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COM ¡\ D ¡QUES Reformes al pavelló poliesportiu i Quatre casos de violencia masclista 
~ la piscina coberta de Mollerussa. al Pla en menys d'un mes. 
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POLITICA PRIMERA MOCIÓ DEL MANDAT 

El futur president del Sobira se sotmetra a 
una qüestió de confian~a en dos anys i mig 
Després de la moció de censura que va presentar ERC i amb la qual Caries Isús recuperaria la presidencia 
el proper día 19 11 JxCat fa una reunió per informar de la situació de la formació al consell 
X. ROORIGUEZ 

lmatg,. del pie di! <onstltucló df!l <on<f!tl del Soblra, " l a d" jullol. 

Unregidord'Espotil'alcalde de Rialp• Caries lsús, que presurni
blement assumirir. In presidencia de1 Sobira després de In moci6 
de censura, és regidor de Junts n Espot i ha cstnt vincuJat histo
ricament a Unió Democratica de Catalunya. L'actual president, 
Gerard Sabarich, és també l'alcalde de Rialp per JxCat. 

CORPORACIONS 

1 LLEIDA 1 El futur presiden! del 
consell del Pallars Sobiril, Car
Ies lsús, se sotmetrb. en dos anys 
i miga una qilest i6 de confian
~a. Aixf ho va assegurar ah ir 
lsús, que va apuntar que sera 
llavors quan s'hauri\ "de deci
dir si s'han de fer can vis" a la 
presidencia o no. Isús assumirii 
la presidencia del conscll el pro
per dia 19 després de votar-se 
la moci6 de censura que va pre
sentar ERC (vegeu SEGRE de 
dissabte). La moci6 prospernra, 
previsiblemenl, a causa que els 
republicans lenco 9 conscllcrs, 
a que se sumaran cls vots d'lsús 
i de l'alcalde de la Vall de Car
d6s, Lloren~ Sánchez, que van 
deixar el grup de JxCat i van 
passar a ser no adscrits. lsús a r
rabassara així la p r·esidencia a 
!'alcalde de Rialp, Gcrard Saba
rich. Tant un com l'a ltrc es van 
postular peral cilrrec i Sabarich 
va guanynr la votació interna 
de JxCat per dos vots (19 a 17 i 
una abstenci6). 

La qOestió de con!ian~a a que 
s'haurñ de sotmctre lsús és un 
deis aspectes queja estan pac
talsen la moci6de censura. lsús 
va assegurar que el cartipas pcr· 
nls propcrs 4 nnys s'ncordarit 
després del pie de la moci6, en
cara que va avan9arque es man
tindron les tres vicepresidimcics 
que preveía el carlrpas nprovat 
per JxCal. Perla seua part, Jo
sep Queró (ERC) va explicnr 
que l'organitzaci6 de la corpo
ració "encara no esta !ancada" 
i va dcscnrtn r· donar rnés dctalls 
sobre la moci6 de conflan~a. 

Mcnl resta nl, elcctes de JxCal 
i militanls del POeCAT van fer 
una reunió dilluns per parlar 
sobre la moció de censura i in
formar de la situació de la for
maci6. El presiden! del consell, 
Gerard Snbarich, vn explicar 
que abans del ple de la moci6 els 
consel lers de JxCat haura n de 
decidir "com enfoca.r" la sessi6 
del din19. 

JxCat nomena cinc gerents i ERC quatre més 

EDUCACIÓ CENTRES 

Val a recordar que la moció 
de censura es dcball'll poc més 
d'un mes després de la scssi6 de 
constit\rci6 del consell, que es 
va celebrareiS dejuliol passat. 
lsús va ser president del consell 
del Sobin'l des dcl2016 fins a les 
passades eleccions municipals 
i ja ho havia cstat a finals dels 
nomnta. 

• JxCat ja ha nomcnat cinc 
gerents de consells comar
cals, menlre que ERC n'ha 
nomenat quatre més. Junts 
té les gerencics de les cor
poracions comarcals de les 
Garrigues (Gerard A liaga), 
Segria (Sergi Fo), Sobira (Ma
ria Pilar Tomas, que va ser al
caldessa de Ria lp entre 2003 i 
2007), Alta Ribagor~a (Javier· 
Alonso) i Pla d'Urgcll (Joan 
Torrent). 

Així mateix, els rcpubli-

L'escola de Montella deixa la ZER per 
"incompatibilitat de projectes" 
C. SANS 
1 LA SEU 1 L'cscola Ridolaina de 
Montella no formara part de 
la zona escolar rural (ZER) 
Barida-Batll in el curs vinent. 
Aquesta "separaci6" rau en la 
" incompatibilita t" de projec
tcs ambla resta de centres de 
l'entitat. 

El col-legi, que compta amb 
més d'uno trentena d'alumnes, 
forma part del programa d'Es
cola Nova 21, una línia educn
t iva v iva i activa basada en la 

teoría de les inlcHigencies múl
t iples i que implico "respectar 
el lliure desenvolupament deis 
alumnes, donar la mateixa im
portlmcia o toles les intcHigcn
cies i deixar que cadascun d'ells 
s'expressi ". 

En aquest sen lit, la dí rectora 
de l'escola de MonteiJii, Gemma 
Bach, va explicar que "el nostre 
currfculum pedagogic amb el 
de resta de centres de la ZER 
era cada vegada més di ferent 
i no tenia sentit continuar dins 

de l'entitat" i va nsscgurar que 
"la scpnroci6 hn estat totalmenl 
amistosa i d'acord entre les dos 
pnrt s, per la qual cosa eslem 
molt sntisfets". 

Així mateix, la directora del 
cent re va destacar que toles les 
activ iLats com la setmann blan
co d'csquí es continuaran duent 
a terme amb la ZER, que ara 
In formaran les escoles de Lles 
de Ccrdanya, Martinet, Pru
llans i Prats, tots a la Cerdanya 
lleidatana. 

cons ostenten les de la No
guera (Jordi O ronich), Ur
gell (Rosa Mas, la president.'l 
d'ERC a la Segarra), Solso
oes (More Carrera) i e l Jussñ 

SENSE DESIGNAR 

A I'Ait Urgell i a la Segarra 
encara no han nomenat 
els gerents deis consells 
comarcals 

(Josep Ardanuy), scgons c ls 
cartipassos queja han estal 
aprovals en els respectius 
plens. Als consells de l'Alt 
Urgcll i la Scgarra cocara no 
han nomenat el gerent. 

En el cas del Pla d'Urgell , 
fonts proximes van opuntar 
que entre aquest mes i el q lre 
ve hauran de decidir si hi 
ha canvis al lloc del gcrcnt 
o es ma nté Torren!, q ueja 
estava en el carrec !'ante rior 
mandat. 

Montgaitanca el campanarperun despreniment • t:ajuntamcnt 
de Montg(li ba inst(ll·lat tanques (1] voltnot del companar arran 
d'un despreniment. L'alca lde, Jaume Gilabert, va explicar que 
dernanen als velns que no entrin a la zona. 
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TRIBUNALS SENTENCIA 

Absolt de revelar que l'exparella 
tenia una relació amb el seu psicOieg 
L'acusat va adjuntar missatges íntims en una queixa contra el terapeuta 11 El Jutjat 
Penalli va imposar un any i mig de presó i ara queda exculpat 
l . GARCIA 
1 LLEIDA 1 L'Audi~ncia de Lleida 
ha absolt un lleidatil que havia 
estat condl!mnat en primera 
instancia per revelar missatges 
fntims que provaven la relació 
que mnntenien la seun exparclln 
i el psicolcg d'cll en una queixn 
que va presentar contra el te
rnpeuta davant del CoJ.Iegi de 
Psicolcgs de Cntalunya. En un 
primer moment, el Jutjat Penal3 
deLieida li va imposaruna pena 
de presó d'un any i mig per un 
del icte de revelació de secrets, 
al considerar que havia vulnera! 
la intimitnt de la seua expnrelln 
a l'enscnyar a un tercer scnse el 
seu consentiment els missatgcs. 
Tanmateix, I'AudiMcia l'excu 1-
pa perque, segons el seu criteri, 
la conduela de l'acusat va ser 
per "exercir el seu dret'' de pre
sentar una queixa contrn el se u 
terapeuta al violar el ~:odi deon· 
tologic (que proh ibeix relacions 
(ntimes entre professionals i pa
cients). La sentencia explica que 
l'acusat acudia a terapia perque 
vivia una crisi ambla seua pa
rella. A )'acabar la relació nmb 
la dona, cll va continuar a nant 
al psicbleg. En la separació de 
bC.Us, l'acusnt es va emportar un 
ordinndor portOtil, que estavn 
sincronitzat amb el mobil de la 
seua ex, per la qual cosa un dia 
va tcnir accés a un missatge que 
anava dirigit a ella. Es tracta
va d'un missatge íntim entre la 

Vista de !'entrada de I'Audléncla Provlncl•l de Llelda. 

EXCULPAT 

L'acusat ha estat absolt 
d'una pena de presó 
d'un any i mig i una multa 
de més de 2.800 euros 

dona i e l psicoleg de l'acusat. A 
l'adonnr-se de In relnció, l'ho· 
me va imprimir una copia deis 
missatges per adjuntar-los a una 
queixa que va presentara la co
missió deontologica del CoJ.Iegi 
de Psicblegs de Catalunya, ja 
que eslava conven~ul que el psi· 

EMERGENCIES MUNTANYA 

Rescaten un 
excursionista 
acddentat a 
Mont-rebei 
Va ser traslladat a 
!'hospital deTremp 
REOACCIÓ 

coleg sabia que era In seua dona. 
En nquest scn6t, )'Audiencia as· 
senyala que l'acusat es va trobar 
"de forma accidental" amb els 
missatges de 1 'expnrelln i que 
no va vulnerar la seua privaci· 
lat perque no va accedir sense 
consentimcnt a l seu dispositiu. 
Així matcix, descarta que se'l 
pugui condemnar per un delicte 
de revelació de secrets, com sf 
que va fer el Jutjat Penal, per
que va revelar els missatges per 
"exercir el seu drct" a presentar 
una queixa. Aixímateix, la sen
tencia assenyala que va actuar 
assessorat jurídicament. 

Augmenten les 
denúndes per 
reveladóde 
secretsa Ueida 
• Els Mossos d 'Esqua
dro han registrat en el 
primer scmestrl! de l'any 
un tota l de 66 denúncies 
per revelaeió de secrets a 
les comarques lleidata· 
nes, la qua 1 cosa suposa 
un augrnenl respecte al 
mateix període de l'any 
passat. Aquest tipus de 
delictes s'ba incrernen· 
tal considerablement en 
els últims anys davant de 
l' augment de l'ús de les 
xarxes socials. 

D'aqucsta fot·mn, les 
dcnúncies s'ban triplicat 
des del 2011, quan en sis 
m esos els casos eones uts 
van ser 22 davnnt de is 
66 del 2019. Segons el 
Codi Penal, e l delicte de 
descobrimenl i revelació 
pot ser castiga! nmb rins 
a cinc anys de pres6. En 
aqu!!st cns, !'Audiencia 
aplica l'articl!! 20.7 del 
Codi Penal, que eximeix 
de la responsabilitat penal 
aquelles persones que co
rnetinun delicte en l'exer
cici legítim d'un dret. 

1 LLEIDA 1 Els Bombers de la Ge
neralitat van rescatar di lluns 
un excursionista accidentar al 
congost de Mont·rebei, al ter
me municipal de Sant Esteve 
de la Sarga. L'avís d'ernergcncin 
es va registrar minuts abans de 
les set de In tarda i fins allloc 
es va traslladar un helicoplet· 
de] Grup d'Actuacions Espccials 
(GRAE) deis bombers. La vícti
ma presenta va dolors a la zona 
lumbar i, després d'una prime· 

Un d eis bombers GRAE que dllluns van participar en el rescata Sant Esteve de la Sarga. 

rn revisió roed ica, va ser tras· 
lladadn a !' hospital de Tremp. 
L'últim d'aquests incidents va 
len ir !loe el pnssal din 13 de ju
lio) n Benasc, al barranc de Sax. 
La Guardia Civil del Gt·up de 

Rescat Especial d' lntcrvenció a 
Muntanya i de In Unitat Aeria 
van rescatar un excursionista de 
65 anys que portnva quat:re dies 
perdut i que havia patit una cai
guda i s'havia fractura! el tur-

mell. L'any pussat, els Bombcrs 
de la Generalitat van efectuar 
a les comarques lleidatanes un 
total de 353 octuacions, sobrotol 
per rescats de muntanya i per
sones perdudes o bé desorien-

tndes. Aixó es troducix en una 
mitjana gairebé d'una actuaci6 
al día i un increment del18% 
respecto ni 2017. Per aquesto 
raó, els experts demanen més 
precauci6. 
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FOCS 

Els afectats 
per l'incendi 
es reuneixen a 
Maials i Bovera 
Concretaran la marxa 
lenta del proper 14 

1 BOVERA 1 Els a [ectador pel 
gran incendi de la Ribern 
d'Ebre es reuniran aquesta 
nit al casal de Bovera (22.00 
hores) per ac::1bar d'ot·ganit
znr la rnnrxo lenta pcr l'auto
via A-2 fins a 1 departa menl 
d'Agricultura de Barcelona 
el proxim 14 d'agost. Se
gons explico la convocatb
l'ia que ahir van difondre 
els njuntaments de Bovcra 
i Llardecans, "les monifes
tacions reivindicatives no 
ens han donatresultat" per 
poder concretar uno reunió 
urgen! amb la Genera lita t. 
En aquest sentit, els agri
cultors nfectats cxigeixen al 
departament d'Agricultura 
ajudes directes pcr recuperar 
les seues explotncions, més 
enllñ de les snbvencions que 
va prometre per netejnr els 
hoscos cremats. Perla seua 
part, Unió de Pagesos ha pro
grama! pera aquesto tardan 
les 20.00 hores una xarrada 
informativa per orientar els 
nfectats quant n In recupe
raci6 deis sens cu ltius. En 
aquest acte participara Jordi 
Terrades, de Boscat. 

BOMBERS 

lncendi de 
vegetadó agrícola 
aAiguaire 
1 ALGUAtRE 1 Els Bom bers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
un petit foc de vegetació ngrf· 
cola als afores de Guissona. 
L'avfs de l'emerg~ncia es va 
produir pocs minuts nbnns 
de dos quarts de dotze del 
m a tí i fins a llloc deis fets es 
van traslladar dos dotacions 
de bombers. Es desconcixcn 
les causes que van poder pro
vocar el foc. 

ANIMALS 

Abandonen cinc 
cadells en una 
caixa a Fraga 
1 FRAGA 1 La protectora de Se ros 
Amigos Peludos Bajo Cinca 
ha denunciat a través de la 
seua pagina de Facebook que 
han acollit cinc cadells que 
van ser abandonats aques
ta setmana dins d'unn caixa 
a Fraga. Scgons denuncien, 
un treballador va veure com 
una conductora bnixnva del 
seu cotxc, agnfava la caixa i 
In deixava a la carretera. Els 
gossos busquen fa m ni a. 
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GUIA 
32 Mimentació. Torrons 1 Mel Alemanyguanya 

9 estrelles en els premls Great Taste Awards. 

40 :':poslcions. La Seu d'Urgell acull flns al31 
d'agost la mostra 'Herois i superherols'. 
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MEMORIA HISTORICA GUERRA CIVIL 1 FRANQUISME 

Més llum a la fossa del Soleras 
Identifiquen dos persones més trobades a l'antic cementiri del municipi de les Garrigues 11 Són un 
soldat republica de Ripoll i un altre de franquista de Burgos morts a la Guerra Civil 

REDACCIÓ 
1 EL SOLERAS 1 La direcció general 
de Memoria Democriltica, que 
dopen de la consclloria de Justi
cia, ha identil'icat dos noves pcr· 
sones trobades en fosses de la 
Guerra Civil a Lleida. Es tracto 
d'un soldat republica de Ripoll 
i un altre de franquista de Bur
gos, les restes deis quals van ser 
exhumarles a finals del. 2017 a la 
(ossa situada a l'antic cementiri 
del Soler?ts, a les Garrigues. En 
aquesta fossa, els experts van 
trobar les restes de 146 perso
nes, de les quals, ambles noves 
idcnlificacions, sis ja han pogut 
recuperar el nom. 

Els dos soldats han estal 
identificots omb el Programa 
d' ldentificació Genetica de la 
Generalitat, que compta amb 
una base de dades on hi ha per
fils genclics de fnmi liars de víc
times i de les restes humanes 
localilzades a les fosses. Si hi 
ha coincidencia, la víctima pot 
ser identificada. 

En el cas deis soldats, I'ADN 
de les restes bssies t robad es a 1 
Soleras han coincidit amb lo 
genetica deis seus respectius 

LA M~S GRAN 

A la fossa del Soleras, 
exhumada a finals del 201'7, 
els experts van trabar 
restes de 146 persones 

nebots. El soldat republica és 
un deis germans Sabatés Homs. 
Els estudis antropologics deter
minaran si es 1 racta de Joan o 
Josep Maria, jaque els dos ger
rnnns vnn morir a la Guerra Ci
vil. Van niiixer a Ripoll i dcsprés 
se'n van anar a viur·e a la loca li
ta! do Torelló, a Osonn. Pel que 
scmbla, el scu nebot dcsconcixia 
que tenia un oncle enterrat a les 
Garrigues. 

L'altra vfctima identificada és 
Modesto Sualdca García, soldat 
de l'exercit franquista i natura l 
de Burgos. 

La fossa del Soleras compta 
nmb una rasa en la qual van ser 
enterr·ats 25 soldats rebels que 
van morir als fronts de I'Ebre i 
del Segre, i les tropes franquis
Les van anotar elsseus norns en 
documents que han cslat locnlit
zats a l'njuntament del municipi. 
Tecnics de La direcció genera 1 
de Memoria Democrñtica van 
investigar i van aconseguir con
tactar amb familiars del soldnt, 
que viuen a Fucntemolinos. 

Soldats morts als hospitals i civils sota els bombardejos 
• La fossa exhumada al Soleras 
és la rnés gran !robado fins ara 
a Catalunya i s'hi van descobrir 
restes de 146 persones, la mn
joria de soldats republicans que 

van morir als dos hospitals de 
campanya i civils que a causa de 
les bombes de l'aviació italiana 
el1938. 

Les quat re primeres víc.ti-

mes ident ificades (Leand ro 
Preixens, Ramon Jové, Maria 
Teresa M ir i Joscp Moles) van 
ser enterrados a comen~aments 
d'aquest a ny. 

S'han localitzat 
onze fosses i 
restes de 170 
persones a Lleida 
• Des que la Generali
tat va posnr en mnrxa el 
pla de fosscs el gener del 
2017, se n'han localitzal 
ur1 total d'onze a la pro
vincia de Llcid:1 i s'han re
cupera! les restes de 170 
persones. Esta previst que 
aquesl any se n'obri una 
nitra a Forildadn. El julio! 
passat, Vi la nova de Mcia, 
o la Noguera, va enterrar 
tres soldats republicons 
les restes deis quals van 
ser trobades en una fossa 
al municipi i que no ha vi
en pogut ser idcnt ificats. 
També a fina ls de julio! 
es va donar sepultura a 
20 soldats (17 del b1indol 
franquista i tres del repu
blica) trobats en dos fosses 
de la Guerra Civil exhu
mados a Figuerola d'Or
cau i Gavel de la Conca, 
a la com:Hca del Pallars 
Jussii, i que tnmpoc v:1n 
ser identificats. Es calcula 
que a Ponen! hi ha unes 
200 fosses. 

EIGovemté 
mostres de I'ADN 
de 140 familiars 
lleidatans 
• Un total de 316 lleidn
tans formen part del Cens 
de Persones Oesaparegu
des duran! la Guerra Civil 
i elfrnnquisrne crea! per 
la Generalitat per idenli
ficar les restes trobades 
a les fosses. Tnnmate ix, 
d 'aquests, només 140 fa
miliars han aportat mos
tres de I'ADN al Programa 
d'Identificació Gcncticn. 
La conselleria, en aquest 
sentit, fa una crida a les 
persones que sapiguen 
que tenen fami liars des
apareguts perqué donin 
el se u perfil genetic, ates 
que, en cns que no siguin 
identi ficats, les restes no 
poden ser entregarles als 
scus desccndcnts i han de 
ser enterrats a ls municipis 
on han estat exhumats. 
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