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Prohibeixen sortir del 
país a un dels acusats 
del xoc mortal a l’N-240
Fiscalia demana 4 anys i un any i mig 
de presó, i l’acusació particular, 15 anys
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El titular del jutjat d’Instrucció 2 
de Lleida va ordenar ahir la prohi-
bició de sortir del país per un dels 
dos conductors, S. I. Z., acusat de 
causar la mort de Marta Soria, 
la jove de 27 anys de les Borges 
Blanques que va morir la matina-
da del 16 d’octubre de 2016 en 
un accident al quilòmetre 83,1 de 
l’N-240, a la zona de la Torre del 
Mequinensa entre Lleida i Juneda 
(on la baixada propera a l’antiga 
benzinera Petrocat). A finals de 
novembre es va dictar una ordre 
de cerca i captura perquè no ha-
via estat localitzat al domicili que 
va facilitar perquè li notifiquessin 
els escrits de l’acusació i la Fis-
calia. Finalment, ahir pel matí va 
comparèixer als jutjats de Lleida i 
segons va explicar el seu advocat, 
Joan Argilés, “el meu client esta-
va treballant a Romania. Quan ve 
a Lleida va a casa d’una cosina, 
però ella va canviar el seu domici-
li i no ho va comunicar als jutjats, 
raó per la que no se’l va poder lo-
calitzar, no s’havia escapat”. 

FOTO: ACN / Familiars de la noia de les Borges, durant una protesta

Fiscalia demana quatre anys 
de presó per S. I. Z., per un delic-
te de conducció temerària amb 
agreujant de menyspreu a la vida 
de la resta i la privació per sis anys 
del permís de conduir. Per l’al-
tra acusada, E. A. T., sol·licita un 
any i mig de presó per un delic-
te d’omissió del deure de socors. 
L’acusació particular demana per 

cadascun 15 anys de presó per un 
delicte homicidi dolós. De forma 
subsidiària, que se’ls condemni 
per un delicte d’homicidi per im-
prudència greu, el que rebaixaria 
a 4 anys la pena a demanar, tenint 
en compte un delicte de conduc-
ció temerària, un delicte d’omis-
sió del deure de socors i un delic-
te contra la seguretat viària. 

L’Ajuntament d’Albesa vol im-
pulsar una ‘taula pagesa’ amb 
representants del sector agra-
ri i ramader per tal de buscar 
sinergies i treballar plegats  per 
buscar solucions a les proble-
màtiques que pugui aparèixer.  
Està previst que aquest diven-
dres arrenqui la iniciativa amb 
una primera assemblea a l’Ajun-
tament a la que estaran convo-
cats els pagesos i ramaders de 
la localitat. L’objectiu és crear 
un espai de treball conjunt on 
establir col·laboracions i bus-
car solucions conjuntes als dife-
rents problemes que sorgeixin.

Albesa crearà 
una taula 
pagesa per 
treballar de 
forma conjunta 
amb el sector

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
La regidora d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques, Maria Fusté, va donar a 
conèixer ahir la dotzena de pro-
jectes educatius i de millora dels 
centres escolars de la capital gar-
riguenca per a l’any 2020, en els 
quals col·laborarà el consistori, 
amb un import total de 49.200 
euros.

Així, segon Fusté, després de 
les diverses reunions mantin-
gudes amb les directores dels 
diferents centres de les Borges 
i membres de les AMPES per 
conèixer les necessitats de cada 
centre, des d’Ensenyament i de 
cara al pressupost 2020, se sub-
vencionaran els projectes Pati, 
Socialització de llibres, i Gos com 

Les Borges subvencionarà una 
dotzena de projectes educatius

a teràpia, de l’Escola Joan XXIII, 
en la qual també s’actuarà per 
a millorar el pati; i els projectes 
Pati, Científics en marxa, i Escola 
Verda, del Col·legi Mare de Déu 
de Montserrat. Pel que fa a l’es-
cola de música, la regidora va 
exposar que es farà un nou ac-
cés per millorar la seguretat i ac-
cessibilitat al centre, així com el 
drenatge del patí, per a evitar-hi 
inundacions quan plou, alhora 
que es millorarà  la il·luminació i 
s’hi col·locarà mobiliari urbà. 

Finalment, Fusté va indicar 
que, en relació amb el Pla Educa-
tiu d’Entorn de les Borges, s’ini-
ciarà un nou projecte, el de des-
coberta històrica de la ciutat, que 
complementarà el que ja s’està 
duent a terme de descoberta de 
l’espai natural del Terrall, i les 
despeses dels quals s’assumeixen 
des del consistori. Aquest projec-
te estarà adreçat a alumnes de ci-
cle superior i de secundària dels 
tres centres borgencs.FOTO: Aj. Borges / Moment en que es van presentar els projectes

L’Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Pi-
rineu i Aran (IDAPA) ha editat 
la guia ‘Bones pràctiques infor-
matives a la muntanya. Consells 
adreçats als agents locals per 
informar bé, prevenir accidents 
i fomentar actituds responsa-
bles’, que recull 30 recomana-
cions per informar sobre segu-
retat per contribuir a reduir el 
nombre d’accidents i de rescats, 
fomentar el respecte dels visi-
tants per la natura i el patrimo-
ni local i comunicar de manera 
més eficaç per aconseguir que 
els comportaments suggerits es 
portin a la pràctica. 

La guia es va presentar al 
Centre de Suport Territorial dels 
Pirineus de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (ICGC), 

a Tremp, coincidint amb la cele-
bració del Dia Internacional de 
les Muntanyes.

La publicació és el resultat de 
la feina desenvolupada per la 
comissió d’accidentalitat a mun-
tanya, creada en el marc del Pla 
Interdepartamental i Intersec-
torial de Salut Pública (PINSAP). 
Aquesta comissió, així com l’ela-
boració de la guia, han estat co-
ordinades per l’IDAPA, conjun-
tament amb l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. El secre-
tari de Salut Pública del Depar-
tament de Salut, Joan Guix, va 
destacar la seva importància, ja 
que “suposa una gran aportació 
per aconseguir que l’experiència 
tan positiva per a la salut de gau-
dir de la natura es faci amb segu-
retat i respecte”.

El Govern crea una guia 
per ajudar els agents locals 
a informar a la muntanya

FOTO: ACN / Presentació de la ‘guia de bones pràctiques’
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