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coronavirus lleida ciutat

S. coSta d. /j. m.a.
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de Lleida 
preveu que els paradistes de 
roba, calçat i altres articles del 
mercadillo tornin a l’activitat, 
quan el territori entri en la fase 
3 de la desescalada, d’aquí a una 
o dos setmanes. Fonts munici·
pals van indicar que així ho van 
acordar la regidoria de Comerç 
i els paradistes la setmana pas·
sada i ara estan estudiant una 
ubicació que pugui garantir la 
distància de seguretat entre els 
llocs.

Aquests paradistes porten des 
del 12 de març sense treballar, 
ja que l’ajuntament va suspen·
dre els mercadillos a causa de 
la declaració de l’estat d’alarma 
per la pandèmia del coronavi·
rus. Una mesura que també va 
afectar els de fruita i verdura, 
que comparteixen espai amb 
els de roba al Camp d’Esports i 
el Barris Nord, encara que van 
haver de cessar l’activitat més 
tard, el 21 de març. No obs·
tant, aquests últims van poder 
tornar a l’activitat el 2 de maig 
amb mesures preventives com 
mantenir una distància de dos 
metres entre les parades, que 
els clients no poguessin tocar el 
gènere i prioritzant el pagament 
amb targeta en lloc de l’efectiu. 
Arran d’aquesta situació, els pa·
radistes de roba i calçat feia set·
manes que demanaven al con·
sistori tornar a l’activitat i ara 

estan buscant un emplaçament 
que garanteixi totes les mesures 
de seguretat que es requereixen 
per a la venda ambulant. 

És per això que, a causa de 
la quantitat de parades, és in·
viable que tots puguin instal·
lar·se al recinte del Barris Nord 
els dissabtes, ja que no es po·
dria mantenir la distància de 
seguretat recomanada, per la 

qual cosa estan estudiant altres 
ubicacions. La ubicació que tant 
els paradistes com el consistori 
veuen més viable per instal·lar 
el mercat era la rambla de Par·
dinyes, tot i que encara no està 
decidit. El mercadillo dels dijous 
del Camp d’Esports, amb menys 
parades, només haurà d’ampliar 
la superfície del pàrquing que 
utilitza.

Fa unes setmanes, l’associació 
Futur i la de Marxants de Lleida 
van proposar a l’ajuntament fer 
“minimercadillos” amb 20 o 25 
parades en diversos barris de la 
ciutat per poder reprendre l’acti·
vitat, però després els mateixos 
venedors van apostar per estar 
tots junts. Moltes famílies por·
ten ja gairebé tres mesos sense 
ingressos.

imatge d’arxiu del mercadillo de roba del Barris Nord el 12 de març passat, l’últim celebrat.

amaDo forrolla

El mercadillo recuperarà les parades 
de roba quan Lleida estigui en fase 3
La distància de seguretat obligarà a ampliar el recinte || La rambla de Pardinyes, 
la principal opció per acollir part dels punts de venda els dissabtes

Reunió per 
reactivar 
l’economia local
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, es va reunir 
ahir telemàticament amb el 
president de l’Associació Ca·
talana de Municipis (ACM) 
amb l’objectiu de traçar una 
estratègia per reactivar el tei·
xit socioeconòmic del terri·
tori. Pueyo ha demanat que 
els ajuntaments amb dèficit, 
com és el cas de Lleida, rebin 
ajuts per poder portar a ter·
me la recuperació a tots els 
sectors, mentre que l’ACM ha 
reclamat al Govern Central 
més flexibilitat en la despesa 
perquè els municipis utilitzin 
el superàvit de 2019 per tal 
de pal·liar els efectes generats 
per la crisi.

Plusfresc pren la 
temperatura als 
seus empleats
❘ lleiDa ❘ La cadena lleidatana 
de supermercats Plusfresc 
va anunciar ahir que pren·
drà la temperatura a tots els 
seus empleats, tant de les 
botigues com de les oficines 
i magatzems, tots els dies 
abans que comencin la jor·
nada laboral. Aquesta és la 
nova mesura que ha impulsat 
la companyia per prevenir 
nous contagis de coronavirus 
entre el personal. Al princi·
pi de la pandèmia ja va do·
tar d’equips de protecció els 
empleats i va instal·lar mam·
pares a les caixes de tots els 
seus supermercats.

Les autoescoles reobren 
amb mesures de seguretat 
i una alta demanda
Primers exàmens en municipis del Pirineu

classe teòrica a l’aula de l’autoescola de lleida Hoy-voy, ahir.

p. rodellar
❘ lleiDa ❘ Un dels sectors benefica·
dos per l’entrada aquesta setma·
na de la regió sanitària de Lleida 
en la fase dos de la desescalada 
és el de les autoescoles. Així, 
totes les acadèmies de formació 
viària de Lleida van obrir les 
portes dilluns passat amb una 
activitat “intensa”, segons va 
assegurar ahir el director d’una 
d’aquestes, el centre Hoy·voy, 
Pere Vendrell. “Entre l’adap·
tació tant de l’escola com dels 
vehicles a les normes sanitàries 
i tornada de tots els alumnes es·
tem tenint un retorn a l’activitat 
potent”, va explicar Vendrell, 
que va afegir que és optimista 
davant d’aquesta nova situació. 
I és que amb l’entrada en la fa·
se dos està previst que a Lleida 
comencin a fer·se exàmens te·

òrics a partir de la setmana que 
ve. En aquest sentit, Vendrell 
va apuntar que han reduït l’afo·
rament de les classes teòriques 
al 30% i que tots els alumnes, 
igual que el professor, porten 
mascareta, estan separats de·
gudament i es renten les mans 
amb els dispensadors de gel hi·
droalcohòlic que han instal·lat. 
Pel que fa als vehicles que amb 
els quals es fan les pràctiques, 
conductor i professor estan se·
parats per una mampara, i amb·
dós estan obligats també a por·
tar màscara, a banda de guants. 
Entre classe i classe, els cotxes 
es desinfecten.

En aquesta línia, Vendrell va 
celebrar que a partir del dia 22 
puguin començar a fer·se exà·
mens pràctics a Lleida, i aquest 
any la DGT també permetrà 

maite monné

que es puguin fer durant el mes 
d’agost.

Per la seua part, al Pirineu i 
Aran, a l’estar en una fase més 
avançada de la desescalada, la 
3, municipis com la Seu, el di·
vendres 12, la Pobla de Segur, 
el dilluns 15, ja acolliran els pri·

mers exàmens tant teòrics com 
pràctics. “La tornada a la nova 
normalitat està anant bé”, va 
afirmar el president de l’Asso·
ciació d’Autoescoles de Lleida, 
Raül Viladrich. 

Val a recordar que la DGT 
finalment va acceptar les peti·

cions de les autoescoles lleida·
tanes i va incorporar la setmana 
passada un examinador de su·
port a la demarcació de Lleida. 
Així, actualment compta amb 
quatre i en tindrà vuit una vega·
da que tota la província estigui 
en fase tres.
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Sandra Castro guanya poder i relleva 
Rutllant com a tinent d’alcalde.

p. 16
Lliures amb càrrecs els dos acusats 
d’una agressió homòfoba.

p. 17

els alumnes de selectivitat no s’asseuran aquest any tan junts com l’anterior, a la imatge.

SegRe

S.e.
❘ LLeiDa ❘ La selectivitat d’aquest 
any, que se celebrarà del 7 al 
10 de juliol, serà més descen-
tralitzada que anys anteriors 
per complir les mesures de 
prevenció per la pandèmia del 
Covid-19, que comporten una 
separació dels alumnes i, per 
tant, una major necessitat d’es-
pais. A més, alumnes i profes-
sors hauran de portar màscara 
en tot moment i l’ocupació de les 
aules serà d’entre una cinque-
na i una sisena part de la seua 
capacitat. 

La Universitat de Lleida 
(UdL) preveu utilitzar instal-
lacions pròpies a tots els cam-
pus (excepte la unitat docent al 
costat de l’Arnau). En el cas que 
el nombre d’inscrits a les pro-
ves sigui un 25% superior al de 
l’any passat (2.024), es plante-
jaria utilitzar altres espais, com 
instituts. 

Manté la subseu de la selec-
tivitat a la Seu d’Urgell, n’in-
corpora una a Vielha per als 
alumnes d’Aran i Alta Riba-
gorça i està pendent de la res-
posta d’un altre centre del Pre-
pirineu-Pirineu, amb tota pro-
babilitat als Pallars, per evitar 
desplaçaments.

Les mesures per garantir la 
“màxima seguretat” i reduir el 
risc de contagi de coronavirus, 
que ha elaborat la comissió or-
ganitzadora de les proves i que 
el Procicat haurà de validar, se 
centren que els estudiants, pro-
fessors i personal de suport hau-
ran de portar obligatòriament 
mascareta, mantenir la distàn-

La selectivitat serà més descentralitzada i 
amb mascaretes per a alumnes i professors
La UdL destinarà espais de tots els campus i hi haurà subseus a la Seu i Vielha i probablement una altra 
als Pallars || Si els inscrits augmenten en un 25%, es planteja utilitzar algun institut a la capital

educació accés a la universitat

cia de seguretat i rentar-se les 
mans freqüentment amb gel hi-
droalcohòlic. A més, es prohi-
birà l’accés als llocs d’examen a 
qualsevol persona amb símpto-
mes compatibles amb Covid-19.

A l’entrar i sortir del centre 
totes les persones s’hauran de 
rentar les mans amb gel hidro-
alcohòlic i també cada vega-
da que s’intercanviïn papers o 
qualsevol objecte. Per aquesta 
raó, està previst distribuir 2.500 
litres de gel entre totes les seus 
de les proves, que s’ubicaran en 
59 localitats de Catalunya, quan 
habitualment eren 22. 

Es cridarà els alumnes de 
manera escalonada per entrar, 
per ordre alfabètic, i cada es-
tudiant ocuparà tots els dies el 

lloc que se li assigni el primer 
dia i dipositarà els seus objectes 
personals en un espai de segu-
retat situat darrere del seu lloc 
i, si no és possible, davant. No 
podrà sortir de l’aula fins que 
no transcorri una hora de l’inici 
de la prova i prèvia autorització 
del professor. Els recorreguts, 
les aules i els lavabos estaran 
senyalitzats i hi haurà recorda-
toris sobre les actituds responsa-
bles. Els passadissos només po-
dran ser ocupats en el moment 
d’accedir a les aules.

gel hidroalcohòlic
es distribuiran 2.500 litres 
de gel hidroalcohòlic entre 
totes les seus, ubicades en 
59 localitats de Catalunya

Sorteig per desempatar preinscripcions 
escolars amb la mateixa puntuació

ensenyament nou curs

❘ baRCeLona ❘ El número de des-
empat per a la preinscripció es-
colar del curs 2020-2021 per al 
segon cicle d’educació Infantil, 
Primària i ESO és el 33.386, se-
gons va informar ahir Educació. 
La conselleria ha rebut 153.303 
sol·licituds, majoritàriament 
telemàtiques. 

A Lleida, el passat 25 de maig 
s’havien registrat 8.339 petici-
ons, bàsicament a P-3 i primer 
d’ESO. El número, obtingut per 
sorteig, serveix per ordenar les 

peticions d’alumnes que tenen 
la mateixa puntuació i que és 
necessari desempatar. 

El llistat d’inscrits baremat 
després del sorteig es publica-
rà demà i del 26 al 29 d’aquest 
mes està prevista l’ampliació 
de la petició de centres per a 
sol·licituds que no han obtingut 
una assignació d’ofici. L’oferta 
final de places serà el 6 de juli-
ol i l’endemà, el llistat definitiu 
d’alumnes admesos, així com 
la llista d’espera. Els estudiants 

preinscrits que ja tinguin plaça 
es podran matricular del 13 al 
17 de juliol.

Retorn presencial
D’altra banda, famílies i do-

cents de Catalunya estan reco-
llint firmes per a un manifest 
que reclama que la tornada a 
l’escola al setembre sigui pre-
sencial i demana un equilibri 
“raonable” entre la salut i les 
“necessitats” educatives de 
l’alumnat.

leS clauS

Espais i subseus
z La Universitat de Lleida uti-
litzarà aules de tots els seus 
campus i només en cas que els 
inscrits superin en un 25% els 
2.024 de l’any passat es plante-
jarà usar també algun institut 
a la capital. es manté la sub-
seu habitual a la Seu d’Urgell, 
se n’incorpora una a Vielha i 
probablement n’hi haurà una 
altra en una altra localitat dels 
Pallars.

Mascaretes i gel
z Les mascaretes seran obliga-
tòries per a alumnes, docents i 
personal de suport, també du-
rant el procés d’acreditació i els 
exàmens. Hauran de rentar-se 
les mans amb gel hidroalcohò-
lic a l’entrar i sortir del centre, i 
cada vegada que intercanviïn 
papers o un objecte.

Ocupació de les aules
z Serà d’entre una cinquena i 
una sisè part de la seua capaci-
tat, amb 2 metres de separació 
entre persones. Cada estudiant 
ocuparà tots els dies el lloc que 
se li assigni el primer. només es 
podrà ser al passadís per acce-
dir a l’aula.

Aigua i menjar
z es recomana a alumnes, do-
cents i personal que portin 
aigua i menjar perquè les ma-
quines expenedores i les fonts 
estaran desactivades.

maite monné

Manifestació per un habitatge digne ■ Una trentena de per-
sones es van concentrar ahir convocades per la PAH davant la 
subdelegació del Govern, per demanar ajuts a les famílies vul-
nerables en matèria d’habitatge i suspendre els desnonaments.
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Denunciat per matar 47 arbres
amb un herbicida al Pallars Jussà.

p. 20
Tallers virtuals sobre l’Estany
amb inscrits de tot Catalunya.

p. 22

La concentració contra l’Agència de Patrimoni Natural, ahir davant del Parlament.

Tsunami rural / TwiTTEr

r.r. / AgèNcieS
❘ llEiDa ❘ Mig centenar d’alcal-
des de municipis del Pirineu de 
Lleida i de la resta de Catalunya 
es van concentrar ahir davant 
del Parlament per exigir que els 
partits paralitzin la creació de la 
polèmica Agència de Patrimo-
ni Natural. Acompanyats per 
uns cinquanta representants 
d’associacions, organitzacions 
agràries i propietaris forestals, 
els edils van dipositar les vares a 
terra en senyal de protesta i van 
entregar al president de la Cam-
bra, Roger Torrent, un manifest 
que critica el futur organisme i 
demana consensuar-lo amb els 
afectats. Malgrat tot, la junta de 
portaveus va mantenir el debat i 
la votació de la proposició de llei 
en el ple de la setmana vinent, 
els dies 17 i 18.

Els participants en la mobi-
lització van respondre a una 
crida a través de les xarxes 
socials sota el lema Tsunami 
Rural. Els contraris a la nova 
agència s’hauran de constituir 
formalment com a plataforma al 
Pallars Sobirà dissabte vinent. 
Així ho va avançar Carles Isus, 
president del consell del Pallars 
Sobirà i un dels impulsors de la 
protesta. Després de l’acte, va 
explicar que el nou organisme 
de la Generalitat ha estat “la 
gota que ha fet vessar el vas” 
i ha revifat el rebuig del món 
rural a polítiques dictades sen-
se la seua participació. “Cada 
vegada que una llei ens afecta, 
ens en assabentem els últims”, 
va assenyalar.

Entre els assistents a la pro-

Mig centenar d’alcaldes exigeixen paralitzar 
l’Agència de Patrimoni Natural al Parlament
Es concentren davant de la Cambra catalana amb cinquanta representants més d’associacions i propietaris 
de boscos || El debat per aprovar aquest nou organisme es manté per a la setmana que ve

medi ambient gestió

testa es trobava Paco Boya, que 
hi va acudir com a president de 
l’associació de municipis EsMon-
tañas i no com a síndic d’Aran. 
Davant de polítiques orientades 
estrictament a la conservació 

del medi natural, va reclamar 
una “visió transversal que no 
ignori qüestions com el desen-
volupament rural ni problemes 
com la despoblació”.

La Generalitat ha plantejat 
la possibilitat d’augmentar la 
representació dels ens locals en 
la direcció de l’agència, encara 
que el Govern hi mantindria 
la majoria absoluta (vegeu les 
claus). “És un plantejament que 
s’hauria d’haver fet des del prin-
cipi, i no al final del procés”, 
va assenyalar Isus. Els manifes-

tants consideren que el tràmit 
“no va respectar els principis 
de transparència, participació 
i consens”.

A favor de l’agència
Davant l’oposició de més de 

cent ens locals i entitats, recol-
zen l’agència associacions am-
bientalistes. S’hi ha sumat un 
manifest que ha rebut suport de 
responsables d’espais protegits 
com el Parc Nacional d’Aigües-
tortes i els parcs de l’Alt Pirineu 
i el Cadí-Moixeró, entre d’altres.

vAreS i mANifeSt
Els edils van deixar les vares 
a terra en senyal de 
protesta i van entregar un 
manifest a roger Torrent

x. SANteSmASSeS
❘ CErvEra ❘ L’ajuntament de Cerve-
ra celebrarà aquest divendres el 
ple de la moció de censura, amb 
la qual Joan Santacana (ERC) 
preveu arrabassar l’alcaldia a 
Ramon Augé (JxCat). La sessió 
tindrà lloc al Centre d’Empreses 
Innovadores de Cervera i serà 
a porta tancada, però es podrà 
seguir per internet a través de 
YouTube. Serà la quarta censura 
d’aquest mandat a Lleida, des-
prés de les de Maldà, Ponts i el 
consell del Sobirà.

Augé va explicar ahir que 
“en les actuals circumstàncies 
polítiques no em queda cap al-
tra opció que encaixar de forma 
esportiva la moció de censura”. 
Es va reafirmar que “en aquests 
moments difícils no toca pre-
sentar-la, però si prospera em 
quedaré a l’oposició treballant 
per a Cervera”. 

Va reconèixer no haver acon-
seguit fins al moment cap pacte 
per donar continuïtat al govern 
local i va dir que si prospera 
“quedaran sobre la taula molts 

projectes que suposen tot un 
any de treball intens”.

El ple començarà amb un 
minut de silenci dedicat a una 
treballadora de la Paeria mor-
ta durant el confinament. La 

mesa serà presidida per dos 
edils: Meritxell Ramon (ERC), 
al ser la més jove, i Antonio Del-
gado (PSC), que exercirà com 
a regidor de més edat. Encara 
que Santacana sigui més gran 
que ell, el republicà es presenta 
com a candidat a l’alcaldia. Per 
aconseguir-la, Esquerra necessi-
ta el suport de 7 edils, que haurà 
d’assolir amb els vots dels par-
tits que van presentar la moció 
de censura: ERC, amb quatre 
regidors; la CUP, amb dos; i SiF, 
amb dos més.

augé: “Encaixaré la moció de censura amb esportivitat”
política partits

SuPortS
Esquerra va presentar la 
moció amb la CuP i siF, per 
la qual cosa compten amb 
vuit dels tretze edils

ERC confia a prendre l’alcaldia de Cervera a JxCat en el ple que se celebrarà divendres

El nou govern  
es presentarà 
dissabte
n ERC espera presentar 
el nou govern municipal 
de Cervera i les seues lí-
nies d’acció dissabte que 
ve, tan sols un dia després 
del ple que votarà la mo-
ció de censura.

Val a recordar que l’ac-
tual equip de govern de 
l’ajuntament el formen Jx-
Cat i el PSC, em minoria 
després que els dos edils 
de Solucions i Futur (SiF) 
l’abandonessin a mitjans 
de març.

LeS cLAuS

La futura agència
z substituirà la direcció general 
de Polítiques ambientals i es fi-
nançarà amb partides de la Ge-
neralitat, taxes i impostos ambi-
entals com el del CO2. Tindrà un 
director i un consell de direcció 
amb majoria de la Generalitat 
(10 de 19 membres) i una repre-
sentació minoritària d’ens locals 
(3) del sector agrari i forestal (3), 
naturalistes i ecologistes.

Meritxell Budó
z  la portaveu del Govern va 
afirmar, en aquest sentit, que 
l’agència “vetllarà perquè les 
preocupacions del territori es 
vegin recollides” i que Territori 
i agricultura treballaran per “in-
cloure i tenir en compte totes 
les reflexions i per solucionar 
malentesos”.

Damià Calvet
z El conseller de Territori ha en-
viat més de 400 cartes a ajun-
taments i entitats en les quals 
exposa que esmenes a la pro-
posició de llei augmentaran de 
tres a quatre membres la repre-
sentació dels ens locals. així 
mateix, va prometre participa-
ció per elaborar els estatuts de 
l’agència.

Conselh Generau
z El Conselh no s’ha pronunciat 
sobre l’agència i aran exercirà 
per si mateixa les competènci-
es que té transferides.
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l.g.
❘ rivert ❘ Els Agents Rurals han 
denunciat el titular d’una finca 
de Rivert (Conca de Dalt), al 
Pallars Jussà, per provocar la 
mort de 47 arbres, alguns dels 
quals centenaris, mitjançant 
l’aplicació negligent i dolosa 
d’herbicida. Segons va informar 
ahir el cos mediambiental de la 
Generalitat, la persona denun-
ciada va fer forats amb un tre-
pant als troncs per introduir el 
producte químic dins de l’arbre. 
La majoria dels arbres afectats 
són roures i alguns tenen més 

Vista dels forats que presentaven els arbres afectats en una finca de rivert.

agents rurals

Denunciat per matar 47 arbres, 
alguns de centenaris, al Jussà
Els Agents Rurals proposen sancionar amb fins a 3.000 euros el titular d’una finca 
particular de Rivert || Va perforar els troncs per col·locar-hi herbicida a dins

agricultura infraccions

de 100 anys, la qual cosa com-
porta una infracció greu de la 
llei forestal.

Es dóna la circumstància que 
fa tres anys la finca havia rebut 
una autorització per part de la 
conselleria d’Agricultura per fer 
una tala forestal per a una con-
versió a cultiu de cereal. Tan-
mateix, els arbres afectats ara 
havien quedat fora d’aquesta 
autorització per la seua especial 
protecció i se’ls havia marcat 
perquè no es talessin durant 

la “trencada” autoritzada per 
Agricultura.

Després d’analitzar el ter-
reny, els Rurals van inspeccio-
nar els arbres i van comprovar 
que presentaven forats al tronc 
on s’havia introduït l’herbici-
da, la qual cosa els ha provo-
cat la mort. El departament 
assenyala que es tracta d’una 
infracció greu de la llei fores-
tal i proposen a la Generalitat 
que s’imposi al responsable 
una sanció, que podria ser de 

3.000 euros, segons la regulació 
administrativa.

A començaments d’any, els 
Rurals van interposar una de-
núncia per superar en mitja 
hectàrea el terreny autoritzat 
per a una tala forestal a Isona 
i Conca Dellà, al Jussà. També 
es va denunciar el fet que no es 
va comunicar al cos de fores-
tals l’inici d’aquestes actuaci-
ons, com és obligatori. Aquest 
tipus de tales han de tenir auto-
rització per part d’Agricultura.

    Les sancions, els passaports 
immunitaris, el rastreig de te-
lèfons mòbils, la restricció de 
circulació o la persuasió de 
notícies falses serien alguns 
dels exemples d’anàlisi sobre 
les possibles lesions als drets 

de la intimitat, reunió i mani-
festació, llibertat religiosa o de 
circulació. En aquest sentit, el 
departament també ha habili-
tat una bústia electrònica per-
què les persones i institucions 
interessades puguin enviar al 
grup d’experts valoracions o 
elements de judici. 
    Els membres del comitè no 
rebran remuneració econòmica 
i actuaran “amb objectivitat, 
transparència i plena indepen-
dència”. Estaran coordinats pel 
director de Dret i Entitats Jurí-
diques, Xavier Bernadí. 
    Justícia publicarà a la tar-
dor l’informe final del comitè 
i la consellera, Ester Capella, 
l’entregarà als presidents del 
Govern català i del Parlament. 
L’informe final es publicarà 
també a la tardor.

❘ barcelona ❘ El departament 
de Justícia de la Generalitat 
coordinarà un comitè d’onze 
experts, entre els quals el cate-
dràtic de Dret Penal de la Uni-
versitat de Lleida i de la UOC 
Josep Maria Tamarit, per pro-
tegir els drets fonamentals en 
situacions d’emergència i “evi-
tar el xoc entre les mesures de 
seguretat per a la protecció de 
la salut i les llibertats civils i 
polítiques de la ciutadania”. 
     La conselleria considera que 
la pandèmia de coronavirus 
“ha revelat la falta d’un criteri 
públic i compartit per evitar la 
lesió dels drets civils i polítics 
amb el pretext d’una situació 
excepcional”, i amb aquest co-
mitè pretén mitigar la lesió de 
drets fonamentals en futures 
emergències. 

Experts vetllaran pels drets 
fonamentals en emergències
Comitè de Justícia amb el catedràtic lleidatà Josep Maria Tamarit

iniciativa generalitat

el catedràtic Josep M. Tamarit.

Estafa que suplanta 
l’Agència Tributària

alerta

❘ lleiDa ❘ Els Mossos van aler-
tar ahir d’un intent d’esta-
fa que suplanta la identitat 
de l’Agència Tributària per 
aconseguir dades dels usu-
aris, que reben un correu 
sobre una factura impagada 
amb un enllaç per comprovar 
la documentació.

Focs de vegetació  
a Lleida i Vila-sana

incendis

❘ lleiDa ❘ Els Bombers van su-
focar ahir focs de vegetació 
a Vila-sana i a la partida Fe-
mosa de Lleida. També es va 
cremar la campana de fums 
d’un pis del carrer Paer Casa-
novas i un escalfador a Doc-
tora Castells.
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