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Detingut per violar durant anys la filla
al denunciar-ho ella a l'institut.
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www.segre.com/comarques
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Cervera recupera l'habitatge de les
velles piscines com a Casa de l'Esport.
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REGULACIÓ ESPAIS NATURALS

El pàrquing de la Pica d'Estats costarà S euros
a partir de l'agost per evitar aglomeracions
Només es podrà accedir als estacionaments de la Vall Ferrera amb reserva~ el pagament serà per vehicle
i dia ll L j nt re tora del Parc Natural vol eyitar massificacions com les de I'estiu passat
La Ribagorça

REDACCIÓ

I ALINS I El Parc Natural de l'Alt
Pirineu vol evitar que es repeteixi el col·lapse de turistes que
es va registrar l'estiu passat a la
Pica d'Estats. La pandèmia de
la Covid va disparar l'interès
per visitar espais naturals i fins
a 368.724 persones van anar al
Parc Natural l'any passat, un 25
per cent més que el2019.
Per aquesta raó, a partir del
pròxim mes d'agost les zones
d'estacionament de la Molinassa i la Farga a la Vall Ferrera
seran de pagament. Només es
podrà accedir a la pista que dona accés als dos pàrquings amb
reserva prèvia a través d'internet i a l'entrada del camí hi
haurà un lector de matrícules,
una barrera de seguretat i un
vigilant.
L'accés costarà 5 euros per
vehicle i dia i serà gratuït
per als veïns d'Alins i l'EMD
d'Àreu. Els turistes que s'allotgin a Ja Vall Ferrera tindran un
descompte. Aquesta mesura va
ser aprovada per la junta rectora del Parc d'acord després
de pactar-la amb Alins i Areu
i només s'aplicarà a l'accés a la
Pica d'Estats.
Per Ja seua banda, als accessos de Bonabé, Boavi o Sant
Joan de l'Erm hi haurà vigilància privada per evitar les
aglomeracions tant de turistes
com de vehicles i s'incrementaran els controls dels Agents
Rurals i Mossos. A Bonabé la
vigilància serà al refugi del
Fornet i al pas fronterer amb
la Val d'Aran per evitar el pas

demana un
confinament per
regions sanitàries
• La presidenta del consell de l'Alta Ribagorça,
Maria José Erta, va reclamar ahir de nou que el
confinament al Pirineu
sigui en l'àmbit de la regió sanitària i no per comarques. Erta va assegurar que "molts negocis no
podran aixecar la persiana si només compten amb
els clients dels pobles': i va
recordar que la Ribagorça
és la comarca més petita
de Catalunya.

Un dur cop al turisme
El confinament comarcal ha suposat un dur cop
per al turisme, que dilluns
va tancar una molt bona
Setmana Santa. A més
dels hotels, els esports
d'aventura també h an
tingut cancel·lacions. El
president de l'Associació
d'Empreses d'Esports
d'Aventura del Sobirà,
Flòrido Dolcet, va explicar que s'h an anuHat
el 50% de les reser ves
d'aquest mes i l'altra meitat s'han canviat de data.
Va dir que hi haurà em preses que faran ERTO i
altres contractes que de
moment no es firmaran.

El cim de la Pica d'Estats va registrar cues d'excursionistes per coronar-la a l'estiu de l'any passat.

de vehicles motoritzats, quads,
motos o buguis. Al pla de Boavi
s'estudia habilitar un nou pàrquing de manera consensuada
amb l'ajuntament de Lladorre
i propietaris privats. A més, a
Tavascan es preveuen tres zones més d'estacionament. La
massificació que es va registrar
al Parc NatQrall'estiu passat
també es va repetir en altres
espais naturals com el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, el congost de
Mont-rebei o a la Baronia de Rialb. Aquesta situació ha portat
la Generalitat i els ajuntament
a regular els accessos.

TURISME

FGC suspèn la circulació del Tren
dels Llacs per les restriccions
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va
anunciar ahir que suspèn la
circulació del Tren dels Llacs
per l'entrada en vigor avui
mateix del confinament comarcal en Catalunya. Fonts
de FGC van assenyalar que
aquesta mesura suspèn 167

MUNICIPIS FINANCES

reserves i van apuntar que
aquestes es re situaran en futures circulacions. Van assegurar que el servei es recuperarà quan el Procicat aixequi
el confinament cotfi.arcal. El
Tren dels Llacs va començar
la temporada dissabte passat
amb 80 viatgers.

MEDI AMBIENT NORMATIVA

Investiguen una denúncia al'exalcalde de Aixequen 30 expedients
en espais naturals
Guissona per despeses de l'ajuntament
R.R.

ILLEIDA ILa Guàrdia Civil investiga una denúncia que qüestiona despeses de l'ajuntament
de Guissona durant el mandat
anterior, quan l'alcaldia estava
en mans del republicà Xavier
Casoliva. L'exalcalde va declarar per aquesta raó en dependències d'aquest cos policial el
mes de març passat.
La denúncia qüestiona la
conveniència d'algunes compres de material per a la bri-

gada municipal. Casoliva va
explicar ahir que es tractava
d'articles com clor per a les piscines abans de l'estiu i de líquid
de neteja per a les màquines
que escombren els carrers. Va
argumentar que eren adquisicions plenament justificades,
que el reduït import no exigia
convocar concursos i que no
van rebre en el seu dia cap objecció per part de secretaria
i intervenció. En conseqüència, es va mostrar "tranquil"

i convençut que l'actuació de
l'anterior govern d'ERC i PSC
va ser correcta.
Les diligències de la Guàrdia Civil arriben després que
l'Oficina Antifrau investigués
denúncies sobre despeses municipals i sobre el nomenament
d'un funcionari. Així consta a
la memòria d'aquest organisme
de la Generalitat el2020 i en la
resposta de l'actual consistori
de Guissona a preguntes de la
CUP al gener.

I LLEIDA I Els Agents Rurals van
dur a terme 198 inspeccions a
l'àrea regional de Lleida durant
la Setmana Santa, relacionades
amb la circulació motoritzada,
l'acampada, el control de barbacoes i la pesca. S'han imposat
divuit denúncies per pesca iHegal i es van decomissar tretze
canyes. També s'han tramitat
sis denúncies per utilitzar embarcacions sense la documentació necessària en pantans de
la CHE i sis més per encendre

barbacoes al medi natural sense
autorització.

Control a Mont-rebei
Els Agents Rurals també han
controlat el congost de Montrebei, els accessos del qual estan tancats després de l'últim
despreniment al novembre,
i van desallotjar les persones
que havien entrat. En el conjunt
de Catalunya s'han fet més de
set-centes inspeccions durant
aquests dies festius.
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PANORAMA

En direcció contrària per I'AP-7 i
amb un mort com a acompanyant.

www.segre.com/panorama

1111 1111 1111

Llum verda al Congrés a la llei de
canvi climàtic sense el suport del PP.
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VIOLÈNCIA POLÈMICA
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Suspenen una altra vegada l'ingrés a la presó
de deu condemnats per l'assalt al Blanquerna
A l'espera que es resolguin els recursos al Constitucional i la petició d'indult li Dos dels condemnats
per rrompre al centre de a Geneialitat a Madrid l'li-S del2013 estan escapats
AGÈNCIES

IMADRID IL'Audiència de Madrid
va decretar ahir la suspensió
de l'entrada a la presó d'onze
dels catorze condemnats per assaltar el Centre Cultural Blanquerna de Madrid, que pertany
a la Generalitat, durant l'acte de
celebració de la Diada del2013,
a l'espera que es resolguin els
deu recursos que han presentat
al Tribunal Constitucional i la
petició d'indult que ha presentat un d'ells. No és la primera
vegada que se suspèn l'ordre
d'entrada a la presó dels condemnats per aquests fets. Ara,
els magistrats han pres aquesta
decisió en vigílies que finalitzés el període pe rquè aquests
onze condemnats ingressessin

quals Josep Sanchez-Llibre, ara
president de la patronal Foment
del Treball, i va ruixar l'estada
amb un gas. També van llançar
per terra la senyera, abans de
marxar.
En un primer moment, l'Audiència madrilenya va condemnar els catorze ultres que
van assaltar Blanquerna a penes d'entre sis i vuit mesos de
presó per delictes de desordres públics i danys, així com
a pagar una indemnització de
forma conjunta i solidària a la

Generalitat i a l'exdelegat a Madrid Josep Maria Bosch amb
1.372,14 i 94,2 euros, respectivament. Tanmateix, el Suprem
va incrementar la condemna i
els va imposar dos anys i deu
mesos de pr~só per un delicte
de desordres públics en concurs
ideal amb el d'impediment del
dret de reunió i un agreujant
per discriminació ideològica,
i un any i un mes de presó per
un delicte de danys, a l'apreciar-hi un atenuant per la seua
reparació. No obstant, el Cons-

titucional va obligar el Suprem
a revisar la sentència i, el juliol
de l'any passat, es va publicar
la nova resolució, que fixa condemnes de presó que van dels
dos anys i nou mesos als dos
anys i set mesos.
Malgrat tot, un dels condemnats, Manuel Andrino, va formar part el 2014 d'una llista
ultradretans al Parlament Europeu i és el cap de llista de la
Falange a les eleccions regionals de la Comunitat de Madrid
del pròxim 4 de maig.

CONTINUEN ACTIUS

Un dels condemnats
serà el cap de llista
dels falangistes a les
eleccions madrilenyes
voluntàriament en un centre
penitenciari. I això, malgrat que
dos dels condemnats es troben
en cerca i captura.
Els fets es remunten a la Diad a del 2013, quan en ple acte
de commemoració de la festivitat al Centre Cultural Blan- .
querna de Madrid, que és de la
Gen eralitat, un grup d'ultradretans vinculats a la Falange
i a Democracia Nacional vairrompre a l'immoble, va agredir
alguns dels presents, entre els Imatge del moment de l'assalt al centre Blanquerna a Madrid 1'11-S del2013.

TRIBUNALS SENTÈNCIA

El síndic demana
investigar la
presència d'ultres
a la policia
• El síndic de greuges
h a efectuat una actuació
d'ofici per indagar sobre
la suposada presència
d'elements ultradretans
dins dels cossos policials
i de les forces armades,
en què ha conclòs que és
necessari un informe oficial que posi negre sobre
blanc si l'ideari d'extrema
dreta ha penetrat a la policia, "la qual cosa podria
atemptar contra la legalitat vigent".
Segons va assenyalar en
un comunicat la institució
que lidera Rafel Ribó, un
dels indicis que apunten a
la possible infiltració ultra als cossos de seguretat
és el cant de l'A por ellos
d'agents de la Guàrdia Civil poc abans d'intervenir
per intentar aturar el referèndum d'autodeterminació de 1'1 d'octubre.
Per la seua banda, fa
uns dies, es va publicar
una denúncia en la qual
s'afirmava que alguns
professors de l'acadèmia
bàsica de suboficials de
Talarn fan apologia de la
ultradreta i es dediquen a
proferir crítiques contra
Unides Podem.

PARTITS NEGOCIACIÓ

Segons el TS, la UPF no va lila insisteix aanar auna investidura i la
ser neutral després de 1'1-0 CUP no vetaria un govern en solitari d'ERC
I MADRID I El Tribunal Suprem
ha confirmat que el claustre
de la Universitat Pompeu Fabra d e Barcelona va vulnerar
el " principi de neutralitat política" a l'aprovar un manifest
per la llibertat dels líders independentistes condemnats per
l'l-O després de fer-se pública la sentència de l'alt tribunal
que els va imposar penes d'entre
nou i tretze anys de presó. Els
magistrat s, d'aquesta manera,
van rebutjar el recurs contenci-

ós administratiu presentat per
aquest centre universitari contra l'acord de la Junta Electoral
Central, del20 de novembre del
2019, que va determinar que el
manifest aprovat pel claustre
l'octubre d'aquell any en relació
amb els presos de la causa del
procés va vulnerar el principi
de neutralitat política. A més, el
Suprem va concloure que l'aprovació d'aquest manifest no entra
dins de l'autonomia universitària constitucionalment avalada.

1BARCELONA I Mentre continuen

les negociacions entre ERC
i JxCat per intentar desbloquejar la investidura de Pere
Aragonès com a president de
la Generalitat i el nomenament
d'Aurora Madaula com secretària segona de la mesa del
Parlament, Salvador Illa, que
va ser cap de llista del PSC a
les eleccions del14-F i va guanyar en vots però no en escons,
va reiterar ahir la voluntat de
ser proposat com a candidat

en un debat d'investidura. El
també exministre de Sanitat
va avançar que tornarà a demanar a Laura Borràs, presidenta del Parlament, que el
designi com a presidenciable i
el deixi sotmetre's a un debat
d'investidura.
En paraHel, la CUP va deixar oberta la porta a donar
suport a un govern en solitari
d'ERC, encara que va instar
republicans i juntistes a arribar
ja a una entesa. "L'independen-

tisme ha d'estar a l'altura", va
sentenciar Mireia Vehí, diputada dels cupaires al Congrés.
Per la seua banda, Jéssica Albiach, dirigent dels comuns en
el Parlament, va emmarcar la
possibilitat d'un executiu monocolor d'ERC en el pols amb
JxCat "per veure qui és el traïdor". A més, Albiach va carregar també contra els socialistes
per no ser "valents" per avançar amb els indults davant de
les eleccions a Madrid.

,,
•
,,'
.I

'·
' ¡
'¡

