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LLEIDA I

SUCCESSOS TRIBUNALS

JUSTÍCIA

El pare del nadó agredit, a
judici per pegar a la mare

Trempi
Balaguer, sense
jutge per falta
de substitut

La jutge que investiga el maltractament infantil també ha vist
indicis de masclisme li Afronta un altre judici per un cas similar

Demores d'any i mig
per acomiadaments

L.GARCIA

La titular del jutjat
d ' Instrucció 1 de Lleida, que
investigava la causa oberta per
la suposada agressió d'un pare
al seu nadó a Lleida, ha decre·
tat el trasllat de les di ligències
a l Jutjat de Violència sobre la
Dona. Sego ns han confirmat
fonts pròximes al cas a aquest
diari , la magi strada ha pres
aquesta decisió a l constatar
que hi ha indicis que la mare
d el nadó també ha patit mal.
tractament per part de la seua
parella i qu e aquest s' hauria
produït alhora. De fet, com ja
va avançar SEGRE, els inves tigadors van trobar proves de
violència a l'habitatge familiar
i va n re copilar testimonis de
veïns que hav ien gravat di scussions de la parella .
Val a recordar que l'acusat,
de 39 anys i en presó preventiva acusat de l'agressió al seu
fill quan només tenia 20 dies,
serà jutjat el proper 4 de novembre al Jutj a t Penal 3 de

I LLEIDA I

Imatge d 'arx iu quan l'acu sat va pa ssar a dis pos ició a l'agost .

Lleida per una altra agressió
a la seua parella i mare del seu
fill.
La Fisca lia sol·licita un any
de presó per a l'acusat al conside rar que va clavar diversos
cops a la víctima al cap i li va
estrènyer el coll fins a deixar-la
inconscient després d'una dis-

cussió en uns fets ocorreguts el
juliol de l'a ny passat. Le s mateixes fonts van assenyalar que
la mare d el nadó, qu e està a
cà rrec de la DG AlA a l'assumir
la tutela, continua amb les visites al seu fi ll, que va ser donat
d 'alta de l'hospita l encara que
manté greus seqüeles.

I LLEIDA I El president del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), J e sús Ma ría Barrientos, va
a lertar ahir que la borsa
de jutges sub st ituts a la
demarcació de Lleida està
buida, u n ex trem insòlit i
que es produeix a l mateix
temps de la marxa del jutge
de Tre mp i un dels tres de
Balaguer, que han demanat
el trasllat. Durant uns deu
die s, jutges de Lleida assumira n els seus assumptes.
Barrientos va indicar
que un dels punts febles de
Lleida és la cà rrega de tre ball a ls jutjats socials, amb
judicis per acomiadaments
que s'a rriben a demorar
un any i mig. Va informa r
d'" un increment de la litig ios itat laboral , que l'a ny
passat va ser d'un 21% i
nom és aquest any ja és del
20%". La Sala de Govern
del TSJC es va reunir ahir
al Canyeret (més informació a la pàgina 22).

11 I

Detingut per colpejar
la seua parella a la cara
I Un jove de 31 anys
va ser detingu t dilluns per
agredir la seu a parella en
un habitatge del carrer Democràcia. La Urbana va rebre l'av ís a les 21.30 hore s
per una ba rall a i, a l'arribar-hi , va trobar la víctima amb di versos cops a la
cara. L'agressor, que e ra al
pis, va reconèixer que havia
pegat a la seua parella, per
la qual cosa va ser detingut.
La víctima va ser atesa pels
serveis sanita ris.
[LLEIDA

Acusat de conducció
temerària sense carnet
1LLEIDA 1Un

conductor de 21
anys va ser denunciat ahir
penalment per conduir de
fo rma temerària i se n se
carnet a Cappont. El jove,
que va p rotagonitzar una
persecució de la Urbana , va
anar en direcció contrària i
va obligar altres conductors
a fer maniobre s per evitar
accidents . Finalmen t, va
parar a la plaça Bores i va
continuar la fugida a peu,
havent deixat dos passatgers dins del vehicle. Ta mbé
va ser denunciat per apropiació indeguda per agafa r
el vehicle sense permís de
la propietària.

Consum mixt (LI100 km) I Emissions de CO, (g/km)- Gommo VCl OP El: 5,49-12,6/106,25-233
Oferta vOli da en tot el territori nocional per a autO noms i petites i mitjanes empreses que comprin un vehicle turisme o comercial de la gommo Opel entre ei18/10n019 i el 09/11n019. Ofert o subjecto a finançament sota lo
morco Opel Finoncial Services a través de SancoCetelem 5.A.U.Import mOxím o finarn;ar: 10.000€.1mport restant al complot. Ouroció: 36 mesos. TIN: 0%. TAE: O%. Interessos wbvencionots per Opel Espoña, S.l.U. Eq uipaments
opcionals disponibles segons versions i acobots. No inclou despeses de matriculació i impost municipal de circuloció.les imatges i lo informació mostrades no reflecteixen necessbriament les últimes especificacions del
fabricant. els colors poden variar, les opcions ilo els accesso ris poden representar un cost addicional. Consulteu condicions de l'oferta ol vostre concessionari Opel.
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Solsonès i Pla d'Urgell ti ren
de l'economia lleidatana.
www.segre.com/economia
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La borsa espanyola salva
els 9.400 punts.
P·
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EMPRESES LABORAL

PARLAMENT

Sada ofereix pagar la indemnització
mínima a la plantilla acomiadada

UP iJARC

De vint dies per any treballat, així com recol·locar en altres plantes 33 dels 260
treballadors li El comitè rebutja la proposta i inicia avui les mobilitzacions
J. MARTINEZ
1LLEIDA 1La

direcció deSada i els
representants dels treballadors
van iniciar ahir la ronda de reun ions per negociar l'expedient
de regulació d'ocupació d'extinció per a tota la planti ll a que va
anunciar l'empresa fa uns d ies.
Segons va explicar Juan Noguero, p r esident del co m itè
d'empresa, la firma ha presentat u na indemnització per als
260 treballadors de 20 dies per
cada any treballat amb un límit
m àxim de 12 mensua li tats, la
qual cosa suposa el mínim legal.
Així mateix, ofereix recoHocar
u n total de 33 treballadors en
diferents plantes que el grup té a
l'Estat espanyol. Així, suggereix
recoHocar deu treba lladors a la

20
33
Així mateix, proposa recol-locar
33 treballadors repartits per les
pla ntes de lu go, Sueca, Alcala
de Guadaira i Tenerife.

va conside rar ah ir, davant
de la comi ssió d'Ag ricu ltura
del Parlament de Catalu nya,
que la crisi del cava d'aquesta ca mpanya no s ' ha degut
a u n desajust entre l'oferta i
la demanda. Per això, va deman ar a les institucions que
vet llin perq uè les empreses
fac in u n ús ètic i sostenible
del sector. A la mateixa comissió, JARC-Coag va instar
la conselleria d'Agricultura a
treballar junts per modificar
algu ns punts de les normat ives, com la que regula el potencia l de producció vitícola.

La firma
d'hipoteques
es desploma un
2S%a Lleida

DIES D' INDEM NITZACIÓ

RECO L·LOCACIONS

I BARCELONA I Un ió de Pagesos

HABITATGE

LA DADA

l a direcci ó ha prese ntat una
in dem n ització de 20 d ies
per any treball ats amb dotze
mensualitats.

presenten
propostes a la
crisi del cava

planta de Sueca (València), deu
a la de Lugo, vuit a la d'AlcaJa
de Guada ira (Sev illa) i cinc a la
de Tenerife (Ca nàries).
La firma, segons el com itè
d'e mpresa, els ha comu n icat
que la pla nta lleidatana no era
v iable des de fa a nys i que fa
temps havia d'haver presentat
un concurs de creditors.
Pe r la seua part, el com itè
d'emp r esa va cr iticar la mala ges tió que s' h a dut a ter me
du rant els ú lti ms anys, amb el
trasllat del sacrifici a València

o la reducció de l'especejament,
malgrat les mi lionàries inversions que s'han dut a terme.
Per als treba ll adors, aquesta
oferta és in acceptable, segons
va explica r Noguera, per la qual
cosa preveu unes llargues negociacions per millorar les condicions per a la planti lla.
Així mateix, va lamentar que
arran de la ll ei de la reforma
laboral, el departament de Treball no pugui intervenir com a
m ediador en aquest co n fl icte
labora l i només estigui capaci-

tat per emetre un informe no
vinculant si l'esmentat conflicte
arriba fi n alment als tribuna ls
de J ustícia.
D'altra banda, Nog uero va
avança r qu e, paraJ.lelament a
la negociac ió, s'iniciaran mobilitzacions per pressionar cont ra l'expedient de regulació
d'extinció.
El primer acte es portarà avui
mateix davant de la Paeria , on
està previst que el ple de l'aju ntament debati una moció contrària als plans de Sada.

I LLEIDA I El nombre d'h ipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres
de la propietat a Lleida es va
situar en 154 el mes d'agost
passat, xifra un 24,8% infe r ior a la de l m ateix mes
del 2018, sego ns les dades
de l'I ns tit ut Nacio na l d'Estadística (IN E). Estadística
assenya la que l'en tr ada en
vigor de la nova ll ei de Crèdit
Immobil iari a l juny "podria
haver afectat" les dades de
l'agost, ja que les d'aquesta
estadística procedeixen d'escriptu res públiques realitzades en mesos anteriors.

SEGURETAT SOCIAL SENTÈNCIA

Més de 16.000 jubilats catalans poden
exigir la revisió de la seua pensió
I BARCELONA I UGT considera que
uns 16.000 pensionistes catalans , que a lguna vega d a va n
treba llar a temps pa rcial i que
han vist reduïda la seua pensió
després d'aplicar-se'ls un coeficient reductor de pensió, el coeficient de parcialitat, tenen dret
a la revisió de les seues pensions
després de ser considerat nul pel
Tribunal Constituciona l el3 de
juliol passat.
Aquest coeficient de parc ia litat s'aplicava per calcu lar el

període de cotització dels treballadors a temps parcial, reduint
el nombre efectiu de dies cotitzats a efectes de pres tacions.
La sentència va decla rar nul
aquest coeficient per discri m inació ind irecta per raó de sexe,
ja que les dones treba ll adores
són majoria en l'ocupació a
temps pa rcia l. Aquest coeficient ampliava la bretxa de gènere
en pensions a l perj ud icar més
la dona.
Segons dades del mate ix

secretari d'Estat de Seguretat
Social, el 23 per cent dels pensionistes han cotitzat en algun a ocas ió a temps parcia l i la
sentència els afectaria en u n S
per c~nt en l'import de les seues
penstons.
Les estadístiques que la Seguretat Social posa a disposició pública no faci lita conèixer quantes pensions estarien afectades,
enca ra que UGT considera que
al voltant de 16.000 jubilats cata lans podrien reclamar.

Nova oficina d'Asaja a Tremp • Asaja Lleida va in augu ra r ahi r
la seua nova oficina a Tremp, ubicada al passeig del Vall 14-16,
baixos. En la inauguració, va tenir lloc un a xarrada sobre la llei
de dejeccions ramaderes dava nt de mig centenar de persones.
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POLIESPORTIU GUARDONS

Un nepalès fa cim
als 14 vuitmils en
tan sols sis mesos

óSPORTIS rES
oUTITAi$

I KATMANDÚI Nirmal Purja, un

nepalès de 36 anys, s'ha convertit en l'esca lador que en
menys temps ha fet cim als
catorze vuitmils del planeta,
un assoliment conquer it en
sis mesos. Purja va fer el cim
a l Shishapangma, de 8.027
metres sis mesos i una setma n a desp rés que ho fes a
l'Annapurna I, on va començar el seu repte.

ESDEVENIMENTS

La Paeria vol més
congressos de
l'esport a Lleida
)llEIDA I El

tinent d'alca lde de
Promoció Econòmica i Em prenedoria, Paco Cerdà, va
manten ir ahir una reunió
de treball amb l'ex jugador

r:~r::~~Pf!~;~f~~s~~~!rr~~
projectes d'emprenedors Vicente Javaloyes, per tal d'iniciar una línia de coHaboració
entre si en matèria congressua! esportiva i de cohes ió
social.

Els esportistes de la demarcació de l'Alt Pirineu i Aran premiats ahir per la Generalitat a Tremp.

Distinció a 78 campions
La Generalitat premia els esportistes de l'Alt Pirineu i Aran que van destacar
el2018 li A més, sis premis especials als millors en diverses categories
REDACCIÓ

ITREMPI La Generalitat va distingir ahir els mèrits de 78 esportistes de l'Alt Pirineu i Aran, que
van obtenir èxits destacats l'any
passat en les respectives disci-

A
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plines en competicions d'àmbit
català, estatal i internaciona l.
L'acte, que es va celebrar
a l'Espai Cult u ra l La Lira de
Tremp, va comptar amb la presència del secretari general de
l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras; la delegada de l
Govern a la demarcació, Rosa
Amorós; l'alcaldessa Maria Pilar Cases; i el representant territorial de l'Esport, Joan Segura.
Dels 78 guardons individuals,
43 corresponen a homes i 35 a
dones. Pertanyen a vint-i-cinc
clubs i entitats de la demarcació
i s'inclouen en deu disciplines
esportives. Entre ells, Kilian

SUBVENCIONS

Detecten un atac
cibernètic des de Rússia
a agències mundials

LaUFECrep
un milió de
la Generalitat

AG~NCIES

HOTELS

en l'esport.
A més, la Generalitat va lliurar sis premis especials més als
millors esportistes de l'any passat en aquesta demarcació, per a
Àlex Puente (esquí alpí), millor
esportista masculí; Noemí Isla
(patinatge), mi llor esportista femenina; Miquel Travé (piragüis-

me), millor promesa masculina;
Ona Baró (piragüisme), millor
promesa femen ina; Oriol Ruiz
(eslàlom), millor esportista masculí en esport adaptat; i Astrid
Fina, millor esportista femenina
en esport adaptat.
També hi va haver un reconeixement a Lluís i Andreu
Tomàs (Llista) per haver guanyat la Copa CERS, a la Rialp
Matxicots i a l'ajuntament de
la Seu pels Special Oly mpics
2018. Com a millor empresa es
va premiar Cadí i es va commemorar els vint-i -cinc anys de la
inauguració del Pa lai de Gèu
de Vielha.

POLIESPORTIU INTERNACIONAL

I WASHINGTON I Microsoft va infor-

nH

Jornet (curses i esquí de muntanya), Astrid Fina (esquí adaptat), Àlex Puente (esquí alpí),
Adrié1n Manera (cú rling) i els
piragü istes Núria Vilarrubla i
Miquel Travé. A tots ells se'ls
va entregar una reproducció
de la litografia de l'artista Eugènia Besora titulada El cercle

mar ahir d'un atac cibernètic a
nivell mundial a agències antidopatge "de caràcter significatiu", que està sent atribuït a una
ent itat associada amb Moscou.
En concret, han patit el sabotatge 16 agències de tot el món.
L'acció s'ha produït quan s'espera una decisió de l'Agència
Mundia l Antidopatge (AMA)
sobre possibles sancions contra
Rússia.
E l gegant informàtic
nord-americà "va detectar recentment atacs cibernètics significatius", que han apuntat des de
mitjans de setembre a "almenys
16 orga nitzacions antidopatge
i esportives, nacionals i internacionals", va informar Tom
Surt, vicepres ident de Micro-

soft, responsable de seguretat,
en un blog oficial de l'empresa.
Aquests atacs "provenen d'un
grup que es denom ina Stron tium, també conegut com Fancy
Bear o APT28", va afegir Burt.
"Alguns han tingut èxit, però la
majoria ha fallat", va afegir el
directiu. El grup de hackers Fancy Bear ha estat anteriorment
associat a mb la inteJ.ligència
russa i els atacs massius contra
els EUA abans de les eleccions
del 2016.
EVITAR SANCIONS

L:acció s'ha produït
quan s'espera possibles
sa ncions contra
l'esport rus

Ajuda per a la difusió
de l'esport català
REDACCIÓ

I BARCELONA I El Govern ha

aprovat destinar una subvenció de 1.054.650 eu ros a la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
amb l'objectiu de promoure
la competició de les federa·
cians esportives, millorar
qualitativament la UFEC i
les entitats que en formen
part i promoure el reconeixement internacional de l'esport català.
El suport del Govern també persegueix la normalit·
zació lingüística, la mi ll ora
de la presència de l'esport
català en els m itjans i la sen·
sibilització dels valors i actituds favorables al joc net, a
la igualtat de gènere i el bon
comportament.

