
zó ayer los 21 grados a las 16.50 
horas, concretamente 20,7 gra-

dos, algo inusual en pleno mes 
de febrero. Además, en Bossost 
hubo 25 grados y en Tremp, 23. 
Según explicaron fuentes de Me-
teoplay, esto se debe al anticiclón 
que está atravesando España y, 
además, la península ibérica ha 
recibido una masa de aire cálida 
procedente de África. De este 
modo, estos dos fenómenos pro-

vocaron que ayer se registraran 
estas altas temperaturas, tanto 
en la capital del Segrià como en el 
resto de la demarcación leridana.

Cabe  señalar que las tempe-
raturas a nivel estatal están entre 
cinco y diez grados por encima 
de lo normal en esta época del 
año, lo que provoca una situación 
prácticamente primaveral según 

Lleida podría registrar hoy 
temperaturas de 26 grados

lo que marcan los termóme-
tros. No obstante, las previsio-
nes indican que esta situación 
no cambiará en lo que resta 
del mes de febrero. De este 
modo, según indicaba ayer el 
3/24, hoy el ambiente conti-
nuará siendo primaveral, con 
unas temperaturas que fácil-
mente superarán los 20 grados, 
mientras que las más altas de la 
jornada de hoy tocarán los 26 
grados. De hecho, puede que 
los termómetros de algunas 
poblaciones alcancen tempe-
raturas nunca antes registradas 
en febrero. 

Detienen a un menor 
por robar un móvil 
en Governador 
Montcada
La Urbana detuvo el lunes a un 
menor de 17 años, nacido en Ma-
rruecos y que constaba como fu-
gado de un centro de menores, 
por robar un teléfono móvil en la 
calle Governador Montcada. Los 
hechos ocurrieron a las 13.50 ho-
ras y la víctima indicó quién había 
sido el presunto autor del robo 
con violencia y/o intimidación.

Arrestan a un 
joven buscado por 
la justicia y que 
llevaba marihuana

Juicio para un 
conductor por 
dar positivo en la 
prueba de drogas

Susto en un edificio 
de la calle Sant 
Antoni por la 
presencia de humo

La Guàrdia Urbana arrestó ayer 
a un joven de 20 años, nacido 
en Argelia, sobre el cual había 
vigente una orden de búsque-
da y detención de un juzgado 
de una población de Barcelo-
na. Los hechos ocurrieron a las 
00.10 horas cuando una pa-
trulla que estaba en el Centre 
Històric paró a dos personas 
en la calle Boters para hacer un 
control de documentación. Fue 
entonces cuando comprobaron 
los hechos. Además, llevaba 
consigo un total de ocho bolsas 
pequeñas con marihuana.

La Urbana realizó el lunes las 
diligencias penales contra un 
hombre de 50 años que dio un 
resultado positivo en drogas en 
el correspondiente test. A las 
11.10 un coche chocó en la ca-
lle Tamarit de Litera contra tres 
vehículos y fue localizado en la 
Plaça Mossèn Jacint Verdaguer.

Los vecinos de un edificio situa-
do en el número 17 de la calle 
Sant Antoni se llevaron el lu-
nes por la noche un buen sus-
to debido a la gran cantidad de 
humo que había en el bloque 
de viviendas. Los servicios de 
emergencias fueron alertados 
a las 22.29 horas y los Bombers 
certificaron que se trataba una 
avería en la cometida de la luz.
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Demanen 3 anys i mig 
de presó per intentar 
atropellar un policia local
Els fets van succeir a Solsona i les 
parts podrien arribar avui a un acord
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència de Lleida acollirà avui 
el judici contra un acusat d’in-
tentar matar a un policia local de 
Solsona atropellant-lo. De fet, Fis-
calia demana 3 anys i 6 mesos de 
presó pels delictes d’homicidi en 
grau de temptativa i d’atemptat, i 
una multa de 1.080 euros per un 
delicte de danys. Tot i així, segons 
van explicar coneixedores, les 
parts podrien arribar a un pacte 
previ a la vista oral, ja que només 
els hi quedaria acordar la respon-
sabilitat civil que hauria de pagar 
l’acusat si reconeix els fets.

Segons el ministeri fiscal, l’1 
de maig de 2017, cap a les 22.30 
hores, l’acusat va col·lidir “inten-
cionadament” contra el vehicle 
policial, que es trobava al car-
rer Pujada del Castell Vell. Quan 
l’agent va anar a demanar-li expli-
cacions, aquest va sortir del cotxe 
saltant per sobre del copilot que 
l’acompanyava i sense dir-li res 
li va començar a donar cops de 

peu i de peu. A més, li deia “estàs 
mort”  i l’intentava clavar els dits 
als ulls un cop a terra. El policia 
local va poder utilitzar la defensa 
personal reglamentària per treu-
re-se’l de sobre, però quan es va 
posar de peu l’acusat li va treure i 
li pegar al coll i al cap. Després de 
forcejar i intentar posar en marxa 
el vehicle policial, es va dirigir al 

seu i va ser quan va intentar atro-
pellar l’agent. Aquest va esquivar 
el cotxe, que va xocar contra la 
porta d’un garatge. L’acusat està 
diagnosticat de TDAH des de l’in-
fància amb seguiment  psiquiàtric 
per trastorn bipolar amb episodi 
maniforme. Per tant, concorre 
l’eximent incompleta de trastorn 
mental transitori.

FOTO: Ó. B. / El judici està previst que se celebri a l’Audiència de Lleida
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Tàrrega serà el primer municipi 
lleidatà on es desplegarà la no-
va fase del Pla Educatiu d’Entorn 
0-20, que potenciarà la partici-
pació de tot l’àmbit comunitari 
en la formació d’infants i joves. 
El Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Tàrrega desen-
voluparan accions per acompa-
nyar l’alumnat en el seu itinera-
ri d’aprenentatge, dins i fora de 
l’aula. L’objectiu principal és ga-
rantir l’assoliment de competèn-
cies bàsiques per part dels joves, 
l’èxit educatiu i la plena integra-
ció social. A més de Tàrrega, el 
Pla Educatiu d’Entorn 0-20 també 
s’implantarà com a iniciativa pilot 
a Ripoll, Sant Vicenç dels Horts, 
l’Hospitalet de Llobregat i Esplu-
gues de Llobregat. La voluntat 

del Govern és fer extensiu aquest 
programa pròximament a altres 
municipis del territori català.

La nova fase del Pla Educatiu 
d’Entorn presenta dues novetats 
en relació amb el programa que 
ja s’aplicava a Tàrrega des de l’any 
2005 als alumnes de primària i se-
cundària (de 3 a 16 anys). D’una 
banda, s’amplia la franja d’edat, 
i també s’incidirà en els espais 

Tàrrega, primer municipi de 
Lleida on es desplegarà el 
Pla Educatiu d’Entorn 0-20

familiars i llars d’infants de 0 a 3 
anys i fins a l’educació post obliga-
tòria, o sigui fins als 20 anys. 

Paral·lelament, es crearà un 
servei d’orientació comunitària 
que detectarà possibles dificul-
tats d’aprenentatge i farà un se-
guiment de cada alumne. La fina-

litat és garantir la continuïtat dels 
joves en els cicles formatius o la 
seva inserció en el món laboral. 
El servei d’orientació comunitària 
s’efectuarà mitjançant la contrac-
tació de dues persones que de-
senvoluparan tasques d’assesso-
rament i dinamització.

FOTO: Ajuntament de Tàrrega / Moment de la presentació del pla

Participarà 
la comunitat 

educativa 
i social

Financen el 
trasllat de les 
oficines SEPE 
de Balaguer
i Tremp
Les Oficines del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE), antic 
INEM, situades a Balaguer i 
Tremp canviaran de seu a l’ha-
ver estat incloses en el Plan 
Renove 2019 del Ministeri de 
Treball, Migracions i Seguretat 
Social, l’objectiu del qual “és fi-
nançar la renovació i/o trasllat 
de les 711 oficines SEPE de tot 
el país per garantir una atenció 
de qualitat als usuaris i millorar 
les condicions de treball dels 
funcionaris”. En aquest sentit, 
segons va confirmar ahir el SE-
PE la subvenció conjunta és de 
737.360 euros.

Els Agents Rurals van localitzar 
un palangre muntat a la zona de 
pesca lliure sense mort de l’em-
bassament de Sant Antoni, a la 
Conca de Dalt. Els membres del 

cos van explicar que feia dies 
que estava al lloc i utilitzava peix 
mort com esquer. El furtiu no 
havia tornat al lloc i van decidir 
desmuntar-lo i comissar-lo.

Els Rurals troben un palangre 
muntat a Sant Antoni

FOTO: A. R. / Imatge del palangre muntat que va ser localitzat

Els Bombers 
extingeixen 
incendis a 
Alcarràs i Talarn
Un incendi va cremar ahir 50 
metres quadrats de matolls 
al terme municipal d’Alcarràs, 
concretament als marges de 
l’A-2, a les 13.23 hores. Per al-
tra banda, a les 16.10 hores un 
foc va calcinar una superfície 
de 100 metres quadrats ma-
tolls i canyes al terme munici-
pal de Talarn. Els incendis van 
ser extingits pels Bombers.

L’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGCat) va infor-
mar que ahir, a les 8.54 hores, es 
va registrar un sisme de magni-
tud 2,6 a la comarca del Pallars 
Jussà. En aquest sentit, cal des-
tacar que el terratrèmol es va 
percebre lleugerament, sense 
danys, a la Torre de Cabdella, Val 
de Boí i Barruera, segons va in-
dicar Protecció Civil, tot i que el 
112 no va rebre cap trucada re-
lacionada amb el sisme.

Registrat un sisme 
de magnitud 2,6 
al Pallars Jussà
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