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El jutjat penal 1 de Lleida va acollir 
ahir un judici en el que es va jut-
jar un home acusat d’un delicte 
de robatori amb força en les co-
ses en casa habitada. Els fets van 
tenir lloc el 15 de gener de 2015, 
entre les 19.00 hores i les 19.30 
hores, en una casa situada al nú-
mero 32 del carrer Palafanga de 
Tàrrega. Segons Fiscalia, durant 

la vista oral va quedar demostrat 
que l’acusat, M. P. V., va saltar la 
reixa de la casa, va escalar pel tub 
de la barbacoa i, un cop va arribar 
al balcó, va entrar en l’interior de 
l’habitatge on hauria robat joies 
d’or i diners en metàl·lic. Segons 
va explicar el fill de la propietària 
de la casa, quan ell va sortir de 
l’habitatge, cap a les 19.00 hores, 

Jutjat un home acusat de 
robar joies i diners en una 
casa habitada de Tàrrega

Condemnat a un multa de 2.100€ 
un Guàrdia Civil que assetjava 
sexualment una companya seva
Va succeïr a Ponts i haurà d’indemnitzar la víctima amb 4.815 
euros per dirigir-se a ella amb expressions “humiliants”
Lleida 
EFE / REDACCIÓ
Un jutjat de Lleida ha condem-
nat un guàrdia civil a pagar una 
multa de 2.100 euros per asset-
jar sexualment una companya 
l’any 2017. A més, també hau-
rà  d’indemnitzar la víctima amb 
4.815 euros per dirigir-se a ella 
amb expressions “humiliants” 
de naturalesa sexual. 

Segons la sentència, a la qual 
va tenir accés l’agència Efe, l’acu-
sat es va incorporar a Ponts el 25 
de juny de 2017 com a guàrdia 
civil en pràctiques, on estava 

també la víctima, que posterior-
ment va denunciar els fets. La 
magistrada ha trobat provat que 
l’assetjament es va produir en el 
període que va entre finals de 
juny i la primera quinzena de juli-
ol d’aquell any. En aquest sentit, 
segons la magistrada, ha estat 
provat que l’agent de la Guàrdia 
Civil, “mogut per l’ànim d’obte-
nir favors de naturalesa sexual”, 
es va dirigir a la seva companya 
amb expressions “humiliants” 
com ara “a veure quan fem un 
trio amb la meva dona”, “sóc 
un llop al llit” o “demà et vaig a 

violar”. També va haver-hi un 
episodi a l’Aeroport d’Alguaire, 
segons El Español. La víctima 
va estar de baixa laboral per 
trastorn ansiós-depressiu des 
del 14 de juliol de 2017 fins al 
16 d’octubre del mateix any i, 
a més, va rebre tractament psi-
cofarmacològic, sense seqüe-
les permanents. Per tot això, la 
magistrada ha resolt condem-
nar l’agent per la comissió d’un 
delicte d’assetjament sexual, 
sense la concurrència de cir-
cumstàncies modificatives de 
la responsabilitat criminal.FOTO: Ó. B. / La sentència recorda que la víctima va estar de baixa

va veure un home que estava fu-
mant davant de la casa i que “va 
apartar la mirada quan el vaig 
mirar”. Un cop va tornar, va ser 
quan la seva mare ja havia aler-
tats els Mossos d’Esquadra i esta-
ven en la casa buscant emprem-
tes. Va ser a comissaria quan el 
jove el va identificar. També la 
dona va explicar que el dia ante-
rior havia vist un home passejant 
per la zona i que no era veí. Per 
la seva part, l’acusat va manifes-
tar que “jo sóc taxista a Barcelona 
i aquell dia vaig estar treballant. 
Mai he estat a Tàrrega”. L’advocat 
de la defensa va demanar l’abso-
lució del seu client.

La titular del jutjat penal 1 de 
Lleida va condemnar ahir ‘in vo-
ce’ a una multa de 720 euros a 
un home, A. F. M., acusat d’un 
delicte contra la seguretat del 
trànsit. A més, la jutgessa tam-
bé li va imposar la prohibició 
de conducció de vehicles a mo-
tor durant un període de temps 
d’1 any i un dia. Cal indicar que 
les parts van arribar a un pacte 

abans de la celebració del ju-
dici. Els fets van tenir lloc el 17 
d’agost del 2017, cap a les 23.00 
hores a Artesa de Segre. L’acusat 
conduïa una furgoneta quan va 
xocar contra una senyal de tràn-
sit. Els Mossos li van fer la prova 
d’alcoholèmia, ja que presenta-
va símptomes d’estar sota els 
efectes de l’alcohol. Els dos tests 
van donar 0,76 mg/l.

Accepta una multa de 720€ 
per conduir sota els efectes de 
l’alcohol i patir un accident

El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
a través del cos d’Agents Rurals i 
Forestal Catalana, ha estat realit-
zant cremes controlades al Pallars 
Jussà. En aquest sentit, segons 
van explicar a les xarxes socials, 
l’objectiu  d’aquesta actuació és 
realitzar un manteniment i millo-
ra de les pastures.

Realitzen 
cremes 
controlades al 
Pallars Jussà

FOTO: Dep. Agricultura / Imatge de les cremes controlades

Calcinats 1.000 
metres quadrats de 
vegetació agrícola 
a Castell de Mur
Un incendi va cremar ahir 1.000 
metres quadrats de vegetació 
agrícola a Castell de Mur, con-
cretament al Pantà de Terra-
dets. Per altra banda, es van 
calcinar 200 metres quadrats 
de vegetació a Tàrrega. També 
va haver-hi petits incendis que 
van ser extinguits pels Bombers 
als termes de Balaguer, Ponts i 
Castellnou de Seana.

Crema part d’un 
camió quan 
circulava per l’A-2, 
a Granyanella
Un camió va patir ahir un incen-
di quan circulava pel quilòme-
tre 512 de l’A-2, al terme muni-
cipal de Granyanella. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del foc a les 
8.42 hores i fins al lloc es van 
desplaçar els Bombers i els 
Mossos. No van haver-hi ferits 
i el foc va afectar principalment 
els neumàtics.
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Lleida
REDACCIÓ
El Consell Comarcal del Segrià va 
aprovar ahir en el transcurs d’un 
ple extraordinari la contracta-
ció d’un crèdit de 200.000 euros 
per la compra de nous conteni-
dors en diferents municipis on 
s’aplica el sistema d’illes. Els nous 
contenidors seran instal·lats a les 
poblacions d’Alcoletge, Alfés, Al-
macelles, Benavent, Gimenells, 
Rosselló, Vilanova de la Barca, 
Torres de Segre i Torre-serona. La 
presidenta del Consell, Maria Jo-
sé Invernon, va explicar ahir que 
l’ens ha plantejat la contractació 
del nou crèdit donada la petició 
de nous contenidors per part de 
diferents poblacions. La inversió 
serà sufragada pels esmentats 
consistoris si bé el Consell els hi 
avança la tramitació amb la sol·li-
citud del crèdit. Alpicat i Alba-
tàrrec pagaran directament els 
nous contenidors sense fer ús del 
crèdit. El Consell també va donar 

FOTO: T.A/ Imatge de nous contenidors de brossa

Crèdit de 200.000 euros al 
Segrià per comprar nous 
contenidors de la brossa

llum verda a la contractació de 
dos monitors per a tres nens amb 
necessitats especials. Segons un 
comunicat difòs ahir pel Comú, el 
Consell va aprovar l’operació de 
crèdit “a dit” amb CaixaBank per 
valor de 194.395€ i “va tirar en-
davant una interpretació del con-
tracte del porta a porta perquè 

l’empresa Nordverd SL només 
pagui una quarta part del que el 
plec de condicions estableix com 
a obligacions de l’empresa”. “Des 
del Comú de Lleida apostem per 
la defensa de l’interès general i 
per això ens hem oposat al triplet 
del Consell Comarcal, que menys-
té el bé comú”.

UGT FICA de Catalunya va de-
nunciar ahir que Axparia, socie-
tat mercantil creada pel Grupo 
Jorge a Mollerussa i Santa Eu-
gènia de Berga, ha acomiadat 
més de vint treballadors, dos 
dies abans de les eleccions sin-
dicals, convocades per a aquest 
dijous 21 de març. UGT va ex-
plicar que l’empresa ha presen-

tat acomiadaments procedents 
sense indemnització al·legant el 
baix rendiment d’aquests treba-
lladors. Alguns dels acomiadats 
formaven part de la llista del sin-
dicat. UGT FICA exigeix la read-
missió “immediata” dels treba-
lladors acomiadats i va anunciar 
que avui dimecres denunciaran 
el fet a la Inspecció de Treball.

UGT denuncia que el 
Grupo Jorge ha acomiadat 
un total de 20 treballadors
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Els alumnes de la Vall Fosca exposen 
fotos d’entre els anys 1900 i 1950

El nucli agregat de la Cardosa, a Cervera, 
instal·la noves plaques als carrers

Nova relació de 
llocs de treball 
a l’Ajuntament 
d’Alcarràs
El Ple de l’Ajuntament d’Alca-
rràs va validar ahir en sessió ex-
traordinària, els documents de-
finitius que comprenen la nova 
Relació de Llocs de Treball (RLT) 
que tindrà el consistori, des-
prés d’incorporar les al·lega-
cions estimades per l’acord del 
Ple del passat febrer. Els docu-
ments definitius van ser apro-
vats amb els vots a favor d’ERC 
i en contra del PDeCAT.

Els alumnes de l’Escola La Vall Fosca a la Plana de Montrós (Pallars 
Jussà) han inaugurat una exposició fotogràfica amb setanta imatges fa-
miliars d’entre 1900 i 1950 amb els nens com a protagonistes. La mos-
tra, que s’exposa al mateix centre educatiu, té el seu origen en les foto-
grafies d’arxius particulars que han recollit els alumnes. 

La Brigada Municipal ha col·locat noves plaques amb els noms dels ca-
rrers a la Cardosa, així com els números de les cases, amb l’objectiu de 
millorar la senyalització i l’estètica d’aquest nucli agregat de Cervera.
Les peces han estat creades al comerç cerverí Les Voltes. Es tracta d’un 
treball manual molt delicat que utilitza la ceràmica.

El 2018, a Catalunya, es van regis-
trar un total de 167.953 contrac-
tes de lloguer, segons dades faci-
litades per les fiances dipositades 
a l’Incasòl- un 7% més de volum 
que al 2017. D’aquest total, el 
76% corresponen a contractes 
d’habitatges llogats dins la de-
marcació de Barcelona mentre 
que a l’altre extrem es troba la 
demarcació de Lleida. En concret 

a Lleida es van registrar durant el 
2018 un total de 6.679 contrac-
tes de lloguer, segons l’informe 
de conjuntura immobiliària resi-
dencial de lloguer elaborat per 
l’Associació de Promotors de Ca-
talunya.

La renda mitjana dels habi-
tatges en 2018 es va situar en 
692,63 €/mes representant un 
increment anual del 5,8%. La de-

marcació de Girona és la que in-
crementa més fort. La demarca-
ció de Barcelona no queda molt 
lluny i és que ambdues províncies 
també són les que han tingut una 
major pressió en els preus, degut 
principalment a l’escassetat de 
l’oferta d’habitatge de lloguer en 
les zones on hi ha més pressió de 
la demanda. A les comarques de 
Lleida la mitjana del preu del llo-
guer va ser el 2018 de 380 euros, 
la més baixa i amb diferència de 
les quatre demarcacions catala-
nes. A la ciutat de Lleida el 2018 
es van formalitzar 2.581 contrac-
tes de lloguer i el preu mitjà va 
ser de 432 euros.

Lleida formalitza 6.679 
contractes de lloguer 
d’habitatges durant el 2018

Los días 8 y 9 de marzo se ha ce-
lebrado en Nueva York (EEUU) 
el International  Leader Summit, 
encuentro internacional de líde-
res de la Federación Internacio-
nal de Empresarias  Business 
Profesional Women (BPW) de los 
5 continentes.
La delegación española de BPW 
Spain ha estado encabezada por 
su presidenta Silvia Vigatà e inte-
grantes de la Junta Directiva na-
cional y de las organizaciones 
miembro de Tarragona, Valencia, 
Lleida y Madrid. Con el título Em-
poderar a las mujeres 
para alcanzar los Ob-
jetivos de desarrollo 
sostenible (SDG), se 
presentaron los pro-
yectos que se están 
llevando a cabo en to-
do el mundo por las 
afiliadas de Business 
Professional Women.  
Se marcaron objeti-
vos y metas para ase-
gurar la sostenibilidad 
de BPW como SDG 
número 18.  
Tras finalizar el Inter-
nacional Leader Sum-
mit, la representación 
de BPW Spain ha te-
nido ocasión de par-
ticipar en eventos or-
ganizados dentro del 
marco de  la  Comi-
sión de la Condición 
Jurídica y Social de 
la Mujer de Naciones 
Unidas (CSW 63) que 
en su sexagésimo ter-
cera edición ha teni-
do lugar del 11 al 22 
de marzo, en la sede de Nacio-
nes Unidas en Nueva York. Co-
mo hito destacable debemos 
mencionar que BPW Spain ha 
organizado por primera vez en 
la historia de la federación, un 
evento paralelo dentro del ám-
bito del CSW63 bajo el nom-
bre “Women’s future, Empower-
ment by Sustainable Develop-
ment”. La ponencia, impartida 
por nuestra Presidenta Silvia Vi-
gatà, ha tenido el honor de con-
tar también como ponentes con 
el Excmo. Sr. Miguel Ángel Mo-

ratinos, Alto Representante pa-
ra la Alianza de Civilizaciones de 
Naciones Unidas y la Dr. Amany 
Asfour, presidenta de  BPW In-
ternational. Como moderado-
ra de la mesa, Sonia Mateo, Vi-
cepresidenta de Bpw Tarrago-
na y Vocal de la Junta Directiva 
de BPW Spain. La ponencia pre-
sentada por BPW SPAIN, des-
taca los problemas que afron-
tarán las mujeres ante el nue-
vo entorno económico mundial 
de la cuarta revolución industrial 
con la Industria 4.0 y la Econo-

mía Circular proponiendo medi-
das concretas para favorecer el 
rol femenino en un entorno cam-
biante y sostenible. Para 2030, 
las mujeres pueden y serán crí-
ticas para aprovechar esta re-
volución para beneficiar a nues-
tra sociedad global. Dicho traba-
jo de investigación se encuentra 
disponible en www.bpw-spain.
org. La federación española ha 
demostrado una vez más, que va 
afianzando su posicionamiento y 
reconocimiento nacional e inter-
nacional.

Cumbre de empresarias 
en Nueva York

FOTO: / de izquierda a derecha: Exmo. 
Sr. Miguel Angel Moratinos, Presidenta 
de Bpw Spain, Sra. Silvia Vigatá y 
Vicepresidenta Bpw Tarragona, Sra. Sonia 
Mateo.
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El Dia Mundial de la Poesia,
amb una trentena d’activitats
Fins a 21 localitats lleidatanes oferiran propostes i 
lectures per commemorar i difondre el fet poètic
La poeta de Cervera Rosa 
Fabregat és l’autora del 
poema d’aquesta edició 
‘Poesia. Música de l’ànima 
teixida amb paraules’. A 
tota Catalunya s’esperen 
prop de 270 activitats.

Lleida
REDACCIÓ
La demarcació de Lleida celebrarà 
demà, 21 de març, el Dia Mundial 
de la Poesia amb una trentena 
d’activitats a 21 localitats. Tot i 
que l’acte central de la celebració 
constituïda per la Unesco l’any 
1999 es desenvoluparà demà, la 
programació ja va començar el 
passat cap de setmana i s’esten-
drà fins al dimarts.

A Lleida, la plaça Sant Pere va 
acollir ahir un taller de poesia a 
càrrec del rapsoda Amat Baró 

dirigit als usuaris de l’Associació 
Down Lleida. Les activitats conti-
nuaran dijous a la Biblioteca Pú-
blic amb la lectura del manifest 
i amb diversos recitals al carrer 
Governador Montcada i al Servei 
Local de Català. 

L’acte central, que tindrà lloc 
a l’Arts Santa Mònica de Barce-
lona, comptarà amb la participa-
ció de Rosa Fabregat, que farà 
una lectura del seu poema escrit 
per a l’ocasió i que s’ha traduït a 
vint llengües, l’actuació musical 
de Magalí Sare (veu) i Sebastià 
Gris (guitarra) i la projecció d’un 
mapping creat pels alumnes del 
Centre Universitari de Disseny de 
Barcelona, entre altres.

L’any 1999 la Conferència Ge-
neral de la Unesco va proclamar 
el 21 de març Dia Mundial de la 
Poesia. Per commemorar-ho, des 

FOTO: Jordi García / La poeta de Cervera, Rosa Fabregat

de l’any 2008 la Institució de les 
Lletres Catalanes promociona 
aquesta celebració a les terres de 
parla catalana amb l’organització 
de diferentes accions presencials i 

a través de la xarxa per difondre el 
fet poètic. Enguany, l’organització 
preveu mantenir el mateix nom-
bre d’activitats que l’any passat, 
que van ser 270.

Presenten el 
llibre ‘Versos 
per la llibertat’ 
a Lo Casino 
d’Alcarràs
La sala 1 d’Octubre de Lo Casi-
no d’Alcarràs acull avui, a partir 
de les 20.00 hores, la presen-
tació del llibre Versos per la lli-
bertat (Fonoll), que aplega els 
poemes que es van dir en el 
marc dels recitals Versos per la 
llibertat celebrats a Lleida entre 
el novembre de 2017 i l’abril de 
2018. En aquest recull trobem 
vint-i-quatre poetes diferents, 
amb versos que traspuen la 
reivindicació dels drets socials 
i nacionals del poble català. A 
més, molts poemes del llibre 
són inèdits i estan escrits com a 
resposta a la situació de repres-
sió política viscuda a Catalunya 
durant el darrer any. Versos per 
la llibertat està coordinat pels 
poetes Pere Pena i Carles M. 
Sanuy i en ell participen rap-
sodes tan coneguts com Amat 
Baró, Josep Borrell, Rosa Fabre-
gat, Montse Gort, Carme Ro-
mia, Josep M. Sala-Valldaura, 
entre altres.

Lleida 
REDACCIÓ
L’escriptora de Tremp, Maria Bar-
bal, va presentar ahir al Cafè del 
Teatre la seva darrera novel·la, 
A l’amic escocès, una història 
d’amistat entre un jove del Pa-
llars, Benet Enrich, i un brigadista 
escocès que es van conèixer en 
un hospital en plena Guerra Ci-

vil i que es retroben al cap de 30 
anys, en una relació marcada pel 
conflicte bèl·lic.

Barbal va explicar que “no és 
una novel·la sobre la guerra sinó 
sobre els impactes que va tenir 
en una generació que es va veu-
re obligada a renunciar al que ha-
vien previst”. L’aclamada autora 
de Pedra de tartera, va destacar 

que els dos personatges són bas-
tant diferents, gairebé oposats. 
“El Benet és una persona tímida, 
reflexiva i que fa cas als altres, el 
que provoca que no aconsegueixi 
el que individualment voldria, 
mentre que el George és una per-
sona amb un caràcter decidit, fort 
i una mica irat que amb el temps 
evoluciona cap a la reflexió”. 

Maria Barbal: “No és una novel·la 
de guerra sinó del seu impacte”

FOTO: Selena García / L’escriptora de Tremp, ahir al Cafè del Teatre
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