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H qu 1 Lleida és des d'avui capital de
l'hoquei amb la Copa del Rei i la Reina,
amb el Vila-sana i el Llista d'amfitrions
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JJOO El COE fixa el 20 de maig com a
data límit perquè Aragó s'afegeixi als
Jocs d'Hivern del Pirineu

La població del Pirineu ha
crescut fins un 5% després
dels dos anys de pandèmia
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I Alta

Ribagorça, Pallars
Sobirà i Cerdanya, les
que més augmenten

Daniel Llussà treballa per a
Marvel des de Puigverd.

I La
tecnologia, clau per
a la reactivació del
món rural
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Taxis de Lleida
tindran un
botó per
alertar el112
d'emergències
Després de l'assassinat a
la Bordeta del lO d'abril
Els taxis de Lleida podran instal·lar un dispositiu per avisar
de forma immediata els serveis
d'emergència en cas de trobar-se
en perill. Es tracta d'una de les
mesures acordades per la Paeria
per millorar la seguretat al sector després de l'assassinat d'un
taxista la matinada del passat
10 d'abríl a la Bordeta, que va
commocionar la ciutat, i segons
va anunciar ahir l'alcalde, MiquelPueyo.
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L'ascens de visitants
i la immigració,
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Polígon a Alcarràs per
obtenir gas i biomaterial
de residus ramaders
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La tercera edició de l'Atles rural
(2022) presentat ahir va reafirmar la tendència que s'ha anat
notant aquests anys: la pandèmia ha propiciat el fre a la despoblació del món rural.

SUCCESSOS

Un menor de catorze anys
roba un cotxe i l'arresten
a l'accidentar-se
ÉS NOTICIA I 3
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Lleida Perd 275.000 ha
de cultiu en una dècada
El cens agrari apunta a un lleuger repunt
d'explotacions, imputable a l'auge dels horts
ECONOMIA I 21

CLIN I CA CH E LA I M PLAN TO LO GlA

DENTS
FIXES EN

1 DIA
[i Visita i Estudi GRATIS
Falta mà d'obra, mentre que pugen els contractes indefinits
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LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

ALMACELLES
973 98 81 77
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La pandèmia ha disparat el teletreball i, a Lleida, també el turisme, dos factors que han contribuït a revitalitzar les
zones rurals després d'anys de despoblació. Les dades del nou 'Atles rural' (2022) avalen l'inici d'aquesta tendència:
la població ha augmentat a gairebé tot el Pirineu i la matriculació escolar en alguns pobles també creix.
DEMOGRAFIA ANÀLISI

Pandèmia, teletreball i turisme frenen
la despoblació, segons l"Atles rural'
Aran, Pallars Sobirà i Cerdanya van guanyar fins un S% més de veïns el2021
H.CULLERt

CONCLUSIONS

I LLEIDA I Ja és gairebé oficial. No-

més falta que es confirmi aquesta tendència en els pròxims
anys. La pandèmia va obrir la
porta a l'èxode urbà i al teletreball com a manera generalitzada
d'exercir un nombre molt important de llocs de treball. També
va contribuir que el turisme de
masses caigués en picat i el de
naturalesa disparés l'interès del
viatger, durant els confinaments
i també després. I la tercera edició de l'Atles rural (2022) presentada ahir aporta dades que
ho avalen. Per exemple: la xifra
de municipis petits ha deixat de
caure en picat a Catalunya. El
1975 hi havia 814 municipis
de menys de 5.000 habitants;
el 2001 eren 774; el2011, van
ser 737 i l'any passat, 736. A
Lleida, l'informe presentat ahir
constata que entre el 2020 i el
2021la població va créixer de
forma generalitzada a les comarques del Pirineu amb increments superiors al 2 i al 5 per
cent Per comarques, de les cinc
catalanes en què va créixer per
sobre del2 per cent, dos són de
Lleida: Alta Ribagorça i Pallars
Sobirà, a més de la Cerdanya.
L'Atles 2022 apunta a una
tendència cap a la revitalització de la Catalunya rural després d'anys, fins i tot dècades,
de despoblació. El director de
l'informe, Ignasi Aldomà, va
destacar ahir que aquesta tendència apunta a una "fixació de
noves famílies [en zones rurals]
a partir del teletreball" i també a una repoblació derivada
de la immigració, que opta ara
pel camp. També assenyala que
una part de la població "sense
feina fixa específica" escull el
món rural i que el turisme ha generat més activitat en aquestes
zones, la qual cosa dona lloc a
!'"esperança". A més del padró
municipal, afegeix Aldomà, el
nombre d'alumnes matriculats
en escoles de poble també constata aquesta tendència: malgrat
el descens del 5,2 per cent de
nens matriculats en infantil i
primària el curs 2020-2021 davant el2019-2020 a Catalunya,
municipis rurals, també de Lleida, han registrat una recuperació escolar. Aldomà va destacar
així mateix que aquest increment de la població rural genera riquesa i requereix serveis i
que les polítiques públiques han
d'acompanyar el procés, una cosa que ja es nota, va dir, en les
d'habitatge.

Transvasament cap al camp

Sector primari

Serveis i edat poblacional

Necessitats

I La Covid, juntament amb "circumstàncies tecnològiques i culturals", obre la porta a un transvasament d'activitats i població cap
a les àrees rurals. Una aposta de
vida pels valors rurals, teletreball i
turisme reforcen la tendència.

I L'activitat agrària ha suportat
millor que altres la crisi de la pandèmia i fins i tot n'ha sortit reforçada. En para l-lei a la concentració
agrària, sorgeixen alternatives per
a joves i nous agricultors i per a
l'agricultura social.

I El desplegament de les renovables atansa la sobirania energètica
rural. Comerç, restauració, hostaleria i altres serveis també han repuntat al sector rural. Tanmateix,
l'envelliment de la població rural
no dona treva.

I Falta d'habitatge i de relleu generacional, dèficit de comunica cions o necessitat d'accés a fibra
òptica i SG són vitals. En paral·lel,
l'ensenyament, l'administració i la
sanitat ocupen un paper central
als pobles.

EN PRIMERA PERSONA

Efectes visuals per a Marvel des
de Puigverd de Lleida
ARTISTA D'EFECTES VISUALS

• Poc abans de la pandèmia,
Daniel Llussà (28 anys) va tornar a Puigverd de Lleida amb
la intenció de buscar una feina
que li permetés teletreballar.
Havia estat diversos anys de
periple entre Barcelona, Madrid, Londres i Vancouver
(Canadà), aprenent i treballant com a artista d'efectes
visuals.

Ara és autònom i dedica gairebé tota la jornada laboral a
l'empresa alemanya Trixter,
un estudi d'efectes visuals que
al seu torn treballa per a l'univers Marvel, una productora
nord-americana especialitzada en pel·lícules de coneguts
superherois.
Al currículum del Daniel
figuren títols com Star Wars:
L'ascens de Skywalker (2019);
Han Solo: Una historia de
Star Wars (2018); Liga de la
justícia, Piratas del Caribe
(2017) o Un monstre em ve a

veure, entre més d'una vintena
de peHícules.
I, sobretot, ]oc de trons, sèrie per a la qual va participar
en els efectes visuals de dos
episodis el2016. "Abans de la
pandèmia, la nostra indústria
prioritzava la seguretat [en el
sentit de confidencialitat] i el
teletreball era impossible",
explica el Daniel. Però això
ha canviat. I, a més, les empreses "li han vist la part positiva" perquè els costos han
baixat "ja que no necessiten
tantes oficines" i les despe-

ses del treballador, també,
"especialment, en lloguers i
transports".
El Daniel recorda que quan
va arribar a Puigverd "no hi
havia ADSL i podia dur a terme altres projectes però no
em podia connectar a un sistema remot", que és tal com treballa l'empresa Trixter, amb
seus a Berlín i Munic. A més,
manté cada dia reunions amb
l'equip, de fins a quinze persones. "El 90% dels membres
del departament treballen remotament", explica. Abans
de l'octubre del 2020, quan
la fibra va arribar a Puigverd,
"tenia 15 megues de velocitat
[ara són 300) i em vaig haver d'instal·lar uns mesos a
casa d'un amic a Lleida per
poder teletreballar quan vaig
començar amb aquesta empresa". Ara en té prou amb
l'oficina que s'ha muntat a
l'habitació"·d'un apartament
al costat de la casa familiar,
dos monitors i un micròfon.
El teletreball té futur, afirma
Daniel Llusà.

Segones residències
A uns 190 quilòmetres al
nord de Puigverd, Antonio
Solà és un altre exemple del
que pot fer la g~neralització
del teletreball. Es veí de Riu
de Cerdanya des del març del
2020. Abans de la pandèmia
de la Covid, tenia la residència ubicada a Barcelona però
amb les restriccions del confinament va decidir fer un gir a
la seua vida i traslladar-se a la
seua segona residència, que,
des d'aleshores, s'ha convertit
en la primera. Des d'aquí teletreballa per a una consultoria
informàtica i com a amant de
la naturalesa assegura que "té
clar" que continuarà vivint
envoltat de muntanyes, informa C. Sans.
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EDITORIAL

Idees i tecnologia per frenar la despoblació
Fins a 735 mecenes han contribuït a impulsar sis
projectes d'èxit al Pirineu que tenen com a objectiu
final fomentar l'arrelament dels veïns al territori i
la seua reactivació econòmica. La iniciativa Arrela't
va començar el 2017 de la mà del consell comarcal
del Pallars Jussà, però ràpidament es va propagar
per la resta de comarques del Pirineu i ara es porta
a terme de forma unitària. Els donants particulars
han aportat fins a 69.000 euros per fer realitat les
sis iniciatives d'emprenedoria, que han comptat
ta mb é a mb l'aportació de 24.000 euros per part
d'organismes públics. Els sis projectes que segueixen en marxa cobreixen tot el Pirineu lleidatà i són
un excel ·lent exemple que es poden obrir moltes
vies de progrés per assentar i fins i tot guanyar veïns en aquestes comarques de muntanya, amenaçades per la despoblació, però que gràcies al turisme,
l'agricultura i la ramaderia i projectes alternatius
com aquests van guanyant autoestima i possibili-

tats de viure dignament en l'entorn rural, tant de
muntanya com del pla. Perquè això sigui possible
és imprescindible que les comunicacions convencionals i les d'última generació, com internet, estiguin a l'abast d'aquests municipis. L'exemple de
com la fibra ens pot canviar la vida el trobem en
Daniel Llussà Massot, un jove de Puigverd de Lleida que des d'aquest municipi treballa online per
a empreses de tot el món. Precisament ahir, es va
presentar l'Atles del món rural 2022, que remarca
que les noves tecnologies i els reptes obligats per
la pandèmia han obert la porta a un transvasament
d'activitats i població cap al món rural. El valor
de l'agricultura i la ramaderia durant aquesta crisi sanitària ha crescut exponencialment i aquesta
constatació d'una realitat incontestable ha servit
també per comprovar la qualitat de vida que ofereixen aquests àmbits i la seua vital importància per
mantenir la sostenibilitat climàtica. Uns avantatges

que només requereixen inversions per frenar definitivament l'èxode a grans ciutats.

Urgeix legislar sobre Pegasus
Els espionatges que estem coneixent aquests dies
vulneren tots els drets fonamentals recollits per
l'article 18 de la Constitució espanyola i a la Carta Europea dels Drets Humans: intimitat, honor,
imatge i secrets de les comunicacions, i és urgent
una legislació a tota la Unió Europea que delimiti i
detalli on són els límits del seu ús. Ja no es tracta
d'un tema d'ideologies, sinó de llibertats individuals, que són sagrades, i que les noves tecnologies
amenacen de deixar en paper mullat. Tampoc és
un problema només d'Espanya, perquè Pegasus i
altres sistemes igual de sofisticats poden trencar
totes les regles de la democràcia.
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CARME VIDALHUGUET
CAFE' DELS OMESOS

Ana Milan @_ANAMILAN
«Pegasus, si m'estàs llegint, porta pa!»
Aleix Clarió @aleixcla ·o
«El president de la Comissió de Defensa no
permet que es pregunti sobre el cas Pegasus
a la ministra Rabies. Una comissió on no es
pot preguntar.»

-----------------------

Toni Cuscó @ o 1i_c J co
«Zoido: "A ningú hauria de sorprendre que
s'hagi escoltat persones que han comès
delictes de sedició:' Acceptant el "delicte de
sedició" (que ja és acceptar), la majoria dels
65 espiats no han comès cap delicte.»

«La gestió de
Pegasus del
Govern
espanyol està
dinamitant
les vies del
diàleg»

Fuster i els mallorquins

J. Tono @ton
«Diria que el poliglot Zoido ens regalarà
tardes de glòria al Parlament de la UE.»
Jaume Pros @jaumepro~
«No entenc les denúncies de
l'independentisme contra el fabricant de
Pegasus. ts com denunciar el fabricant de
ganivets en lloc de denunciar l'assassí.»

President de la

Generalitat de Catalunya

. . .. ..............
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Perd la vida una
dona de Guissona al
caure en una piscina

Augmenten els
contagis i ingressos
perCovid

I Una veïna de Guissona
va morir al caure accidentalment en una piscina d'una casa particular
d'aquest municipi. El més
llegit ahir al nostre web.

I L'adeu de les mascaretes està comportant un
increment dels casos de
Covid, que també implica
una pujada dels ingressos
hospitalaris.

Dol al CTT Borges
per la defunció de
Josep Francesch

ELDEBATidentitariala
l'allau de visitants àvids
Mallorca tardofranquista
de sol i festa, de la peés de què tracta el llibre
nínsula hi arribava una
-el títol del qual manlleonada de gent cridada a
vo per a aquest escrit- de
treballar a l'hoteleria o
Gabriel Ensenyat Pujol,
a la construcció. I tot això era el que introduïa
catedràtic de Filologia
un canvi en les mentaCatalana de la Univer·
sitat de les Illes Balears
litats, en els comportaments i-en els costums
i doctor en Història Medieval. Obra guanyadora 'Nosaltres, els
insulars ancestrals. I és
clar, després d'un endordel Premi Octubre Joan valencians' tritura
Fuster d 'Assaig 2021,
m.iscamentforçatdesdel
que es corresponia en la els fonaments
1939, d'aquests canvis,
seva SOa convocatòria, patriòtics en què es
la llengua, la cultura i la
per unanimitat del jurat, basava la mentz'da
percepció de la identitat,
també se n'havien de
que compartia amb Lluís Calvo, Martí Domín- franquista
ressentir. Però aquesta
guez, Marina Massaguer
reflexió no va ser exclui Jordi Muñoz, i, amb No- ............................................................................ siva ni d'arrel únicament
saltres, els valencians com a teló de mallorquina, perquè "el punt de partífons, s'emmarca en els anys seixanta i da que sempre s'ha assignat a la visió
setanta del segle vint, pels canvis que del país en clau identitària, pel que fa
van comportar no només de model eco- a l'àmbit català comú, és Nosaltres, els
nòmic a Mallorca, sinó sobretot "per valencians, que, a part d'elevar el to
un autèntic trasbals social, demogrà- polemitzador, tritura els fonaments
fic, cultural, lingüístic, ambiental i de patriòtics en què es basava la mentimentalitat de grans dimensions". Si als da franquista: fer abdicar del dret a la
anys 60 la societat es transformava i la pròpia identitat". I de definir què repredictadura començava a patir esquerdes, sentava aquesta identitat pròpia, des
aquest llibre ens explica com de verti- de Mallorca estant i en relació també
ginosa es va viure a Mallorca aquesta amb la resta de Països Catalans en un
transformació, molt més accelerada moment de transformació sense preceque en altres zones de l'Estat, excepte dents, i de com la vivim avui, és de què
en les que també arribà el boom turis- tracta aquest assaig històric: inteHigent,
tic. La Mallorca de la pagesia donava irònic i crític, escrit en prosa àgil per un
lloc a la turística. Però a més a més de historiador rigorós. Passeu-hi a través!

6

SEGRE
Dijous, 5 de maig del2022

I OPINIÓ

TRIBUNA

Administracions públiques
i treballadors subrogats

bé afirma que les legislacions
laborals nacionals no poden
fer inaplicable aquest precepte. D'aquesta manera, segons
el Suprem, les previsions de
l'article 23.2 de la CE no pot
derivar en un argument que
impedeixi aplicar les conseqüències derivades de la Directiva. No ens trobem davant
d'un supòsit d'accés a la funció
pública, sinó una assumpció

de relacions laborals ja constituïdes. En totes les transmissions, la nova empresa adquireix la unitat productiva i/o
plantilla, amb els seus drets
i obligacions, de manera que
quan es "municipalitza" un
servei, la corporació pública
ha d'assumir que els treballadors que eren fixos segueixin
sent-ho. En resum, s'ha optat
per una fórmula perquè els
treballadors no perdin drets
i es garanteixi que els que
ja tenien a l'empresa original es mantinguin en la nova
corporació.
Però aquesta sentència preveu alguns matisos per prevenir els fraus:
1) Quan s'acrediti que ha
pogut existir una fraudulenta
incorporació com a personal
fix a una empresa, la plantilla de la qual es preveiés que
acabaria integrant-se a l'administració ha de quedar oberta
a la possibilitat d'activar els
ressorts necessaris per poder
privar d'eficàcia en aquesta
maniobra irregular.
2) La fixesa no s'adquireix
incondicionalment en tot l'àmbit de l'administració en què
es treballa, sinó funcionalment en la tasca o l'objecte
de la transmissió. Així, el Suprem sembla obrir la porta al
fet que aquests treballadors
puguin perdre la seva condició de fixos en les AAPP si
desapareix o es privatitza la
unitat productiva a la qual
pertanyien quan es van integrar en l'administració.
Aquesta sentència del Suprem tindrà amb tota seguretat moltes repercussions, entre
altres, el fet d'obrir les portes
que siguin fixos més de mig
milió de treballadors subrogats pels ajuntaments o altres
administracions públiques. ·

d'enguany, el rei espanyol va
visitar a Puerto Rico una exposició que "recoge la vida
de uno de los hijos adoptivos
de la ciudad mas icónicos, el
violoncelista español Pablo
Casals (1876-1973)", segons
explicava la nota de premsa,
mentre que uns pocs dies més
tard inaugurava una exposició
al Museu Belvedere de Viena sobre l'obra de Salvador
Dalí influenciada per Sigmund
Freud. Dos artistes catalans
dels quals l'Estat espanyol
se'n vanta a l'estranger com
a espanyols. I què hem de dir
que no s'enviï a Eurovisió una
cantant catalana com a representant d'Espanya? Visca la
tolerància! Ai, no, calla, que
canta en castellà ...
Però la traca final és, sens
dubte, la candidatura als JJOO
d'Hivern 2030 Pirineus-Aragón impulsada pel COE i prevista per la Generalitat (sic).
Uns jocs sota bandera espanyola que, si se celebressin - i

sense entrar en l'argumentari
de pròs i contres-, anuHarien
definitivament la marca Catalunya com a actor independent
i independentista de l'imaginari d'un parell de generacions arreu del món. Tanta feina
que s'ha fet i es fa per assolir
una visibilitat del fet diferencial català i del conflicte amb
l'Estat espanyol!
Qui cregui que tot això és
simplement un cúmul de casualitats encara no ha entès que
l'Estat espanyol segueix treballant per erradicar no només
el moviment independentista,
sinó la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història
i tot allò que hi tingui relació. Es tracta d'una campanya d'espanyolització en tota
regla. Ah, per cert: recordeu
quins han estat els abanderats
de l'equip olímpic espanyol
a Pequín? Queralt Castellet i
Ander Mirambell. Ja friso per
saber quins seran els abanderats l'any 2030.

DOCTOR EN DRET. PROFESSOR DE L'ESCOLA UNIV.
DE RELACIONS LABORALS, ADSCRITA A LA UDL.

LA SALA Social del Tribunal Suprem va dictar una
sentència, en unificació de doctrina, el passat dia 28
de gener (85/2022), que ha. posat fi a una llarga
controvèrsia jurídica sobre la situació laboral dels
treballadors d'una empresa privada que presten un
servei públic i que en un moment determinat aquest
servei és assumit per l'administració pública.
És a dir, quan aquesta entitat se subroga per transmissió d'empre~a en un contracte
de treball que tenia caràcter
fix, ha de mantenir-se aquesta
condició i és totalment inadequat aplicar en aquest supòsit
la categoria de personal indefinit no fix (aquest tipus de
contracte). És una construcció jurisprudencial elaborada
per evitar que es transformi
en laboral fix l'administració
pública. És una figura híbrida
amb certes particularitats: no
és fix, però tampoc temporal.
La sentència pretén resoldre
"una complexa concurrència
de preceptes amb ordenaments jurídics molt diferents:
dret de la Unió Europea i drets
dels estats membres; així com
el cas d'Espanya: dret administratiu i dret laboral". O sigui, un còctel normatiu que
fa particularment difícil la

resolució de problemes que
es puguin plantejar. Unes normatives que obliguen a declarar la fixesa del contracte de
treball, per una part, i, per
una altra, exigeix respecte
als principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat per
accedir a l'ocupació fixa en el
sector públic. La primera ho
estableix l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors quan
diu que el canvi de titularitat
d'una empresa o centre de treball no extingirà per si mateix
la relació laboral, quedant el
nou empresari subrogat en els
drets i obligacions laborals. La
segona normativa és la mateixa Constitució espanyola
i la resta de lleis que la desenvolupen, que estableixen
que l'accés a un treball fix en
el sector públic haurà de respectar els principis d'igualtat.
El TS afegeix que els possi-

S'ha optat per una fórmula perquè els treballadors
no perdin drets i es garanteixi que els que ja
tenien a l'empresa original es mantinguin
bles dubtes existents han estat aclarits per la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) de 13 de juny
del 2019. Aquesta sentència
afirma que la Directiva 2001/
23/CE estableix la subrogació en els mateixos termes que
l'Estatut dels Treballadors, i
recorda que és aplicable també quan l'empresa sigui una
administració pública, i tam-

/

COL· LABORACIO

De Pequín als Pirineus
SECRETÀRIA NACIONAL DE L'ASSEMBLEA I COORD.
DE LA COMISSIÓ D'INCIDtNCIA INTERNACIONAL

ALS JJOO de Pequín, una de humans que perpetra el règim
les atletes encarregades d'en- xinès dia sí, dia també.
cendre el peveter ha estat DiSalvant les distàncies, la
nigeer Yilamujiang. Es tracta motivació de fons és la mateid'una esquiadora de fons que xa que mou l'Estat espanyol a
pertany a la minoria ètnica difondre la sensació de "padels uigurs, perseguida cru- cificació" del conflicte amb
elment a la Xina: camps de ·catalunya. Allò que el govern
reeducació, treballs forçats, espanyol cínicament ha anoprohibició de la llengua i la menat "la agenda del reencultura, esterilitzacions no cuentro". Aquesta campanya
consentides, etc. De fet, la Xi- està en marxa i, de moment,
na està duent a terme el geno- sembla que l'estiguem passant
cidi del poble uigur a ulls de la per alt. Potser és perquè percomunitat internacional. Ai- dem de vista el context i ens
xí que no ens enganyem: que centrem en uns pocs esdeveniuna dona uigur encengui el ments ... Però, si assumim una
peveter a la jornada inaugural mirada més global, veurem
dels JJOO, vista arreu del món que tot plegat és un projecte
per milions de televidents, no molt ben coordinat i dirigit a
és res més que una campanya rentar la imatge d'Espanya a
ben dissenyada per emblan- l'estranger -i molt menys dins
quir les vulneracions de drets de l'Estat espanyol, on, segu-

rament, totes aquestes mesures es veuen com un tracte
preferent envers una Catalunya que no el mereix- .
Mirem-nos-ho de prop. El
mantra que no s'ha de barrejar esport i política és el
típic discurs que es fan seu
justament els estats autoritaris i opressors que s'aprofiten
d'aquestes plataformes per dibuixar una realitat tolerant i
inclusiva inexistent. En són
tantes, les accions, que solament cal esmentar-ne dues:
d'aquí a poques setmanes hi
ha previst que La Roja torni a
jugar a Barcelona després de
18 anys de no haver-ho fet, i
a més ja s'ha comunicat que la
Vuelta a España 2023 començarà a Barcelona, on també es
disputaran les dues primeres
etapes.
També l'àmbit de la cultura es veu supeditat a aquest
intent d'assimilació cultural
i integració forçada a l'espanyolitat: a finals de gener

I 14 I COMARQUES

SEGRE
Dijous, Sde maig del2022

SUCCESSOS TRIBUNALS

EMERGÈNCIES

Ajudici per intentar matar de ,
diverses punyalades un home a Ager

Simulacre a
la central
de Terradets

La Fiscalia sol·licita catorze anys de presó per intent d'assassinat li L'agressor tenia

una r e d'allunyament de la víctima quan van succeir els fets el2019
L. GARCfA

Quinze casos per
temptatives
d'homicidi a
Lleida el2021

I LLEIDA I L'Audiència de Lleida

jutjarà el pròxim 25 de maig un
home de 37 anys acusat d'intentar assassinar de diverses
punyalades un conegut seu el
23 de febrer del 2019 a Àger,
a la Noguera. La Fiscalia sol·licita que s'imposi a l'acusat una
pena de 14 anys de presó per
un delicte d'intent d'assassinat
i una pena de multa de 7.920
euros per un delicte de trencament de condemna, ja que en
el moment de l'agressió tenia
una ordre d'allunyament que li
prohibia atansar-se a la víctima,
de 44 anys. Segons l'escrit del
Ministeri Públic, l'acusat es va
abalançar "de manera premeditada, ràpida i per sorpresa"
sobre el vehicle que conduïa la
víctima, va treure un ganivet
de grans dimensions i sense que
aquesta pogués defensar-se,
segons assenyala l'escrit, el va
apunyalar diverses vegades al
tòrax, l'esquena i el braç, "amb
l'objectiu d'acabar amb la seua
vida".
Els fets van tenir lloc cap a
les dos del migdia quan diversos veïns van alertar els Mossos
d'Esquadra que un home es trobava malferit per arma blanca
a la via pública, al carrer de la
Font, i l'agressor havia fugit.
La policia va establir un dispositiu de recerca i va localitzar
l'acusat tres hores després en

Vista dels Jutjats de Balaguer.

RISC VITAL

La Fiscalia assenyala que la
víctima hauria mort si no
l'haguessin traslladat de
forma urgent a l'hospital
un camp d'ametllers a la zona
del congost de Mont-rebei. La
Fiscalia assenyala que les ganivetes que l'acusat va clavar a la
víctima li van afectar els pulmons, les tripes i la melsa, "que
li va causar ferides greus i amb
risc vital", ja que "si no hagués

estat t raslladat a un hospital
urgentment hauria mort". Així
mateix, l'agressió es va produir,
procedeix el Ministeri Públic,
sabent que tenia una ordre en
vigor dictada uns mesos abans
pel jutjat d'instrucció número
3 de Balaguer que li prohibia
atansar-se a la víctima per una
disputa anterior. A més dels 14
anys de presó i la multa, la Fiscalia demana que se li imposin
10 anys de llibertat vigilada,
període en què no es podrà
atan sar a la víctima, a la qual
sol·licita que indemnitzi per les
lesions causades.

• Les forces i cossos de
seguretat van registrar
l'any passat un total de
15 casos per homicidis
dolosos o assassinats en
grau de temptativa a les
comarques lleidatanes,
segons el balanç de criminalitat del ministeri de
l'Interior. D'aquesta forma, aquest tipus de delictes es va disparar el2021
respecte al 2020, un any
marcat per les restriccions
de mobilitat per la pandèmia, i van augmentar un
87,5%. També van pujar
els casos coneguts per lesions greus, amb un total de
213 durant l'any passat a
la província de Lleida, dada que suposa un augment
del67,7 per cent respecte
al 2020, segons Interior.
Entre els últims casos,
destac_a el detingut per un
atracament a una sucursal bancària a la Bordeta
a Lleida, que podria estar
relacionat amb una agressió amb arma blanca a una
jove i dos abusos sexuals.

LEGISLACIÓ SEGUR.ETAT

Interior ha tornat el
25% de les sancions del
primer estat d'alarma
AGÈNCIES

rior, Joan Ignasi Elena, va explicar ahir al Parlament que
s'han tornat el25% de les multes imposades en el primer estat
d'alarma per la pandèmia que
es van declarar inconstitucionals. Concretament, va detallar que s'han tornat sancions
per un import d'1.108.028,93
euros, la qual cosa equival al
25% del que s'ha de tornar. Així, dels 24.289 expedients que
s'havien ingressat a Catalunya,
han demanat la devolució 9.382
persones i a 5.596 ja se'ls ha fet
el pagament.
D'altra banda, va negar que
hi hagi un "biaix ideològic" en
la tramitació d'expedients o san-

cians de la llei Mordassa i va
reiterar que ha de derogar-se
aquesta norma, però va admetre que mentre estigui vigent
no es pot deixar d'aplicar. En
aquest sentit, va defensar que
el departament ha incorporat
la jurisprudència "més garan~
tista" a l'hora d'aplicar articles
sancionadors, tenint en compte
l'exercici dels drets fonamentals, com la participació pacífica

LLEI MORDASSA

Des de la seua entrada en
vigor s'han.aixecat 610.526
actes i s'han gestionat
368.367 expedients

de la divisió d'energies renovables Enel Green Power,
va finalitzar ahir amb èxit
un simulacre d'emergència a
la central hidràulica de Terradets, a Llimiana. L'alerta
es va activar al detectar un
incendi al regulador de velocitat d'un grup de la central, que hauria provocat un
vessament d'oli a la planta de
turbines, arran de la ruptura del dipòsit de la màquina.
Aquest fet ha permès comprovar el sistema de detecció d'incendis a l'interior de
la central i verificar que tots
els avisos i el sistema de comunicacions funcionessin
degudament.

FAUNA

Denuncien
motos i drons a
Aigüestortes
I LLEIDA I Els Agents Rurals de, nuncien la circulació motoritzada i el vol de drons al
Parc Nacional d'Aigüestortes. Així ho van assenyalar
ahir a través de les xarxes
socials, on recorden que ara
és el període de zel del gall
fer, una espècie amenaçada i
protegida a Catalunya. Així
mateix, afirmen que perquè
la reproducció d'aquesta espècie estigui garantida amb
èxit es necessita la màxima
tranquil·litat, de manera que
aquest tipus d'accions amenacen la seua supervivència.
Així, en algunes zones la presència d'aquesta espècie s'ha
reduït un 30%.

TRIBUNALS

Les armes amb
pilotes de foam
llno són precises"

Elena nega "biaix polític" amb la llei Mordassa
I BARCELONA I El conseller d'Inte-

I LLIMIANA I Endesa, a través

I BARCELONA I El cap de la bri-

Compareixença d'ahir a la comissió d'Interior al Parlament.

e·n manifestacions. El conseller
també va anunciar una reorganització de la tramitació de
les multes, amb un procés digital i millorar formació legal
als agents. En aquest sentit, va
afirmar que "és immoral que
alguns partits polítics assegurin que no es tramiten expedients i va assenyalar que des de
l'entrada en vigor de la llei, el
2015, s'han aixecat un total de

610.526 actes policials i s'han
gestionat un total de 368.367
expedients. Elena va atribuir els
volums d'activitat del2021 (més
de 200.000 actes) a l'impacte de
la pandèmia. El PSC va instar
Interior a complir la llei mentre
que PP, Vox i Cs van acusar la
conselleria de no complir-la en
alguns casos. Per la seua banda,
la CUP va exigir no aplicar-la a
manifestants pacífics.

gada mòbil dels Mossos
d'Esquadra, Xavier Pastor,
va admetre ahir al jutjat a
Barcelona que les llançadores de projectils de foam no
són armes precises. Ho va admetre en el marc de la causa
que investiga la pèrdua d'un
ull d'una manifestant en les
mobilitzacions en suport al
raper lleidatà Pablo Hasél
que van tenir lloc el mes de
febrer de l'any passat a la ciutat comtal.
Pastor contradiu així la
tesi mantinguda per la policia catalana quan fa uns anys
es van canviar les pilotes de
goma per les de foam.

I
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ESPORTS

BASQUET

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030

La Virtus deixa el
València sense
final de I'Eurocopa

El dia 20, data límit
perquè s'uneixi Aragó

I VALÈNCIA I La Virtus de Bo-

lonya de Sergio Scariolo
va derrotar a la Fonteta el
València Bàsquet a la semifinal de l'Eurocopa de bàsquet (73-83). Al València li
va faltar defensa a la primera meitat i atac a la segona
per emportar-se el triomf i
es queda sense lluitar pel títol de la competició i la plaça
d'Eurolliga que inclou.

FUTBOL

Tacconi, exporter
de la Juventus,
en estat crític
I ROMA I L'exporter de la Ju-

ventus i de la selecció italiana
de futbol Stefano Tacconi es
troba ingressat en estat crític per una hemorràgia cerebral que va patir el passat
dia 23 d'abril. El porter italià,
de 64 anys, va militar nou
temporades en el club torinès
(1983-92), abans d'acabar la
carrera al Gènova (1992-94),
a més de jugar el Mundial de
l'any 1990.

BASQUET

Els Celtics i els
Grizzlies empaten
les semifinals
1 BOSTON I Jaylen

Brown, amb
30 punts, i Jayson Tatum,
amb 29, van enfonsar els
Milwaukee Bucks i van donar als Boston Celtics un contundent triomf per 109-86
per empatar les semifinals de
la Conferència Est de l'NBA
(1-1), mentre que, a l'Oest,
els Memphis Grizzlies van
empatar la seua després de
guanyar (106-101) els Golden
State Warriors.

I

25 I

Segons el COE i Catalunya reitera que seguirà endavant amb el projecte
C. SANS/AGÈNCIES
LA SEU D'URGELL/BARCELONA I El
president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), Alejandro
Blanco, va fixar ahir el dia 20
de maig com a termini "límit"
per assolir un acord per a una
candidatura conjunta als Jocs
d'Hivern 2030, que està "convençut" qúe podrà tancar-se,
i va dir que veu "impensable"
que la marca Barcelona no aparegui en el nom d'aquest projecte olímpic. "No podem passar
del 20 de maig sense tenir les
coses definitivament acabades",
va asseverar, ja que va apuntar
que en un any es decidirà Ja seu
dels Jocs i, en aquest temps, s'ha
de tancar l'acord de candidatura i preparar-la tècnicament,
de la mà del COI. Així ho va
assegurar en declaracions als
mitjans abans de participar en
les jornades del Cercle d'Economia, a la capital catalana, on va
participar en una taula redona.
Per la seua part, la coordinadora del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics 2030 del departament
de Presidència, Mònica Bosch,
va explicar durant la reunió de
la Taula estratègica de les estacions de muntanya celebrada
ahir a la Seu que al marge que
Aragó s'uneixi o no al projecte,
"la candidatura no s'aturarà i
seguirà el seu camí. No estem
oberts a nous escenaris i continuarem avançant el nostre projecte tècnic", va insistir.
Del total de representants
que van participar en la Tau• la estratègica, quaranta es van
mostrar a favor de la candidatura, mentre que cinc municipis
de la Cerdanya van condicionar
el suport a l'espera de conèixer
tots els detalls del projecte.

I

La reunió de la Taula estratègica va tenir lloc a les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre.

El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, va donar a
conèixer aquest "claríssim suport" a la candidatura olímpica, que va valorar com "un nou
impuls al Govern i al projecte"
olímpic.
Per una altra banda, la consellera d'Acció Exterior i Govern
Obert, Victòria Alsina, va assegurar que una vegada realitzada
la consulta el dia 24 de juliol, el
procés participatiu "continuarà obert". Si el resultat és sí, el
Govern obrirà un nou procés
perquè els municipis, entitats i
veïns del territori "aportin idees
sobre com acabar de configurar
el projecte".

El Solsonès, el Berguedà i el
Ripollès donen suport als Jocs
• La majoria dels habitants
de les comarques de Berguedà (Barcelona), Solsonès (Lleida) i Ripollès (Girona) consideren que els Jocs
d'Hivern serien interessants
per al Pirineu, segons l'enquesta encarregada pel
Govern Anàlisi prospectiva ]]00 d'Hivern. En concret, el74,2% dels ciutadans
d'aquestes tres comarques
al costat dels de la vegueria
d'Alt Pirineu i Aran assegu-

ren que el projecte seria interessant per al Pirineu, mentre que el22% ho descarta.
D'altra banda, membres de la
Plataforma Stop Jocs Olímpics es van concentrar ahir a
les portes de la reunió de la
Taula estratègica per mostrar
una vegada més el rebuig del
projecte olímpic. Van explicar que ja hi ha "més de quinze" aut~busos per traslladar
assistents a la mobilització
del dia 15 a Puigcerdà.

ACTIVITATS ESPORT I SALUT

Dotze esdeveniments enguany pels
Festivals de Senderisme del Pirineu
REDACCIÓ

Els Festivals de Senderisme del Pirineu arriben
aquest any a la setena edició
celebrant-se, de nou, a les 11
comarques que integren la marca turística Pirineus. Seran 12
esdeveniments programats del
maig a l'octubre, habitualment
els caps de setmana. La durada d'aquests és d'entre dos i set
dies. Per ordre cronològic, són
el Festival Camina el Berguedà (14-15 maig), Lo Festival de
1

Un moment de la presentació ahir a Beranui.

BERANUI I

Senderisme de la Conca Dellà (20-22 maig), el Garrotxa
Volcanic Walking (3-6 juny),
el Cerdanya Happy Walking
(9-12 juny), el Festival Camina
Pirineus Alt Urgell (17-19 juny),
el Festival de Senderisme Vall
Fos"ca-Pirineu (7-10 juliol), el
Val d'Aran Walking & Summit
Festival (25-31 juliol), el Festival de Senderisme del Solsonès
(17-18 setembre), l'Alt Empordà
Sea Walking (23 -25 setembre),
el Ripollès Discovery Walking

(30 setembre-2 octubre), el Vall
de Boí Trek Festival (8-9 octubre) i el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d'Àssua
i el Batlliu (21-23 octubre).
La principal novetat serà el
passaport dels festivals, que pretén animar els visitants a assistir a més d'un esdeveniment.
Per això, es farà un sorteig d'un
GPS, una motxilla tècnica i uns
bastons tèlescòpics entre les
persones que participin en més
d'un festival.

I
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MOTOCICLISME SUPERMOTO

TEN IS

Alcarràs acull el Mundial de
supermoto el cap de setmana

Rebaixen penes
a l'admetre
partits arreglats

Única prova mundialista en terra estatal i amb el lleidatà Jaume Gaya
REDACCIÓ

I LLEIDA I El Circuit d'Alcarràs
ja té a punt tots els detalls per
acollir, aquest cap de setmana,
el Gran Premi de Catalunya,
l'única cita del Campionat del
Món de Supermotard 2022 que
es disputarà en terra espanyol.
Ferran Cardús, de l'SGR Gran
Racing, i Jaume Gaya, P.ilot
lleidatà de KTM, formaran la
representació espanyola a la categoria S1GP. La prova lleidatana es disputarà amb entrada
gratuïta i sota l'organització del
Moto Club Lleida, que ha preparat un traçat mixt espectacular per a un cap de setmana en
què es preveu una graella plena
amb trenta-dos pilots.
La d'Alcarràs serà la segona
prova del calendari mundialista
després de la disputada els dies
16 i 17 d'abril al Piemont (Itàlia), una cita en la qual no van
ser presents ni Cardús ni Gaya,
i que va tenir com a gran dominador l'alemany Marc-Reiner
Schmidt davant del francès
Thomas Chareyre. Tercer a
Itàlia va ser el txec Milan Sitniansky, que ara totalitza 59
punts per 80 del líder Schmidt
i 70 de Chareyre.
El Gran Premi mundialista va viure un aperitiu el cap
de setmana passat al Circuit
d'Alcarràs amb la que va ser
la prova inaugural del Campionat d'Espanya, en què van

I MADRID I La Fiscalia va re-

baixar les penes sol·licitades als catorze acusat s de
formar part d 'un a xarxa
d e manipulació de partits
de tenis, per apostar sobre
aquests amb identitats fal·ses, durant un judici en el
qual tots van reconèixer els
fets. Després d'admetre'ls, la
Fiscalia va demanar per als
implicats tres mesos de presó per pertinença a un grup
criminal i un any i nou mesos per corrupció en l'esport
i delicte continuat d'estafa,
a més d'una multa diària de
3 euros durant cinc mesos.

VOLEIBOL

Memorial
Àngel Biosca
al Claver
I LL EIDA I El Balàfia Vòlei or-

Pilots de supermoto al circuit d'Alcarràs.

ser presents tant Jaume Gaya
com Ferran Cardús, que van ser
els grans dominadors, amb el
lleidatà guanyant les dos mànegues davant del barceloní. A la
primera, Cardús va presentar
més batalla davant de Gaya,
que tanmateix va dominar de
principi a fi a la segona. Ara
tots dos intentaran obtenir un
bon resultat en un traçat que

coneixen a la perfecció, però
en el qual tanmateix hauran
de bregar amb els millors pilots
del Mundial.
Un d'ells serà el pilot del
Mundial de Moto3 Diogo Moreira. El brasiler establert a
Alcarràs ha rebut el vistiplau
de l'equip, l'MT Helmets-MSI,
per tornar a l'estructura SGR
Grau Racing i mostrar les se-

ues habilitats davant de rivals
de la talla del francès Thomas
Chareyre o l'alemany MarcReiner Schmidt.
La supermoto i el flat track,
sempre al costat de l'equip
d'Àngel Grau , continuen sent
dos de les especialitats que Moreira manté en el seu pla d'entrenaments amb l'objectiu de
seguir creixent.

ganitza aquest dissabte el VI
Memorial Àngel Biosca, que
servirà per recordar aquesta
figura important del voleibol lleidatà. El torneig, de
categoria alevina i infantil,
es disputarà a les pistes del
col·legi Claver amb la participació, a més d 'equips del
club, també del col·legi i del
Sant Jaume Les Heures. Hi
h aurà, d'altra banda, un acte central d'homenatge per
a Biosca, que també va ser
professor al Claver, on va impulsar aquest esport.

ATLETISME ESPORT DE BASE

FUTBOL EFEMÈRIDE

Pluja de medalles del CA
La Pobla al Català ·de trail
REDACCIÓ

I LA POBLA DE SEGUR I Un total de

Part d'aquells futbolistes durant el retrobament

Retrobament del Vilanova de
Segrià vencedor del Pepito Esteve
REDACCIÓ

Bona part dels futbolistes de Vilanova de Segrià que
van conquerir el Trofeo Pepito
Esteve de futbol territorial la
temporada 1986-87 van tornar
a trobar-se el cap de setmana
passat per celebrar l'esdeveni-

1 LLEIDA I

ment. Durant el retrobament
van poder rememorar aquella
temporada que ja queda en el
record de la localitat. Amb uns
anys i uns quilos de més, les
bromes es van succeir per a un
grup que va fer història fa trenta-cinc anys.

vint-i-quatre atletes del Club
Atletisme La Pobla de Segur
van participar en el 11 Campionat de Catalunya de trail
que va tenir com a escenari la
localitat de Canovelles.
En la categoria sub-16,
Clàudia Llesuy es va proclamar campiona de Cat alunya
i va revalidar així el títol de
l'any passat, igual que Rabah Ouzemmou en categoria
sub-14. Val a destacar també la
tercera posició que va aconseguir Alba Pont en sub-16.
Pel que fa a la classificació
per equips, el sub-16 femení
format per Irene Bringueret,
Gaia Espinós, Alba Pont i Clàudia Llesuy va revalidar el títol,
i en categoria sub-14 femenina va acabar en tercera posició l'equip format per Rabab

Un dels equips de la Pobla amb les medalles.

Ouzemmou, Laura Llor, Martina Pont, Aïna Vilanova, Mariona Vinardell i Nora Solduga.
En la categoria sub-12 es van
proclamar campions Oleguer

Segú i Joana Cortés, i Nekane Prió va ser tercera . En categoria sub-10, va ser campió
Martí Escera i en sub-8, David
Sadovici.
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Aitona acollirà aquest cap de setmana el
Campionat d'Espanya de Balls de Saló
El Pavelló Poliesportiu d'Aitona acollirà aquest cap de
setmana la segona prova puntuable del Campionat d'Espanya de Balls de Saló. S'espera que 2.000 persones visitin
el municipi durant les dos jornades.

Foto de família de les autoritats, organitzadors del certamen i restaurants guanyadors.

Premis Cartaví a4 restaurants lleidatans
Els restaurants La Boscana de
Bellvís, Cal Xirricló de Balaguer, El Celler de Montsonís i
L'Era del Salasse de Salàs de Pallars van rebre dimarts el premi
Cartaví en un acte presidit per

la consellera d'Acció Climàtica,
Teresa Jordà, al Palau de Pedralbes de Barcelona. El certamen,
organitzat per l'Associació Vinícola Catalana, que valora les
millors cartes de vi amb l'objec-

tiu de donar a conèixer els de les
DO de Catalunya i fomentar la
seua presència als restaurants,
va reconèixer en la seua desena edició un total setze establiments catalans.

Més de 400 nens participen en la cantata
escolar 'La Clika' a l'Auditori de Lleida
Més de 400 nens van interpretar ahir a l'Auditori Enric
Granados la cantata escolar La Clika de les Cases de la
Música, que consta d'onze cançons que fomenten l'autoestima, l'amistat i l'ecologisme, entre altres valors.

El cantant •to P, ez
ajorna els seus
concerts fins a
l'octubre per Covid
El cantant argentí Fito
Paez va anunciar l'ajornament dels concerts previstos per avui i dissabte al
Wizink Center de Madrid
i l'Auditori del Fòrum de
Barcelona fins a l'octubre
després de donar positiu
per Covid-19.

Nou centres de eida homenatgen Bob Dylan al Secundàri~R~>ek
Alumnes de secundària dels collegis Episcopal i Sagrada Família i els instituts Guindàvols, La
Mitjana, Manuel de Montsuar,
Màrius Torres, Ronda i Samu-

el Gili i Gaya de Lleida i l'institut Canigó d'Almacelles van
actuar ahir al Cafè del Teatre
en el marc de la 19a edició del
Secundària Rock, que aquest

any va estar dedicat al músic
Bob Dylan. Els estudiants havien d'interpretar un tema lliure i així com un altre del famós
cantautor nord-americà.

'
HOROSer·
'nt per posar les
~ situació emamanifesten

CANCER 21 -VI I 22-VII.
Trieu ser proactius quan es tracti de
feina. No permeteu que les emocions
us portin pel camí equivocat. Tenir una actitud
positiva us ajudarà a evitar errors.

BALANÇA 23-IX I 22-X.
No perdeu de vista el que voleu perquè
algú us ofereix una cosa temptadora
per distreure-us de perseguir un somni. Sigueu
fidels a vosaltres i seguiu la vostra intuïció.

CAPRICORN 22-XII I 19-1.
Controleu les emocions quan tracteu
amb companys, amics o familiars. Concentreu-vos en els vostres somnis, no a complaure els altres o assumir responsabi litats.

·os al
ls i

LLEÓ 23-VII I 22-VIII.
Feu plans amb algú que trobeu mentalment estimulant i desenvolupeu
noves idees i projectes. Establiu un pressupost
per evitar despeses innecessàries.

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI.
Impulseu allò que voleu i, si ningú no
vol acompanyar-vos, estigueu llestos
per ocupar-vos dels vostres propis assumptes.
Descobrireu que teniu molt a favor vostre.

AQUARI20-I I 18-11.
Preneu-vos un moment per repensar la
vostra estratègia. No feu un moviment
innecessari ni seguiu la multitud. Feu el que sigui
millor per a vosaltres.

VERGE 23-VIII I 22-IX.
La vostra intuïció no usdefraudarà. Seguiu el vostre instint i us ajudarà a de, qui podeu confiar perquè us ajudi a fer
Feu plans que us animin a seguir.

SAGITARI 22-XI I 21-XII.
Un ritme constant i una visió enfocada
ajudaran a esquivar algú que intenti
interposar-se al vostre camí. Utilitzeu la vostra
experiència i sensatesa.

PEIXOS 19-11 I 20-111.
Valdrà la pena un projecte domèstic que
alleujarà la vostra ment i us ajudarà a
relaxar-vos. Negueu-vos a cedir a la temptació o
a les demandes d'algú. Concentreu-vos més.

'•

a
de la
L'Aplec de
marca en el
de la festa m or
que se celebraran del
de maig.

