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SUCCESSOS TRIBUNALS 

El pare del nadó agredit, a 
judici per pegar a la mare 
La jutge que investiga el maltractament infantil també ha vist 
indicis de masclisme li Afronta un altre judici per un cas similar 

L.GARCIA 
I LLEIDA I 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. Segons han confirmat 
fonts pròximes al cas a aquest 
diari , la magistrada ha pres 
aquesta decisió a l constatar 
que hi ha indicis que la mare 
del nadó també ha patit mal. 
tractament per part de la seua 
parella i que 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 van recopilar testimonis de 
veïns que havien gravat dis
cussions de la parella . 

Val a recordar que l'acusat, 
de 39 anys i en presó preven
tiva acusat de l'agressió al seu 
fill quan només tenia 20 dies, 
serà jutjat el proper 4 de no
vembre al Jutj a t Penal 3 de 

Imatge d 'arx iu quan l'acusat va passar a disposició 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 con
siderar 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'any passat. Les ma
teixes fonts van assenyalar que 
la mare del nadó, que està a 
càrrec de la DG AlA a l'assumir 
la tutela, continua amb les visi
tes al seu fi ll, que va ser donat 
d 'alta de l'hospita l encara que 
manté greus seqüeles. 

Consum mixt (LI100 km) I Emissions de CO, (g/km)- Gommo VCl OP El: 5,49-12,6/106,25-233 

JUSTÍCIA 

Trempi 
Balaguer, sense 
jutge per falta 
de substitut 
Demores d'any i mig 
per acomiadaments 

I LLEIDA I El president del Tri
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), Je 
sús María Barrientos, va 
a lertar ahir que la borsa 
de jutges subst ituts a la 
demarcació de Lleida està 
buida, un extrem insòlit i 
que es produeix a l mateix 
temps de la marxa del jutge 
de Tremp i un dels tres de 
Balaguer, que han demanat 
el trasllat. Durant uns deu 
dies, jutges de Lleida assu
miran els seus assumptes. 

Barrientos va indicar 
que un dels punts febles de 
Lleida és la càrrega 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 lit i
g iositat laboral , que l'any 
passat va ser d'un 21% i 
només aquest any ja és del 
20%". La Sala de Govern 
del TSJC es va reunir ahir 
al Canyeret (més informa
ció a la pàgina 22). 

LLEIDA I 11 I 

Detingut per colpejar 
la seua parella a la cara 
[LLEIDA I Un jove de 31 anys 
va ser detingu t dilluns per 
agredir la seua parella en 
un habitatge del carrer De
mocràcia. La Urbana va re
bre l'av ís a les 21.30 hores 
per una ba ralla i, a l'arri
bar-hi , va trobar la vícti
ma amb diversos cops a la 
cara. L'agressor, que era 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. 

Acusat de conducció 
temerària sense carnet 
1 LLEIDA 1 Un conductor de 21 
anys va ser denunciat ahir 
penalment per conduir de 
fo rma temerària i sen 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 maniobres per evitar 
accidents . Finalment, va 
parar a la plaça Bores i va 
continuar la fugida a peu, 
havent deixat dos passat
gers dins del vehicle. També 
va ser denunciat per apro
piació indeguda per agafa r 
el vehicle sense permís de 
la propietària. 

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 O pel 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. O uroció: 36 mesos. TIN: 0%. TAE: O%. Interessos wbvencionots per Opel Espoña, S.l.U. Equipaments 
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 accessoris poden representar un cost addicional. Consulteu condicions de l'oferta ol vostre concessionari Opel. 
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ECONOMIA Solsonès i Pla d'Urgell ti ren La borsa espanyola salva 
de l'economia ll eidatana. els 9.400 punts. 
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EMPRESES LABORAL PARLAMENT 

Sada ofereix pagar la indemnització 
mínima a la plantilla acomiadada 

UP iJARC 
presenten 
propostes a la 
crisi del cava 

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 

I BARCELONA I Unió de Pagesos 
va conside rar ah ir, davant 
de la comissió d'Agricultura 
del Parlament de Catalunya, 
que la crisi del cava d'aques
ta campanya no s 'ha degut 
a un desajust entre l'oferta i 
la demanda. Per això, va de
manar a les institucions que 
vet llin perquè les empreses 
fac in un ús ètic i sostenible 
del sector. A la mateixa co
missió, JARC-Coag va instar 
la conselleria d'Agricultura a 
treballar junts per modificar 
alguns punts de les normat i
ves, com la que regula el po
tencia l de producció vitícola. 

J . MARTINEZ 
1 LLEIDA 1 La direcció deSada i els 
representants dels treballadors 
van iniciar ahir la ronda de reu
nions per negociar l'expedient 
de regulació d'ocupació d'extin
ció per a tota la planti lla que va 
anunciar l'empresa fa uns d ies. 

Segons va explicar Juan No
guero, president del comitè 
d'empresa, la firma ha presen
tat una indemnització per als 
260 treballadors de 20 dies per 
cada any treballat amb un límit 
màxim de 12 mensua li tats, la 
qual cosa suposa el mínim legal. 
Així mateix, ofereix recoHocar 
un total de 33 treballadors en 
diferents plantes que el grup té a 
l'Estat espanyol. Així, suggereix 
recoHocar deu treba lladors a la 

LA DADA 

20 
DIES D' INDEM NITZACIÓ 

l a direcció ha presentat una 
in dem nització de 20 d ies 
per any treballats amb dotze 
mensualitats. 

33 
RECO L·LOCACIONS 

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

planta de Sueca (València), deu 
a la de Lugo, vuit a la d'AlcaJa 
de Guadaira (Sevilla) i cinc a la 
de Tenerife (Canàries). 

La firma, segons el comitè 
d'empresa, els ha comun icat 
que la planta lleidatana no era 
v iable des de fa a nys i que fa 
temps havia d'haver presentat 
un concurs de creditors. 

Per la seua part, el com itè 
d'empresa va cr iticar la ma
la ges tió que s'ha dut a terme 
durant els últims anys, amb el 
trasllat del sacrifici a València 

SEGURETAT SOCIAL SENTÈNCIA 

o la reducció de l'especejament, 
malgrat les mi lionàries inversi
ons que s'han dut a terme. 

Per als treba lladors, aquesta 
oferta és inacceptable, segons 
va explicar Noguera, per la qual 
cosa preveu unes llargues nego
ciacions per millorar les condi
cions per a la planti lla. 

Així mateix, va lamentar que 
arran de la llei de la reforma 
laboral, el departament de Tre
ball no pugui intervenir com a 
mediador en aquest confl icte 
labora l i només estigui capaci-

Més de 16.000 jubilats catalans poden 
exigir la revisió de la seua pensió 
I BARCELONA I UGT considera que 
uns 16.000 pensionistes cata
lans , que a lguna vegad a van 
treba llar a temps parcial i que 
han vist reduïda la seua pensió 
després d'aplicar-se'ls un coefi
cient reductor de pensió, el coe
ficient de parcialitat, tenen dret 
a la revisió de les seues pensions 
després de ser considerat nul pel 
Tribunal Constitucional el3 de 
juliol passat. 

Aquest coeficient de parc i
a litat s'aplicava per calcular el 

període de cotització dels treba
lladors a temps parcial, reduint 
el nombre efectiu de dies cotit
zats a efectes de pres tacions. 

La sentència va decla rar nul 
aquest coeficient per discrimi
nació ind irecta per raó de sexe, 
ja que les dones treba lladores 
són majoria en l 'ocupació a 
temps parcia l. Aquest coefici
ent ampliava la bretxa de gènere 
en pensions a l perjudicar més 
la dona. 

Segons dades del mate ix 

secretari d'Estat de Seguretat 
Social, el 23 per cent dels pen
sionistes han cotitzat en algu
na ocasió a temps parcia l i la 
sentència els afectaria en un S 
per c~nt en l'import de les seues 
penstons. 

Les estadístiques que la Segu
retat Social posa a disposició pú
blica no faci lita conèixer quan
tes pensions estarien afectades, 
encara que UGT considera que 
al voltant de 16.000 jubilats ca
ta lans podrien reclamar. 

tat per emetre un informe no 
vinculant si l'esmentat conflicte 
arriba fi nalment als tribuna ls 
de Justícia. 

D'altra banda, Noguero va 
avançar que, paraJ.lelament a 
la negociac ió, s'iniciaran mo
bilitzacions per pressionar con
t 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'ajun
tament debati una moció con
trària als plans de Sada. 

HABITATGE 

La firma 
d'hipoteques 
es desploma un 
2S%a Lleida 
I LLEIDA I El nombre d'h ipote
ques constituïdes sobre habi
tatges inscrits en els registres 
de la propietat a Lleida es va 
situar en 154 el mes d'agost 
passat, xifra un 24,8% in
fer ior a la de l mateix mes 
del 2018, segons les dades 
de l'Ins titut Naciona l d'Es
tadística (IN E). Estadística 
assenya la que l'en trada en 
vigor de la nova llei de Crèdit 
Immobil iari a l juny "podria 
haver afectat" les dades de 
l'agost , ja que les d'aquesta 
estadística procedeixen d'es
criptures públiques realitza
des en mesos anteriors. 

Nova oficina d'Asaja a Tremp • Asaja Lleida va inaugura r ahi r 
la seua nova oficina a Tremp, ubicada al passeig del Vall 14-16, 
baixos. En la inauguració, va tenir lloc una xarrada sobre la llei 
de dejeccions ramaderes davant de mig centenar de persones. 
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ALPINISME 

Un nepalès fa cim 
als 14 vuitmils en 
tan sols sis mesos 
I KATMANDÚI Nirmal Purja, un 
nepalès de 36 anys, s'ha con
vertit en l'escalador que en 
menys temps ha fet cim als 
catorze vuitmils del planeta, 
un assoliment conquerit en 
sis mesos. Purja va fer el cim 
a l Shishapangma, de 8.027 
metres sis mesos i una set
mana desp rés que ho fes a 
l'Annapurna I, on va comen
çar 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 Vi
cente Javaloyes, per tal d'ini
ciar una línia de coHaboració 
entre si en matèria congres
sua! esportiva i de cohesió 
social. 

POLIESPORTIU GUARDONS 

óSPORTIS rES 
oUTITAi$ 

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

SEGRE I 
Dimecres, 30 d'octubre del 2019 

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 
I TREMPI La Generalitat va distin
gir ahir els mèrits de 78 espor
tistes de l'Alt Pirineu i Aran, que 
van obtenir èxits destacats l'any 
passat en les respectives disci-

A 
L L E 

O A 

plines en competicions d'àmbit 
català, estatal i internacional. 

L'acte, que es va celebrar 
a l'Espai Cultura l La Lira de 
Tremp, va comptar amb la pre
sència del secretari general de 
l'Esport de la Generalitat, Ge
rard Figueras; la delegada de l 
Govern a la demarcació, Rosa 
Amorós; l'alcaldessa Maria Pi
lar Cases; i el representant terri
torial 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 

Jornet (curses i esquí de mun
tanya), Astrid Fina (esquí adap
tat), Àlex Puente (esquí alpí), 
Adrié1n Manera (cúrling) i els 
piragüistes Núria Vilarrubla i 
Miquel Travé. A tots ells se'ls 
va entregar una reproducció 
de la litografia de l'artista Eu
gènia Besora titulada El cercle 
en l'esport. 

A més, la Generalitat va lliu
rar sis premis especials més als 
millors esportistes de l'any pas
sat en aquesta demarcació, per a 
Àlex Puente (esquí alpí), millor 
esportista masculí; Noemí Isla 
(patinatge), mi llor esportista fe
menina; Miquel Travé (piragüis-

POLIESPORTIU INTERNACIONAL 

Detecten un atac 
cibernètic des de Rússia 
a agències mundials 
AG~NCIES 
I WASHINGTON I Microsoft va infor
mar ahir d'un atac cibernètic a 
nivell mundial a agències anti
dopatge "de caràcter significa
tiu", que està sent atribuït a una 
ent itat associada amb Moscou. 
En concret , han patit el sabo
tatge 16 agències de tot el món. 
L'acció s'ha produït quan s'es
pera una decisió de l'Agència 
Mundial Antidopatge (AMA) 
sobre possibles sancions contra 
Rússia. 

soft, responsable de seguretat, 
en un blog oficial de l'empresa. 

Aquests atacs "provenen d'un 
grup que es denomina 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 Fan
cy Bear ha estat anteriorment 
associat a mb la inteJ.ligència 
russa i els atacs massius contra 
els EUA abans de les eleccions 
del 2016. 

me), millor promesa masculina; 
Ona Baró (piragüisme), millor 
promesa femen ina; Oriol Ruiz 
(eslàlom), millor esportista mas
culí en esport adaptat; i Astrid 
Fina, millor esportista femenina 
en esport adaptat. 

També hi va haver un re
coneixement a Lluís i Andreu 
Tomàs (Llista) per haver gua
nyat la Copa CERS, a la Rialp 
Matxicots i a l'ajuntament de 
la Seu pels Special Olympics 
2018. Com a millor empresa es 
va premiar Cadí i es va comme
morar els vint-i -cinc anys de la 
inauguració del Pa lai de Gèu 
de Vielha. 

SUBVENCIONS 

LaUFECrep 
un milió de 
la Generalitat 
Ajuda per a la difusió 
de l'esport català 

REDACCIÓ 
I BARCELONA I El Govern ha 
aprovat destinar una subven
ció de 1.054.650 euros a la 
Unió de Federacions Espor
tives 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 reconei
xement internacional de l'es
port català. 

nH 
E l gegant informàtic 

nord-americà "va detectar re
centment atacs cibernètics signi
ficatius", que han apuntat des de 
mitjans de setembre a "almenys 
16 organitzacions antidopatge 
i esportives, nacionals i inter
nacionals", va informar Tom 
Surt, vicepres ident de Micro-

EVITAR SANCIONS 

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

El suport del Govern tam
bé persegueix la normalit· 
zació lingüística, la mi llora 
de la presència de l'esport 
català en els mitjans i la sen· 
sibilització dels valors i acti
tuds favorables al joc net, a 
la igualtat de gènere i el bon 
comportament. HOTELS l'esport rus 
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