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El Govern busca un 'hotel 
refugi' a Lleida per allotjar 
turistes que don in positiu 
Barcelona 
ACN 

El Govern torna a habilitar 'ho
tels refugi', que s'utilltzaran per 
allotjar els turistes positius de co
vid-19 i els seus contactes durant 
la seva estada a Catalunya aquest 
estiu. Segons va informar I'ACN, 
les ciutats de Barcelona i Girona 
ja disposen d'aquest tipus d'allo
tjaments, mentre que a les de
marcacions de Tarragona i Lleida 
també s'espera que es pugui re
plicar l'acció. A Barcelona, l"hotel 
refugi' sera el Tres Torres Atiram, 
mentre que a Girona sera I'Hotel 
Peninsular. El cost de les estades 
als 'hotels refugi' anira a carrec 
de la Generalitat. Amb aquests 
~otels, I'Executiu pretén oferir 
espais per a"illar possibles turistes 
positius. 

"Així, els clients afectats sorti
ran de l'ambit de l'establiment en 
que estaven allotjats per seguir 
el tractament i fer els a"illaments 
oportuns", van informar des del 
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Govern. Per altra banda, la me
sura també respon a la voluntat 
de l'executiu "d'estar al costat del 
sector hoteler i evitar que s'hagi 
de fer cimec de gestions comple
xes". En cas que un turista mostri 
símptomes de covid-19, l'establi
ment on s'allotgi haura d'a"lllar-lo 

a la seva habitació i trucar al 061 
o al Centre d'Atenció Primaria 
(CAP) més proper. 

Si finalment dona positiu en 
coronavirus, sera traslladat a un 
hospital o a un deis hotels habi
litats per procedir al seu tracta
ment. 

Les funeraries de Lleida fan un 15% més 
de serveis el 2020 a causa del coronavirus 
Els serveis funeraris prestats a 
Catalunya van créixer un 24,5% 
el 2020 a causa de la pandemia 
de covid-19 i van assolir la xifra 
de 75 701, 14.886 més que l'any 
anterior. Les incineracions van 
augmentar un 33,8%: n'hi va ha
ver 38.428. En el cas de la demar
cació de Lleida, les empreses fu
neraries membres d'Asfuncat van 
realitzar el 2020 4.603 serveis, un 
15,9% més que l'any anterior, en-

tre els quals, 1.147·incineracions, 
un 31,5% més que el 2019. A les 
comarques lleidatanes, els llocs 
de treball del sector es van man
ten ir estables, amb un total de 
37 professionals. La facturació va 
ser, en el cas de les companyies 
lleidatanes, de 7,7 milions d'eu
ros, un 3,6% més. 

L'increment de serveis a causa 
de la situació sanitaria excepcio
nal ha suposat un increment de la 

facturació de les empreses asso
ciades del 10,4%, inferior, dones, 
a l'augment del nombre de de
funcions. Han facturat un fotal 
de 228,9 milions d'euros, men
tre que el 2019 la seva facturació 
agregada va ser .de 207,4 milions. 
D'altra banda, les cerimonies lai
ques registrades ja són, de mitja
na, un 21%. Barcelona és la que 
n'acull més (69%), mentre que en 
l'altre extrem esta Lleida (5%). 

El pie de la Sen d'Urgell 
aprova millorar l'atenció en 
salut mental deis més joves 
El Pie de I'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell va aprovar una moció 
del grup municipal de la CUP en 
que es reclama millorar la salut 
mental del joves, la qual s'ha 
vist més afectada que la dels
adults durant la pandemia i el 
confinament domiciliari. Con
cretament, els anticapitalistes 
demanen que el consistori cre"i 
un servei de prevenció i inter-

venció de salut psicoemocional 
destinat a aquest col-lectiu a tra
vés de I'Oficina Jove. Així, també 
es vol que aquest tingui una ves
sant formativa i sensibilitzadora 
adre<;:ada a les escoles. Des de la 
formació considerén que arran 
de la crisi sanitaria s'ha agreujat 
"drasticament" la problemati
ca deis trastorns mentals queja 
existía a la ciutat. · 
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Tremp acomiada al capelló 
que dirigia la Fundació Fiella 
Els ve·ins de Tremp i el Bisbat 
d'Urgell en pie va acomiadar 
ahir en un funeral multitudinari 
al capella que dirigía la Funda
ció Fiella de Tremp, Joan Antoni 

Mateo Garcia, que va morir diu
menge als 59 anys en no poder 
superar un accident vascular. 
L'acte va celebrar-se a l'església 
Mare de Déu de Valldeflors. 

Proven si la marxa nórdica millora l'estat 
de persq.nes amb seqüeles pel Covid-19 
L'Hospital del Mar ha posat en marxa una prova pilot per avaluar els 
beneficis de la marxa nordica entre pacients ·amb seqüeles perla Co
vid. S'ha impulsat la iniciativa entre professionals del Pare Salut Mar 
que han patit la malaltia i que estan en seguiment per problemes 
derivats de la infecció. Aquests poden ser fatiga o astenica crónica. 
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Sis anys i dos mesas de 
presó per abusar d'una 
ve'lna amb discapacitat 
L'Audiencia considera provat que els 
contactes sexuals eren a canvi de diners 
Lleida 
Ó. BU ETAS / ACN 
l'Audiencia Provincial de Lleida 
ha condemnat a 6 anys i 2 mesos 
de presó l'acusat d'abusar sexual
ment d'una ve'ina amb discapa
citat a Balaguer, entre el maig i 
l'abril de 2019. La Sala considera 
provat que l'home, de llavors 67 
anys, aconseguia contactes se
xuals ambla dona, de 27, a canvi 
de diners, aprofitant-se de la seva 
vulnerabilitat. Tot i que l'acusat va 
negar durant el judici els fets, la 
Sala dóna credibilitat a la dona i 
a les psicologues que van dir que 
la discapacitat era "evident" i que 
era "molt facil" acostar-se a ella i 
aprofitar-se'n. De fet, la víctima 
va explicar durant la vista oral 
diversos episodis de tocaments i 
abusos sexuals. l'Audiencia tam
bé imposa a l'home una ordre 
d'allunyament, cinc anys de lli
bertat VIgi lada i que indemnitzi 
la víctima amb 6.000 euros pels 
danys moral que va patir. 

Tot i que la Fiscalía demanava 
8 anys i 9 mesos de presó per un 
delicte continuat d'abús sexual 
i 3 anys més per haver obtingut 
relacions sexuals amb una per
sona amb discapacitat a canvi de 
diners, finalment I'Audiemcia ha 
condemnat l'home a 3 anys i mig 
de presó per un delicte d'abús se
xual en grau de temptativa i a 2 
anys i 8 mesos de presó per cor
rupció d'una persona amb disca-

Calcinat totalment 
un arbre podrit 
al terme d,Isona 
i ronca Delia 
Un arbre situat al terme mu
nicipal d'lsona i Conca Delia 
va quedar dilluns a la nit to
talment cremat per un incen
di. En aquest sentit, els serveis 
d'emergencies van ser alertats 
a les 22.43 hores que en aquell 
moment estava en flames un 
arbre que, a més, estava po
drit. Rapidament, es va activar 
el protocol i fins al lloc es van 
despla~ar els efectius. 
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pacitat a canvi de diners. 
Durant el judici, l'acusat va re

coneixer que la noia, filia d'un veí, 
havia anat a casa seva a vegades, 
pero va assegurar que només 
parlaven i prenien alguna cosa. 
"Jo vivia sol i estava content que 
em passés a veure", va dir, pero 
va negar haver-li ofert mai diners 
a canvi de sexe. En canvi, la dona 
va explicar que quan a nava a casa 
seva, ell"tenia ganes de rotllo" i 
que li va dir que tenia discapaci
tat inteHectual. l'home en la se
va declaració va negar saber-ho. 
"No sabia que la noia tenia una 
discapacitat intel·lectual ni que 

estava incapacitada judicialment. 
Em semblava que estava dins la 
mitja", va declarar. La noia també 
va dir que després de la primera 
trabada sexual, l'home li va donar 
diners i que ella va tornar a anar 
a casa seva diverses vegades per
que li donava "refrescos i diners". 
Les psicologues van explicar que 
la noia, a causa de la seva disca
pacitat, no era capa<; de preveure 
les conseqüencies ni de modificar 
la conducta. "Ella només actuava 
amb un objectiu, pel que podia 
obtenir si feia alguna cosa i no era 
capa<; de preveure situacions de 
risc", van argumentar. 

Dos incendis cremen una hectórea de 
cereal als termes de Linyola i Belianes 
Un incendia cremar ahir de matinada una hectarea de blat al costat 
de LP-3322, a Linyola. Els Bombers van ser alertats del foca les 00.39 
hores. A més, a les 9.49 hores es van despla<;ar a Belianes per apagar 
un altre incendi que va cremar també una hectarea de camps de ce
real. A Vallfogona de Balaguer va haver-hi un petit foc de vegetació. 

Els Bombers treballen durant la nit en 
rextinció d,un foc en un palier deis Alamús 
Els Bombers de la Generalitat han treballat durant la nit en les tasques 
d'extinció d'un incendi en un palier situat a la partida Moredilla deis 
Alamús. Emergencies va ser alertada a les 18.49 hores i es van activar 
vuit dotacions. A més, a les 20.58 hores es va originar un foc en un fe
mer de Bassella i a les 21.32 hores ja el donaven per extingit 

Enxampat captant so d'un mussol 
Una persona que obtenia informació sonora relacionada amb 
el mussol pirinenc, especie considerada molt sensible, va ser 
denunciada al Pare Natural de l'Alt Pirineu./FOTO: Agents Rurals 

Rescaten dos polls d'arpella vulgar 
Els Agents Rurals van rescatar dos polls d'arpella vulgar, una 
especie protegida, en un camp de cereals de Preixana. El conductor 
d'una recol·lectora va ser qui va avisar al cos./FOTO: Agents Rurals 

BLUEGREEN VALLEY, S.A. 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas de la sociedad BLUEGREEN VALLEY, S.A., a celebrar, en primera 
convocatoria, el dia-9 de agosto de 2021, a las 10:30 horas, en el domicilio social 
de la compañia o, en su caso, en segur¡da convocatoria, el siguiente día 10 de 
agosto de 2021 , a la misma hora y lugar, bajo el siguiente 

Orden del día 
JUNTA ORDINARIA 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión 
social y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2017. 
Segundo.- Examen llo*!Probación, en su caso. de las cuentas anuales, la gestión 
social y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión 
social y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado · a 31 de diciembre de 
2019. 
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión 
social y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2020. 
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 

Orden del día 
JUNTA EXTRAORDINARIA 

Primero.- Nombramiento y, en su caso, renovación, del cargo de administrador 
único. 
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 26 de los estatutos sociales 
relativo a la convocatoria de Junta para su adaptación a los plazos de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
Tercero.- Ratificación y convalidación de todos los trámites llevados a cabo por el 
administrador para la reactivación de la Sociedad e inscripción de todos los actos 
pertinentes para reabrir la hoja registra!. 
Cuarto.- Delegación de facultades. 
Quinto. - Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustarán a lo dispuesto 
en los Estatutos sociales y a la legislación vigente. 
A los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los 
accionistas el derecho de información sobre los puntos que constituyen el orden 
del dia de esta convocatoria. 
Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista 
puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe 
de gestión y el informe del Auditor de cuentas (art. 272 LSC), y el texto íntegro de 
la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma (art. 
287 LSC). 

En Naves, Lleida, 5 de julio de 2021 . 
El administrador único, FrankAugustin Hortence Vandeweyer. 
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