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e. Farnell
❘ Camarasa ❘ Camarasa ha inici-
at el cobrament de 5 euros als 
cotxes que accedeixen a l’es-
pai natural del Parc de Maria 
Rúbies, al costat del riu Segre, 
conegut com la Platgeta, men-
tre que els autobusos amb tu-
ristes han d’abonar 50 euros 
per estacionar en una àrea que 
ha habilitat l’ajuntament i les 
motos paguen 2 euros. Aquesta 
és la mesura del consistori per 
regular la massificació de tu-
ristes i vehicles que es registra 
en aquesta zona de bany inte-
rior durant els mesos d’estiu, 
la qual cosa ha generat queixes 
entre els veïns. 

El consistori ha contractat 
quatre persones per gestio-
nar aquests espais a Camara-
sa i Sant Llorenç de Montgai. 
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, 
va explicar ahir que aques-
tes persones s’encarreguen 
del manteniment, vigilància 
i control d’accés zona de bany 
i aparcament del riu a Cama-
rasa i zona del pantà de Sant 
Llorenç de Montgai, del servei 
de neteja, manteniment i bar 
del xiringuito i zona del riu, i 
servei de neteja i manteniment 
d’espais públics de Camarasa i 
Sant Llorenç.

La primera edil va assegurar 
que aquesta és una prova pilot 
per regular i controlar l’afora-
ment en aquests espais naturals 
alhora que també s’informa 

tots els visitants de la norma-
tiva municipal, de les mesures 
de seguretat que han d’aplicar 
pel Covid-19 i per frenar l’in-
civisme que s’ha registrat cada 
any a Camarasa. 

Lizaso va assegurar que els 
diners que es recaptin als pàr-
quings habilitats es destinaran 
a sufragar part del cost d’aquest 

personal de manteniment i del 
cobrament de tiquets. 

Paral·lelament, el consistori 
treballa en l’elaboració d’un 
pla d’usos que reguli l’activitat 
a la Platgeta. El consistori va 
tancar l’any passat durant di-
versos caps de setmana l’accés 
als vehicles.

Aquestes quatre persones 
treballaran tota la setmana fins 
al proper dia 31 d’agost. Els ve-
ïns de Camarasa, persones amb 
mobilitat reduïda o vehicles 
d’emergències queden exempts 
del pagament de la taxa d’accés 
a aquest espai natural del mu-
nicipi que congrega cada any 
milers de visitants.

InFormacIó
El consistori entrega 
informació als turistes 
sobre la normativa, 
seguretat i del Covid-19

Camarasa inicia el cobrament 
als visitants de la Platgeta
Contracta quatre persones per gestionar els espais públics || 
Prova pilot per regular la massificació de turistes

regulació zones de lleure

el control d’accés a la zona de la Platgeta a camarasa.

m.  CoDinas redaccIó
❘  trEmp ❘  L’ajuntament de 
Tremp ha prorrogat el con-
tracte amb Montcau Produc-
cions per a la gestió de la rà-
dio municipal, tal com ja es 
preveia en l’adjudicació del 
concurs. L’alcaldessa, Pilar 
Cases, va explicar ahir que 
cada any paguen uns 30.000 
euros a aquesta empresa per 
al funcionament de Ràdio 
Tremp i va assegurar que 
“no podríem pagar” el que 
costaria “una emissora mu-
nicipal” gestionada pel con-
sistori. Segons va publicar 
La Valira, Compromís per 
Tremp (a l’oposició a la capi-
tal del Pallars Jussà) va por-
tar davant de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya presump-
tes irregularitats a la ràdio 
municipal. Entre aquestes, la 
contractació del periodista i 
fill del llavors alcalde, Joan 
Ubach, per part de l’empresa. 
Cases va remarcar que “es va 
fer un concurs”, que va gua-
nyar Montcau Produccions i 
va ser aquesta empresa “qui 
el va contractar, no l’ajunta-
ment”. Cases va apuntar que 
tant el consistori com l’em-
presa van enviar a Antifrau 
tota la documentació que els 
van sol·licitar sobre el tema.

Sentència sobre la gestió
D’altra banda, La Valira 

també va informar que una 
sentència del jutjat contenci-

ós administratiu número 1 de 
Tarragona va declarar il·le-
gal l’adjudicació de la gestió 
d’una ràdio municipal a un 
particular.

Aquesta sentència arriba 
després d’una demanda que 
va interposar l’Associació 
Catalana de Ràdio (ACR) 
contra l’ajuntament de Cas-
tellvell del Camp (a la comar-
ca del Baix Camp) per la ces-
sió de la ràdio a una entitat 
externa.

tremp prorroga el 
contracte per a la 
ràdio municipal

municipis comunicació

leS clauS

Ràdio Tremp
z L’ajuntament de tremp va 
adjudicar a montcau pro-
duccions la gestió de la ràdio 
municipal i paga uns 30.000 
euros a l ’any per aquest 
servei. 
     L’alcaldessa, pilar Cases, 
va explicar que “no podríem 
pagar” el que costaria una 
ràdio municipal gestionada 
pel consistori. El consistori 
ha prorrogat ara el contrac-
te, tal com ja es preveia en 
l’adjudicació inicial.

Antifrau
z Compromís per tremp, a 
l’oposició a l’ajuntament, va 
portar davant de l’oficina 
antifrau de Catalunya pre-
sumptes irregularitats a la 
ràdio.

El Govern fixa els criteris 
per a la interpretació de 
les infraccions de caça

medi ambient caça

❘ LLEiDa ❘ La consellera d’Agricul-
tura, Teresa Jordà, va reiterar 
ahir en una reunió mantinguda 
amb el president de la Federació 
de Caça de Catalunya, Sergio 
Sánchez, la seua voluntat de 
continuar treballant en el pla 
de treball conjunt per abordar 
les demandes del sector i es va 
informar que s’han homogene-
ïtzat els criteris sobre la inter-
pretació de les infraccions de 
la caça a Catalunya en una ins-
trucció interna. 

Val a recordar que les san-
cions poden arribar als 120.000 
euros en el cas de les infraccions 
més greus.

Segons Agricultura, en la 
trobada Jordà va recordar que 
estan treballant en diferents 
normatives per modernitzar el 
sector i treballar en diferents 

punts com la captura d’espècies 
depredadores, a més de la se-
nyalització de les zones on es 
desenvolupa activitat cinegè-
tica. L’objectiu és aprovar una 
nova llei de caça a Catalunya, 
que es troba en fase de redac-
ció, i també aprovar un decret 
on es reculli tot allò que no està 
desplegat per l’actual reglament 
de caça o que es regula en nor-
matives inferiors.

En relació amb la comerci-
alització de carn de caça, s’es-
tà adequant el decret a la nova 
normativa estatal de retirada 
de cadàvers. Es tracta d’adaptar 
la recollida, transport, condi-
cionament i venda de carn de 
caça per al consum. D’aquesta 
manera s’aconseguirà guanyar 
en seguretat sanitària i alimen-
tària i incentivar la demanda.

e.F.
❘ LLEiDa ❘ Ipcena i altres enti-
tats ecologistes han iniciat 
una campanya de microme-
cenatge per recaptar 20.000 
euros en 40 dies per finançar 
una campanya d’informació a 
les comarques on habita l’ós 
al Pirineu per sensibilitzar la 
població de la importància de 
l’existència dels óssos al ter-
ritori i en defensa de la seua 
coexistència. El portaveu d’Ip-
cena a Lleida, Joan Vàzquez, 
va explicar ahir des de l’Aneto 
la iniciativa de crowdfunding, 
que a més preveu finançar tam-
bé la defensa jurídica de l’en-
titat, que es personarà com a 
acusació en la causa sobre la 
mort de l’ós Cachou el mes 
d’abril passat, i la investigació 
de la qual segueix sota secret 

de sumari. Vàzquez va expli-
car que les entitats ambientals 
del nord i sud del Pirineu han 
impulsat aquesta campanya de 
“sensibilització ambiental” per 
aconseguir un major nivell de 
consciència crítica sobre els 

que “impulsen missatges i opi-
nions d’odi envers l’ós, malgrat 
ser una espècie pròpia del Pi-
rineu i classificada en perill 
d’extinció i protegida”. 

Així mateix, va explicar que 

també es recolliran firmes a 
través de la plataforma Chan-
ge.org, per exigir a les admi-
nistracions conèixer la veritat 
sobre la mort de Cachou i d’un 
altre exemplar a l’Arieja, que 
va ser abatut a trets a Uston, 
a prop de la frontera amb el 
Pallars Sobirà. Va assegurar 
que les entitats demanen una 
segona anàlisi de les restes de 
la necròpsia de Cachou, ja que 
apunten a un possible enveri-
nament. Va apuntar que es 
reserven el dret de presentar 
una denúncia penal per aclarir 
els fets. 

Així mateix, va avançar que 
sol·licitaran un informe dels 
resultats de les necròpsies com-
pletes, quan s’aixequi el secret 
d’investigació penal sobre les 
morts dels óssos.

Micromecenatge “per defensar 
l’existència de l’ós al Pirineu”
Ipcena preveu recaptar 20.000 euros en un termini de 40 dies

fauna grans depredadors

change.org
recollida de firmes per 
“parar la persecució dels 
plantígrads als dos    
costats del pirineu”
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a. guerrero
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
va condemnar ahir per confor-
mitat a 11 mesos de presó un 
home de 36 anys, R.A.E.M., per 
pegar a una dona embarassada 
de sis setmanes que, com a con-
seqüència de l’agressió, va patir 
un avortament. L’acusat, que es 
troba a la presó per una altra 
causa, va reconèixer els fets i 
va acceptar una condemna d’11 
mesos de presó (sis per un delic-
te de lesions i cinc per un delicte 
d’avortament per imprudència 
greu) i una ordre d’allunyament 
de 200 metres i de prohibició 
de comunicació amb la víctima 
durant deu anys. L’home, de na-
cionalitat dominicana, també 
ha d’indemnitzar la dona amb 
20.000 euros pels perjudicis que 
li ha ocasionat. La Fiscalia i la 
defensa van arribar a un acord 
abans de la celebració de la vista 
oral. El Ministeri Públic dema-
nava inicialment una condemna 
de sis anys i mig de presó i una 
indemnització de 43.000 euros.

A la sortida d’una discoteca
Els fets van tenir lloc la ma-

tinada del 25 de juny de l’any 
2018 a la sortida d’una disco-
teca situada al costat de l’Ll-11 
a Lleida. L’acusat i la víctima 
es coneixien però no se sap si 
tenien algun tipus de relació 
afectiva. El tribunal va consi-
derar provat que l’acusat “va 

envestir la víctima contra un 
cotxe aparcat, estampant el cos, 
braços i rostre sobre el vehicle, 
la va agafar del cuir cabellut, 
la va sacsejar amb força, li va 
clavar un cop a la zona abdo-
minal i, mentre la continuava 
agafant dels cabells, la va fer 
caure a terra, sabent el seu estat 
gestacional però sense intenció 
d’afectar l’estat de gestació de 

la perjudicada, ni assumint tal 
possibilitat”. La víctima, que es-
tava embarassada de sis setma-
nes, va ser assistida a urgències 
com a conseqüència de l’agres-
sió i se li va recomanar “repòs 
i acudir a urgències en cas de 
signes d’alarma”. Finalment, el 
17 de juliol, la víctima va in-
gressar novament a urgències 
amb una hemorràgia genital i 

se li va diagnosticar “amena-
ça d’avortament”. La dona va 
perdre el fetus el dia 19 i, se-
gons la sentència, va ser com 
a conseqüència “de l’agressió 
i de l’estrès produït pel temor 
a perdre el fetus, la qual cosa 
va produir la pèrdua”. Va ser 
intervinguda quirúrgicament 
i el temps de curació va ser de 
39 dies.

el judici per conformitat es va celebrar ahir al matí a l’audiència de Lleida.

a. guerrero

Condemnat a 11 mesos per pegar a una 
embarassada, que va perdre el fetus
L’acusat no podrà atansar-se ni comunicar-se amb la víctima durant deu anys || 
Estava de sis setmanes i va patir un avortament arran de “l’agressió soferta”

tribunals sentència

❘ lleiDa ❘ Els economats de les pre-
sons de Catalunya han rebaixat 
en més d’un 20% els preus dels 
productes que poden adquirir 
els interns. Segons va informar 
ahir la Generalitat, la reducció 
dels preus ha estat possible des-
prés que el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE), em-
presa pública de la conselleria 
de Justícia, hagi recuperat el 
servei, que estava externalit-
zat des del 2009. 

Per posar alguns exemples, 
des del passat 1 de juny una 
llauna de tonyina costa 0,88 
euros en comptes d’1,15; un 
paquet de compreses, 1,38 en 
lloc d’1,77; i un desodorant ha 
passat de 2,39 euros a 1,38. La 
Generalitat dóna resposta així 
les demandes del síndic de greu-
ges i de la comissió de Justícia 
del Parlament, que van alertar 
d’un increment de preus, espe-

Els economats de les presons 
rebaixen més d’un 20% els preus

justícia reformes

un intern atenent una venda en un economat de Brians 2.

conselleria De justícia

cialment en productes d’higiene 
femenina, que ara tindran un 
descompte més elevat. El CI-
RE gestiona una xarxa de 77 
punts de venda distribuïts als 

centres penitenciaris i disposa 
de nou magatzems centrals, un 
per presó, a banda d’ocupar 120 
interns, que han rebut formació 
específica.

Baixen un 12,7% 
els assumptes 
als jutjats 
lleidatans

justícia

redacció
❘ lleiDa ❘ Els jutjats i tribunals 
de les comarques de Llei-
da van registrar l’entrada 
d’11.030 assumptes en el 
primer trimestre del 2020, 
un 12,7 per cent menys que 
fa un any. Un dels motius que 
expliquen aquest descens és 
l’efecte de la crisi sanitària 
causada pel coronavirus, que 
pràcticament va paralitzar 
l’activitat judicial des de 14 
de març. 

La situació de Lleida és 
similar a la dels òrgans judi-
cials catalans i espanyols, on 
també es van produir impor-
tants disminucions d’ingrés 
i resolució d’assumptes i in-
crements en el nombre dels 
que van quedar en tràmit. A 
Lleida, aquest augment ha 
estat del 15,3%.

Sufoquen un incendi 
a Àger al costat de  
la carretera C-12

emergències

❘ àger ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir a 
la nit un incendi de vegetació 
a Àger. 

El foc es va declarar a les 
20.49 hores al costat dels 
marges de la carretera C-12 
i fins al lloc van acudir tres 
dotacions. Els Bombers van 
poder donar per extingit el 
foc cap a les 21.15 hores. Van 
cremar matolls i vegetació al 
costat de la carretera.

Rescaten un 
excursionista 
lesionat a Alins

muntanya

❘ alins ❘ Un helicòpter dels 
Bombers amb una unitat dels 
GRAE va rescatar ahir a la 
tarda un excursionista que 
es va fer un tall al genoll a 
Alins. Els Bombers van re-
bre l’avís a les 15.14 hores i, 
després de rescatar el ferit, el 
van portar fins a Tírvia, on 
l’esperava una ambulància. 
D’altra banda, van rescatar 
dos persones desorientades 
a Espot.

Tres ferits en un 
accident a la            
Pobla de Segur

trànsit

❘ la pobla ❘ Tres persones van 
resultar ferides, una d’elles 
de caràcter greu, ahir al ma-
tí en una col·lisió entre dos 
vehicles a la Pobla de Segur. 
L’accident es va produir a 
l’avinguda de l’Estació. Els 
tres ferits van ser evacuats 
a l’hospital del Pallars de 
Tremp. D’altra banda, una 
dona va resultar ferida lleu a 
Llesp (el Pont de Suert).
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