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comarques

Condemnat per partir el nas al seu
germà per una herència a Tremp.
p.
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Mollerussa reclama més espai per
atendre especialitats al CAP.

20

p.

21

energia renovables

Catorze municipis del Pirineu escalfaran 26
edificis públics amb biomassa dels boscos
La Diputació encarrega l’elaboració dels projectes en el marc d’un programa finançat per la Unió Europea
c. sans

r. r. / c. sans

❘ lleida ❘ Catorze municipis de
les comarques del Pirineu de
Lleida escalfaran vint-i-sis edificis públics mitjançant calderes alimentades amb biomassa
procedent dels boscos públics
(vegeu el llistat). La Diputació
ha tret a concurs l’elaboració
dels projectes necessaris per
fer-ho possible a proposta dels
ajuntaments. És un primer pas

Oliana i Coll de Nargó

la dada

En el cas d’Oliana, preveu
“una o diverses calderes de biomassa” per al pavelló, la guarderia, la sala polivalent i l’escola. Per la seua banda, l’ajuntament de Coll de Nargó proposa
aprofitar la caldera, “clarament
infrautilitzada”, a l’edifici de la
Dinosfera per escalfar també les
aules del CEIP Sant Climent,
ara amb radiadors elèctrics.

3,7

milions d’euros
És la dotació del programa Forest4local, finançat amb el fons
europeu Feder.

per posar en marxa el programa Forest4local, dotat amb uns
3,7 milions procedents del fons
europeu Feder per impulsar
l’aprofitament d’aquesta font
d’energia renovable.
L’empresa que s’adjudiqui la
redacció d’aquests projectes tindrà un termini de quatre mesos
per entregar-los. El concurs divideix els diferents municipis en
sis lots que sumen un pressupost
de licitació de 87.000 euros.
Entre les propostes que hi
ha sobre la taula, en destaquen
almenys dos que plantegen la
instal·lació de xarxes de calor o
district heating: una única caldera i conduccions per donar
calefacció a diversos edificis.

arribar l’energia fins a l’edifici
de l’escola”, va apuntar. S’ha
de recordar que municipis com
Bellver i Esterri d’Àneu han portat a terme experiències similars
i en alguns casos permetien que
establiments com hotels es connectessin a aquestes xarxes de
calor. Pel que fa al cas de Montferrer, Marquet va precisar que
serà només per a equipaments
municipals.

L’ajuntament de Montferrer i Castellbò, un dels tres immobles que s’escalfaran amb biomassa.

És el cas de Llavorsí, que espera
escalfar d’aquesta manera mitja
dotzena d’immobles que van
des del parc de bombers fins a
la seu del Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
També ho planteja Montferrer i Castellbò com a solució
per escalfar l’ajuntament, la
guarderia i l’escola. L’alcalde
d’aquesta última localitat, Albert Marquet, va assenyalar que
la seu del consistori, inaugurada
el 2010, ja compta amb espais
reservats per instal·lar una caldera de biomassa i emmagatzemar estelles per alimentar-la.
“Només falta substituir la caldera de gasoil per una de biomassa
i adequar les canonades per fer

llistat de municipis i edificis
MUnicipi

El Pont de Suert
Vielha
Arsèguel
La Vansa i Fórnols
Montellà i Martinet
Bellver de Cerdanya

Llavorsí

Salàs de Pallars

edificis

Poliesportiu
Biblioteca
Hospital
Edifici polivalent
Consultori mèdic de Sorribes
Ajuntament
Residència per a la tercera edat
Parc de bombers
Casa Beuret
Menjador escolar
Escola
Ajuntament
Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu
Escoles

municipi

Bassella

edificis

Ajuntament
Pavelló

Oliana

Guarderia
Sala polivalent
Escola

Coll de Nargó

CEIP Sant Climent

Fígols i Alinyà

Edifici municipal

Ribera d’Urgellet
Montferrer i
Castellbò

Ajuntament
CEIP Arnau Mir
Ajuntament
Guarderia
Escola
Font: Diputació de Lleida

municipis polèmica

política

Lafay: “Demano disculpes si he ofès els musulmans”

ERC i MES revaliden
el pacte a Tàrrega
per al 26-M

L’alcaldessa de Castelló diu que no és racista després de dubtar del nou alcaldable pel seu origen
❘ lleida ❘ L’alcaldessa de Castelló
de Farfanya, Cristina Lafay, va
demanar ahir disculpes “si he
ofès la comunitat musulmana”
després d’haver criticat l’origen
àrab del nou alcaldable que la
substituirà al capdavant de la
llista Acord Municipal (independents vinculats a ERC), Omar
Noumri. Lafay va publicar al
Facebook: “Dubto molt que un
jove algerianocatalà, musulmà,
amb una mare convertida a l’islam fa molt temps i amb el pare
que ha estat imam a la mesqui-

ta de Balaguer sigui un republicà convençut”, la qual cosa
va provocar que ERC, partit en
què militava, reprovés les seues
paraules (vegeu SEGRE d’ahir).
Lafay es va ratificar ahir a dubtar que “un musulmà tingui idees republicanes”, encara que va
assegurar que no és “racista ni
xenòfoba” i que “l’única persona que ha ajudat Noumri al
poble sóc jo”. L’alcaldessa va dir
que va ser ella la que va contractar Noumri com a guia turístic,
jutge de pau i tècnic de patrimo-

ni a l’ajuntament, un extrem que
Noumri va negar i va desmentir
també que el seu pare hagi estat
imam a Balaguer. Noumri va
assegurar que a les primàries
que es van celebrar el 8 de fe-

nou alcaldable

Noumri assegura que el
discurs de Lafay és “més
propi de Vox” i apunta
que li “guarda respecte”

brer, tots dos van defensar la
seua candidatura, tot i que ell
va sortir guanyador amb 8 vots
(Lafay en va obtenir 2). Noumri
va assegurar que el discurs de
Lafay és “més propi de Vox”, tot
i que va explicar que “li guardo
molt respecte malgrat aquests
comentaris”. L’alcaldessa va explicar que el partit no li va donar
explicacions després d’escollir
Noumri per a les municipals del
26-M i va afirmar que l’únic que
li van dir era que la formació
“s’havia queixat” d’ella.

segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ ERC i Moviment
d’Esquerres es presentaran
de nou conjuntament a Tàrrega a les eleccions municipals del 26-M. La llista l’encapçalen Òscar Amenós i Alba Pijuan. D’altra banda, Joan Pujal encapçalarà la llista
del PP a Tàrrega i va explicar
que la prioritat serà “canalitzar les queixes dels ciutadans”. A Pujal el segueixen
Paulino González, Daniela
Filip i Bernardo Expósito.
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tribunals sentència

Condemnat per partir el nas al seu
germà per una herència a Tremp

Haurà de pagar una multa de 2.100 euros i indemnitzar la víctima amb 1.470 || La
baralla va tenir lloc l’any 2015 en un magatzem de l’empresa familiar
segre

a. guerrero

❘ lleida ❘ El jutjat penal número 2
de Lleida ha condemnat un home de 60 anys per haver partit
el nas al seu germà de 68 durant
una baralla per una herència
familiar a Tremp. En canvi, la
jutge ha absolt la víctima i un
altre germà que també van ser
jutjats el passat 1 d’abril, com va
avançar SEGRE. La magistrada
el condemna per un delicte de
lesions i li imposa una multa de
2.100 euros (a raó de 10 euros
diaris durant set mesos). L’home
s’enfrontava a una condemna
de fins a dos anys de presó que
sol·licitava l’acusació particular.
El condemnat també haurà d’indemnitzar el germà amb 1.470
euros per les lesions que li va
causar (fractura nasal) i les ulleres que li va trencar al clavar-li
un cop de puny.
Els fets van tenir lloc el 21
de gener de l’any 2015 en un
magatzem de l’empresa familiar situat a Tremp. Els tres germans van iniciar una discussió
per l’herència i els negocis que
tenien entre ells. La discussió va
anar pujant de to fins que van
arribar a les mans. Els acusats
van explicar visions contradictòries a la vista oral.
La jutge considera acreditat que el condemnat va clavar
un cop de puny al seu germà
mentre que els altres dos, per
als quals demanaven sengles

Imatge d’arxiu de Tremp.

tres acusats

Tres germans es van asseure
al banc però la jutge sols
condemna el que va trencar
el nas al seu familiar
multes com autors d’un delicte
lleu de lesions, van actuar en
defensa pròpia.
La magistrada considera,
com sostenien la Fiscalia i una
de les acusacions particulars,
representada per l’advocat Enric
Rubio, que l’home de seixanta

anys va colpejar fortament a la
cara el seu germà gran i el va
fer caure a terra. A conseqüència del cop, l’home es va fer una
fractura de nas i se li van trencar les ulleres. L’home va estar
vint-i-un dies impedit, va haver
de rebre tractament mèdic ortopèdic i li ha quedat una cicatriu
d’uns dos centímetres. Per tot
plegat, l’ha d’indemnitzar amb
1.470 euros.
L’acusació particular sol·licitava una condemna de dos anys
de presó. La sentència no és ferma i es pot recórrer a l’Audiència de Lleida.

successos robatoris

Cinc detinguts per
assaltar habitatges a
Torrefarrera i Torrebesses
redacció

❘ torrefarrera ❘ Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres
cinc persones per robatoris amb
força en habitatges de Torrefarrera i Torrebesses. Segons va informar ahir la policia catalana,
la primera actuació es va portar
a terme a la partida de Malpartit
de Torrefarrera, quan van alertar els Mossos d’Esquadra que
tres individus havien entrat en
una casa després de forçar una
finestra. Els lladres es van emportar material divers, sobretot
de ferro. Després de disposar de
la descripció dels sospitosos, els
agents van poder interceptar-los
al carrer Almacelles a bord d’un
vehicle, on portaven el material sostret. Els tres homes, de
nacionalitat espanyola, de 31,
33 i 51 anys i veïns de Lleida,

van ser acusats de robatori amb
força en habitatge i van passar a
disposició del Jutjat de guàrdia
de Lleida dissabte. El jutge va
decretar la seua llibertat amb
càrrecs. Els tres compten amb
antecedents.
Hores més tard, cap a les
20.00, els Mossos van rebre un
altre avís per un furt en una finca de Torrebesses. L’avís alertava que havien vist dos homes
tallar llenya i ficar-la en una
furgoneta, a més de robar a la
masia diverses eines de treball.
Els Mossos van identificar dos
homes de 28 i 32 anys, veïns del
Pla d’Urgell i que comptaven
amb antecedents. Van ser detinguts acusats de furt i robatori
amb força. Després de passar a
disposició judicial diumenge,
van quedar en llibertat.

Augmenten
els casos de
violència familiar
als jutjats
■ Els jutjats lleidatans
han registrat en els últims
anys un augment dels casos de violència familiar.
Concretament, la Fiscalia va registrar un total
de 434 casos l’any 2017
(l’últim del qual s’han publicat dades), xifra que representa un creixement
del 30% respecte a l’any
anterior. En sis de cada
deu casos, les denúncies
van ser per maltractament
ocasional i en tres procediments es va investigar
per agressions continuades. Concretament, els
jutjats van investigar 81
lleidatans per haver maltractat els fills, ja siguin
majors o menors d’edat,
una xifra que gairebé es
va triplicar respecte a la
del 2016. Així mateix, es
van detectar més casos en
què les víctimes eren els
pares, amb seixanta-dos
casos, i setze adolescents
van acabar davant del jutge per haver pegat als seus
progenitors o germans.

emergències

S’esfondra
una casa a
Barbastre
❘ barbastre ❘ Una casa abandonada es va enfonsar ahir
a la tarda a Barbastre sense
causar ferits. La casa, de tres
plantes d’altura i deshabitada
des de fa diversos anys, estava situada al número 15 de
l’avinguda Exèrcit Espanyol.
El succés es va produir passades a les 18.30 hores. Tres
cotxes van resultar afectats
per la runa. Van anar al lloc
dels fets Bombers, Guàrdia
Civil, serveis sanitaris i les
autoritats. S’especulava que
l’ensorrament el podria haver causat un llamp durant
la tempesta.

successos

Impedeixen
que es tiri al
buit a Andorra
❘ Andorra la vella ❘ La policia i
els Bombers d’Andorra van
aconseguir interceptar ahir
un home que amenaçava de
tirar-se de la teulada d’un
edifici d’Andorra la Vella.
Els agents van rebre l’avís al
voltant de les 11.00 hores i
els Bombers van arribar fins
on era la persona amb una
grua, i després de parlar-hi,
van aconseguir neutralitzar-lo, segons va informar
el Diari d’Andorra. Els serveis sanitaris el van traslladar a l’hospital de Meritxell
per sotmetre’l a una revisió.

rurals fauna
agents rurals

Imatge de la gossa i el seu cadell abandonats a Montornès.

Multen l’amo de dos gossos a la
Segarra per deixar-los escapar
❘ montcortès de segarr a ❘ E l s
Agents Rurals han denunciat el propietari de dos gossos,
una femella i el seu cadell,
que van ser localitzats a començaments d’abril a Montornès de Segarra. Els Rurals
l’han expedientat per no ha-

ver evitat la fuga dels gossos
i per falta d’identificació. En
aquest sentit, recorden que les
mascotes han de portar xip i
estar censats i que, en cas de
perdre-les, cal denunciar-ho.
L’ajuntament es va fer càrrec
provisionalment dels animals.

