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EMPRESES REIVINDICACIONS 

Jubilats d'Endesa perden la tarifa 
redu.ida i anuncien mobilitzacions 
Manifestació avui davant el consolat italia a Barcelona 11 A l'espera que el Suprem 
resolgui un recurs contra una sentencia que n'avalava la supressió 
X.R. 
1 LLEIOA 1 Els jubilats d'Endesa van 
perdre 1'1 d'octubre la tarifa bo· 
nificnda de la llum i anuncien 
noves mobilitzacions. Aquesta 
reducci6 suposava un preu de 
0,000901 euros per nls primers 
12.500 kWh/ any de con su m 
en habitatges de treballadors i 
Iamiliars a citrrec i ascendents 
que hi convisquin. A Llcida hi 
ha, aproximndament, 1.500 
exemple:~ts de la companyia. 
Manuel Martínez, de CCOO, 
va apuntar que el mes que ve 
els exempleats tornarien a pa· 
gar el preu normal de la llurn 
i va posar com a cxemplc que 
un habitatge amb una potlmcia 
contractndn d'entre 10 i 11 kW 
pagara un rebut d'entre 80 i 90 
euros al mes, "a la qual cosa s'ha 
de sumar el consum i I'IVA". Per 
aquesta raó, jubilals d'Endesa 
es manifestaran avui a Barce
lona al davant del consolat ita· 
lia i eJs sindicatsestanestablint 
contactes amb ajuntaments per 
explicar-los la situaci6, segons 
va explicar Martínez. 

JUBILATS D'EHDESA 
DELS PALLARS 

.. p-

Una protestes d eis )ubllats d'Endesa a la Pobla algener. 

A més, el Tribunal Suprcm 
ha de resoldrc el recurs deis 
sindicats contra la resoluci6 de 
!'Audiencia Nacional que avrua· 
va que els jubilats perdessin els 
beneficis. Martrnez va afirmar 
que el Suprem ha admes un re· 
curs cautelar perquc aquestes 
"retallades" no s'apliquin fins 
que no es pronunci'in sobre la 

FAUNA EQUIPAMENTS 

TRIBUNALS 

Els sindicats demanen que 
aquestes "retallades" no 
s'apliquln fins que hi hagi 
resolució del Suprem 

qüest i6 del recurs presenta! a 
In sentencia. 

Perla seua banda, Josep En· 
senyat, un afectat del P irineu, 
va explicar que es tan presentan! 
demandes individual& a l Su
prem perque no puguin treure'ls 

Bellver tindra el primer 
centre de rehabilitació 
de cavalls del Pirineu 
Amb capacitat per a deu animals de competi.ció 

C.SANS animals podran descansar al 
finalitzar les competicions, re· 
cuperar·se després d'una ope
raci6 o viur·e-hí du.rantl'epoca 
de jubilaci6. 

aquesta reducció. De moment, 
tencnunes 1.700 dcnúncies a tot 
Catal.unyn, de les quals prop de 
sis-centes són de Lleida. 

Així mateix, segucixen les 
negociacions peral nou conve
ni coJ.lectiu, pcrque al caducar 
!'anterior els bcnelicis deis cm
pleats depenen de la seua situa
ció contractual. AJ no mantenir 
contro.ctes amb )'empresa, els 
jubilats perden aquests privile· 
gis. flonls d'Endesa van apuntar 
que !'empresa ha posalsobre la 
taula en el m are ele les negoci
acions que els jubilats mantin· 

LA DADA 

0,000901 
EUROS PER KW/ANY 

La tarifa bonificada suposava 
un preu de 0,00091 euros per 
als prlmers 12.500 kW per any 
deconsum. 

1.500 
JUBILATS A LLEIDA 

A les comarques de Llelda h 1 
ha uns 1.500 jubllats d'Endesa, 
deis quals aproximadament 500 
són del Pirineu. 

guin la bonWcació per als pri
mers 3.500 kW/any de consum 
(la mitjaoa d'unn fnmília espa
nyolo de quotrc membrcs) i un 
descompte del 50 per cent per 
als 2.000 kW anuals segilents. 

Així mntcix, pcr als trcballa
dors proposa que pnguin la la
rifa bonificada per als primers 
3.500 kW/any i permutar l'im
port equivalen! fins a 9.000 kWI 
any (consum mitjll d'un trebaiJa
dor d'Endesa), que es compen
sarien cconomicamcnt o amb 
altres beneficis perla mateixa 
quantia. 

COMARQUES 11 1 

RAMADERIA 

UPpresenta 
un recurs contra 
el decret de 
dejeccions 
Per falta de seguretat 
jurídica 

llLEIOA 1 Unió de Pagcsos (UP) 
ha interposat un rccurs con
tenciós administratiu contra 
el decret de dejeccions a pro
val pel Govern d:wanl del 
Tribunal Superior de Justí
cia de Cataluoya per arbitra
rietats i manca de segurelal 
jurídica. El sindical conside
ra "contraria dret" establir 
com a obligacions i respon· 
sabilitats deis títulars de les 
explotacions la gostió de la 
fcrtilització, "sense tenir en 
compte els contractes vigents 
de cessió del dret d'adoba r 
arnb dejeccions" previstos 
a la llei de contractes de cul
tius. Scgons va assenya In r 
Unió de Pagcsos, aixo "pot 
comportar sancions ambla 
consegüeot inseguretat ju
rídica que implica". 

El sindical també consi
dera "arbitrari" que la "in
acci6" de l'administroció en 
la revisió o l'ampliació del 
programa d'actuaci6 de les 
zones vulnerables, després 
d'un any del venciment, 
"comporti més limitacions 
a les explotacions ramadercs 
que los que es prevcuen al 
nou dccret, queja incorpo
ra, de manera molt estricta 
i d'acord nmb cls coneixc
ments nctuals, els requisits 
pera la nova implantaci6 o 
ampliaci6 de granges en zona 
vulnerable". UP vn advertir 
Agricultura de les carencies 
del text. 

1 LLEIOA) El nucli de Pi, o Bcllver 
de Cerdanyn, Lindra el primer 
centre de recuperaci6 i rehabi· 
litnció de cava lis de compcti· 
ció del Pirincu. Es tracia d'un 
projecte d'iniciativa privada 
que lindrií una cnpacitat inicial 
pcr a deu animnls. Oiga Ferrcr, 
promotora de l'equipament, va 
explicar nhir queja disposen 
del terreny, amb una supcrff. 
cie de 10.000 metres quadrats, 
pero que la voluntat ésa mpliar 
l'espai "perdonar més llibertnt 
als onimals", tenint en comptc, 
apuntavn, que "cada cavall ne· 
cessita un espai d'entre 2.000 i 
3.000 mclrcs pcr viurc en bo· 
nes condicions". El centre ser1í 
un equipament en el qual els 

Ferrcr va assegurar que el 
centre "oferi ra atenció integral 
equina a mode de geriatric" i 
tindril scrvei de cures, rchnbi· 
litació i tot allo que necessiti 
!'animal, "sempre en un ambienl 
rclaxat", perquc "no prctencm La zona de Bellver de Cerdanya on es construlra e l centre de recu~racló de cavalls. 

SERVEIS 
Els equins descansaran a 
!'acabar les competicions 
i podran recuperar-se 
després d'una opera ció 

construir una hfpica on venir a 
muotar els cavalls". 

Aquest projecte p reveu la 
construcció de deu boxs indi
v iduols, a banda de coberts per 
a palla i In maqui noria. Fcrrer 
compta amb un acord ambla 
unital equina de ]'Hospital Clf-

nic Veterinari de la Universilat 
Autonoma de Barcelona per po· 
der·hi allotjar els animals ope
rats. Les caracterfstiques de la 
finca fan que l'espai sigui idcni 
per acoll ir un centre d'aquestcs 
caracterfstiques, segons va as· 
senyalar Ferr·cr. 

La previsi6 deis impulsors 
de la iniciativa és comen~ar les 
obres i ten ir enllestit el centre 
el 2020. El projecte jo disposa 
de l'aprovació del departament 
de Territori i la inversió rondara 
entre els 200.000 i els 300.000 
euros. 
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TERRORISME ATEMPTAT DE LA RAMBLA 

La reladó del CNI i l'imam de 
Ripoll queda sense investigar 
L'Audiencia Nacional desestima el recurs del pare del petit Xavi 
11 Família lligada a la localitat de Llimiana 

REOACCtÓ 
1 BARCELONA 1 l'Audicncia Naci
onal ha desestimat el recurs 
que Javier Mnrtínez, el pare de 
Xavi, el nen de tres anys que 
va morir a l'atemptat jihndista 
a les Rambla de Barcelona cl17 
d'agost del 2017, va presentar 
el passat mes de setembre ar
ran de la decisi6 de !'Audiencia 
de no investigar els vincles en
tre Abdolbaki cs-Satty, imam 
de Ripoll i presumpte capitost 
i nteJJectual dels ntacs, i el Cen
tre Nacional d ' lnteHigencia 
(CNI). 

El magistral de I'Audi.encia 
Nocional va considerar quo 
aquesta investigació no e ra 
necessaria ja que. coincidint 
amb l'opinió de Fiscalia,les di
ligencies que es van efectuar 
per determinar la responsabili
tal deis presumptes autors deis 
atcmptats va ser "rigorosa". En 
canvi, l'ndvocat de Martínez, 
vincula! a la localitat de Lli
miana, al Pllllars Jussll, consi
dera que per aclarir els fets és 
necessari saber quina relació 
existía entre Es-Satty i les for
ccs de scgurctat di! l'Estat. Al 
recurs, el pare del menor va 
subratllar que no aprofundir 
en nquest entorn de la invesli
gnció suposn una "denegnció 
indeguda de tutela judicia l de 
les víctirnes" i va demandar 
que s'interrogués cls agcnts 
del cos d'inteJ.ligencia que es 
van reunir amb l'imarn. Pero 

SUCCESSOS BARCELONA 

Mata a cops el 
seu company de 
residencia 
d'ancians 
Un home de 70 anys 
a un altre de 84 
¡BARCELONA¡ Els Mossos d'Esqun
dra van detenir dillunsa la nit 
un home de setanta anys i na
cionalitat espanyoln per ha ver 
matat prcsumptament d'un cop 
de bastó un altre home de 84 
nnys duran! unn barnlln a la 
residencia de la qualnmbdós 
eren usuaris a Sant Jusi Des
vem, a Barcelona. 

Cap a les 21.50 bores de 
dilluns, els Mossos van rebre 
l'avís que s'havia produYt una 
baralln entre dos usuari.s d'una 
residencia de persones grnns i 
que a consequencio d'aixo un 
de is ancinns havin mort. Di
verses dotacions policinls van 
acudir fins nllloc deis fets i van 
dctenir el presumpte autor de 

Un rama la Rambla, d espr•s de l'atemptat l'agost del 2017. 

DENONCIA 

L'Audiencia assenyala 
que per obrir-se una 
investigació hi ha d'haver 
una denúncia previa 

!'Audiencia Nacional ha dcs
cstimat també aquesl recurs 
argumentan! al seu escrit que 
ja existeix una resolució en la 
qua! es detallen els indicis de 
rellev~mcia criminal contra els 
autors clels atemptats que van 
sorgi r dcsprés de les invcsli
gacions policials i jud icials i en 
que se'ls atribueix els delictes 

per terrorismo a tres persones 
concretes, Mohamed 1-lou
li, Dr·iss Oukabir i Sa'id Ben 
Lnzzo". 

Aixf mateix, apunta que la 
instrucció deis fets investigats 
cstñ a punt de finalitzar i en 
aquest context "el recurren! 
pretén de forma extempora
n ia qucs'obri una in.vestignció 
d'uns fets presumiblcmcnt re
lacionats ambles forces i cos
sos de scguretat de l'Estat". 
Assenyala que si Martfnez té 
aquesta sospita, hat1ra de pre
sentar una denúncia perque es 
"proccdeixi n la invcstigació 
pertincnt, si existeix motiu per 
fer-ho". 

L'entrada de la resid encia on va tenlr lloc el crlm. 

l'homicidi. L' bomc va quedar 
sota custodia policial a la ma
leixa residencia i no se' l va 
trasllndur a comissarin a cau
sa de In scua nvan~adn ednt i 
l'estat de salut en que es troba. 
Esta pendent de pnssar a dis
posició judicial i scrñ trasllndat 
de la residencia al jutjat quan 
hagi de declarar. 

Per In seua par t . des de la 
residencia on va ten ir lloc el 
succés van defensar q ue la 
qualitat de l'atenció del centre 
i vn.n nsscgurar que cls Mossos 
eS1an investigantels fets, jaque 
"encara no s'ha confirmat que 
la mort de l'home esligui vin
culada de manera directa amb 
la baralla". 

PANORAMA 19 1 

SUCCESSOS TRIBUNALS 

Un nadó mor en un 
hospital de Madrid per 
un error de medicació 
1 MADRID 1 Un nadó de nou me
sos va morir a l' hospital G[e
gorio Marañón de Madrid el 
mes de fcbrer passat per una 
presumpta negligencia medi
ca, a l'ndminislrar-li per et·
ror una dosi de mcdicament 
deu vegades més n.lta de In 
que el petil necessitava. 

El jutjat de Madrid in ves
liga, arran d'unn denúncia 
presentada pels pares del 
nen per un presumpte dclicte 
d'homicidi per imprudencia 
professional greu, si va ser el 
metge el que va prescriure la 
dosi incorrecta o la informe
m la que la va aplicar d'una 
forma indeguda. El nadó, que 
el novembre del2018 va ser 

sotmcs a un trasplantamcut 
de cor, necessitava una dosi 
de 100 miHigrams de mico
fenolat, un filrmac que es fa 
servir en pacients trasplan
tats, pero en lloc d'aquesta 
quantitnt se Ji va adminis
trar un gram, deu vega des 
més. Coma consequ~ncia de 
!'"error" el menor va mor·ir 
al cap d~ dos setmanes per 
una necrosi intestinal, mal
grat els intents deis metges 
per revert ir els efectos de In 
sobrcdosi. 

El defensor del pacient va 
lamentar que des de !'hos
pital no s'ofcrís una "cx
plicació als pares" ni ajuda 
psicologica. 

Intenta fugir del cotxe deis Mossos perla finestra 
!BARCELONA 1 Un home arreS1 al pelsMossos d'Esquadra, dcsprés 
d'una baralla en la qualun alt re home va resultar fcrit amb 
una arma blanca ahir a Sanl Vicen'j deis Horts, a Barcelo
na, va intentar [ugir del ve hiele policial trencant el v id re i 
sallan! perla fineslra. El jove va pujar al sostre del cotxe i 
finalment va ser redu'il i detingul pcls agents. 

Detingut perviolar una neboda de quatre anys 

1 VAL~NCIA 1 La Policia Nacional va detenir nhir a Valencia 
un borne de 29 anys acusat d'abusar sexualmcnt de la seu(l 
neboda de qua! re anys, que cuida va en alguna ocasió, i en
comanar-li un papiJ.loma. Les investigacions van comen'jar 
dcsprés d'observar els pares que la nena presentavu una ferida 
a la zona anal. Després de portar-la al pediatre, aquest els 
va confirmar que la petit a podía haver estat encomanada 
amb una malaltia de transmissió sexual. 

L'amo de la finca on va morir Julen, insolvent 
1 MALAGA 1 El propietnri de la finca en la qual es !roba el pou 
en el qua! va morir el petit Julen es declara insolvent i ha 
presenta! una demanda de sol·licitud de concurs voluntari 
de deutor per l 'exislencia d' un deute "inassumible" que, 
entre els conccplcs de rcsponsabi]jtat civil en el procés per 
la mort del nen i sancions administ rativos, podria arribar a 
1,5 milions d'euros. 

La ministra de Justída, a la llista d'un jihadista 

1 MADRID 1 El suposot jihaclista detingut la setmana passnda a 
Parla, a Madrid, ten ia al seu domicili quaderns en els quols 
havia anotal elsnoms de nombroses personalitats polftiques, 
com el de In ministra de Justicia, Dolores Delgado, que abans 
d'ocupar oqucst cñrrcc era fiscal coordinadora do jihadisme 
a !'Audiencia Nacional. El sospitós també comptava amb una 
llista de difercnts !loes de la geografía espanyola. 
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