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Presentació del Força lleida, que  
inicia demà la leb or amb un  
equip totalment renovat

1,50 €

GUIA | pàg. 33
costers del Segre triomfa als Vinari, amb 
el vi negre Purgatori 2017, elaborat a les 
Garrigues, com a millor vi de l’any

La Generalitat vol limitar les 
granges a 600 vaques per 
evitar macroexplotacions
Jordà || La consellera 
busca equilibri entre 
la sostenibilitat 
econòmica i territorial 
i el medi ambient

Moncloa || Fixarà 
el màxim per a 
munyiment en 725, 
seguint indicacions de 
la Unió Europea

La consellera d’Acció Climàti-
ca, Teresa Jordà, va proposar 
ahir limitar a sis-centes vaques 
la capacitat màxima de les no-
ves explotacions ramaderes 
que s’instal·lin a Catalunya. 
Jordà va explicar que l’objec-

tiu és impedir la creació de ma-
crogranges i garantir l’equili-
bri entre la sostenibilitat eco-
nòmica i l’ambiental, així com 
la cohesió territorial. A més, 
va anunciar un pla de suport 
al sector lacti.

economia ❘ 23

mAGdAleNA AltiSeNt

lleida ❘ 7 esports ❘ 25

Un estava contractat 
com a operari del 
sector industrial

El Lleida tenia 
jugadors amb 
nòmina d’analistes

comarques ❘ 16

Li demanen tretze 
anys de presó per 
agredir-la i violar-la

Pegava a la seua 
dona a Tremp per 
incomplir ‘horaris’

lAiA PedróS

comarques ❘ 12

Educació garanteix i finança 
les guarderies rurals
El conseller i el president Aragonès diuen 
que la mesura frenarà la despoblació

La Paeria 
demana a la UE 
16 milions per 
reduir el trànsit  
a tot Lleida

L’ajuntament de Lleida va pre-
sentar ahir els deu projectes 
amb què optarà als fons euro-
peus Next Generation i que ser-
viran per millorar la mobilitat, 
donar més espai a vianants i ci-
clistes i reduir la contaminació. 
El cost és de 16,5 milions i està 
previst que tots siguin una rea-
litat el 2023.

és notícia ❘ 3

Vianalitzar Ferran i 
millorar la mobilitat

Ganes de festa i cultura, que 
recuperarà aforaments al 100%

Concert ahir a la 
nit a la Biloba.
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Una nova alternativa  
a les festes del Pilar
Peña Fragatina organitza la segona 
edició amb un format renovat

DISSABTE 9
11.00 a 13.00 Parc lúdic 
penyista Escoltisme, Jovial 
Adventure, Junior, Natural 
Baix Cinca. Al parc de La 
Pinada. 

11.00 a 13.00 Planta-li 
cara al Càncer, organitza 
AECC Baix Cinca.

17.00 Penyatló al parc de 
La Pinada.

18.30 a 20.30 ‘Tardeo’ 
penyista amb Aharon Pey, 
D Johnny, George Newbo, 
DJ Murillo i Quimet.

20.30 Michael’s Legacy 
Recinte concerts La  
Pinada.

23.00 Festa penyista 
La Valcuerna Terraces.

DIUmEngE 10
12.00 a 14.00 ‘Vermuteo’ 
penyista. Aharon Pey, 
Geroge Newbo, DJ Murillo, 
D Johnny, Márquez DJ.

17.00 Campionat guinyot 
+ parxís. A l’Estació. 
Márquez  DJ.

20.30 Nil Moliner. Recinte 
concerts. La Pinada.

La Junta de la Peña Fra-
gatina porta treballant 
des de principis d’any 

plantejant diferents alterna-
tives al Pilar, per així adap-
tar-se ràpidament en funció 
de la situació sanitària i una 
d’aquestes alternatives és 
Otoñofest 2.0, un petit fes-
tival de tres dies que va co-
mençar ahir i que durant el 

cap de setmana oferirà tota 
mena d’activitats culturals, 
com concerts, act ivitats 
peñeras, etc., complint es-
trictament amb totes les me-
sures higienicosanitàries, per 
la qual cosa és indispensable 
fer una reserva prèvia per 
participar en les esmentades 
activitats a https://tusdatos.
pfragatina.com/eventos.

Fraga
Otoñofest 2.0

Més de 25.000 
viatgers al 
telefèric de la 
Vall Fosca

baLaNç

❘ LA ToRRE DE CAPDELLA ❘ El telefè-
ric de la Vall Fosca tanca la 
temporada d’estiu superant 
els 25.000 viatgers. La ins-
tal·lació, cedida per Endesa 
a l’ajuntament de la Torre 
de Capdella durant aquests 
mesos, ha registrat xifres 
superiors al 2019, abans de 
la pandèmia. El telefèric de 
l’estany Gento, que dona 
accés al Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant 
Maurici, ha aplicat un pro-
tocol de seguretat establert 
per evitar el contagi per la 
Covid-19. En total, s’han 
portat a terme un total de 
859 viatges en els mesos de 
juliol, agost i setembre. Les 
dades confirmen el bon re-
sultat d’ocupació a Lleida, 
millor que les que es van re-
gistrar el 2019.

Almacelles abaixa 
l’impost d’obres 
per acabar 
habitatges

ordeNaNCes

❘ ALMACELLEs ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles baixarà l’ICIO 
(Impost sobre Construcci-
ons i Obres) al 2 per cent per 
propiciar les obres de con-
dicionament o acabament 
d’habitatges. Pren aquesta 
mesura arran de la quantitat 
de promocions que va quedar 
immobilitzada i que està in-
acabada des de l’última cri-
si immobiliària ja fa més de 
deu anys. 

En aquest sentit, el consis-
tori ha volgut implementar 
a les ordenances fiscals per 
a l’any 2022 alguna mesura 
que facilités als actuals pro-
pietaris realitzar les obres de 
reforma i acabat pendents 
als habitatges que van que-
dar inacabats, a fi que es pu-
guin posar a la venda o de 
lloguer.

La CHE estudia 
la diversitat 
d’espècies de 
peixos a Utxesa

iNVesTigaCió

❘ LLEiDA ❘ La Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE) 
inicia una segona campa-
nya de l’estudi de caracte-
rístiques de fauna ictiològi-
ca (diversitat d’espècies de 
peixos) en embassaments 
de la conca de l’Ebre 2020-
2024, que comprèn en total 
trenta-cinc embassaments, 
set per campanya. Durant 
aquest any, la previsió és 
actuar als embassaments 
de Margalef, Siurana, Flix, 
Guiamets i Utxesa, a Cata-
lunya; i a Aragó, als embas-
saments de Gallipuén i La 
Estanca. Conèixer el conjunt 
d’organismes que viuen i es 
reprodueixen en determi-
nades condicions d’un medi 
o biòtop és una eina bàsica 
per al manteniment del bon 
estat dels ecosistemes.

❘ LLEiDA ❘ El grup d’energies re-
novables Forestalia ha ofert 
compensacions als ajunta-
ments del Pallars Jussà afec-
tats per la línia de molt alta 
tensió que projecta la firma. 
Aquesta ja ha mantingut con-
tactes amb els ajuntaments 
dels municipis pels quals es 
preveu que transcorri la línia 
elèctrica. Concretament, es 
tracta de Tremp, Castell de 
Mur, Isona i Conca Dellà i 
Gavet de la Conca.

Forestalia va explicar ahir 
que ha compromès, durant tot 
el període d’explotació de la 
línia (inicialment de quaranta 
anys) un paquet de compen-
sacions econòmiques als pro-
pietaris afectats, tant privats 
com públics. 

Així mateix, van manifes-
tar “la voluntat que retorni al 
territori i a la comunitat una 
part dels futurs beneficis eco-
nòmics com a retribució per la 
seua imprescindible contribu-
ció al projecte”.

En aquest sentit, van asse-
nyalar que han comunicat als 
quatre alcaldes la proposta 
que aquestes compensacions 
“assoleixin un import equiva-
lent a l’estimació de l’energia 
consumida per a ús domèstic 
per la totalitat de les famílies 
residents als respectius muni-
cipis” durant quaranta anys. 
Aquesta proposta, en cas que 
s’accepti, haurà de ser desen-

volupada als acords, convenis 
o contractes, segons va apun-
tar l’empresa.

S’ha de recordar que la lí-
nia de molt alta tensió que 
projecta Forestalia transpor-
tarà energia neta generada 
a Aragó a Catalunya per al 
seu consum. La infraestruc-
tura permetria transportar i 

aportar prop de 2.400 GWh 
anuals d’energia cent per cent 
renovable a la xarxa elèctri-
ca catalana. El projecte de la 
línia elèctrica que promou el 
grup d’energies renovables ja 
ha començat els tràmits per 
obtenir l’autorització i es tro-
ba actualment en informació 
pública. S’hi poden presentar 
al·legacions fins al pròxim 22 
d’octubre.

D’altra banda, veïns del Pa-
llars Jussà protestaran avui 
contra els projectes per a no-
ves línies elèctriques a la co-
marca i portaran a terme una 
marxa lenta des del port de 
Comiols fins a Tremp.

Negocien compensacions  
per la nova línia del Pallars
Forestalia proposa que siguin de l’import de l’energia consumida 
durant 40 anys || Afecta Tremp, Castell de Mur, Isona i Gavet

eNergia eLeCTriCiTaT

projecte
El projecte preveu 
transportar energia neta 
generada a Aragó a 
Catalunya per al seu consum

Imatge d’arxiu d’Isona, un dels municipis afectats.
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Imatge d’arxiu de Tremp.

a. guerrero
❘ tremp ❘ L’Audiència de Lleida 
jutjarà dijous vinent un home 
de 28 anys nascut a l’Equador, 
C.S.M.R., acusat de maltractar 
i violar la que va ser la seua pa-
rella al domicili de Tremp on 
convivien. La Fiscalia sol·licita 
per a l’home, que el 2017 va ser 
condemnat a treballs comunita-
ris per un delicte de violència en 
l’àmbit familiar (vegeu el des-
glossament), una condemna de 
tretze anys i mig de presó com 
a autor dels delictes de violència 
física i psíquica habitual (dos 
anys i mig de presó), agressió 
sexual amb l’agreujant de pa-
rentiu (deu anys) i maltracta-
ment en l’àmbit familiar (un 
any). També demana sis anys 
més de llibertat vigilada quan 
surti de la presó, que se li prohi-
beixi comunicar-se o atansar-se 
a menys de cinc-cents metres 
de la dona durant set anys i la 
prohibició de tinença d’armes 
durant tres anys.

Els fets van tenir lloc durant 
l’any 2019. El processat, segons 
la Fiscalia, agredia reiterada-
ment i regularment la seua pa-
rella. La dona va posar al juny 
un denúncia, que posteriorment 
va retirar perquè l’acusat li va 
dir que entraria a la presó, en la 
qual va afirmar que li deia que 
era una puta i que l’acovardia 
quan ella volia deixar la situa-
ció. L’home “li exigia a la seua 

A judici per pegar a la seua dona 
per incomplir els ‘horaris’ a Tremp
L’acusat és un home de 28 anys per al qual la Fiscalia demana 13 anys de presó || 
L’acusació pública assegura que, a més de maltractar-la, va violar la víctima

tribunals judici

parella el compliment d’horaris, 
en especial que no arribés tard 
de la feina i, si no ho complia, 
l’agredia i la insultava, controla-
va la relació, i li deia quina roba 
podia o no posar-se i les relaci-
ons que tenia”, segons l’escrit 
d’acusació. 

Pel que fa a dates concretes, la 
nit del 23 de setembre del 2019 
l’home es va enfadar perquè la 
seua parella va arribar tard de 
treballar, la va agafar del coll i 
la va tirar al llit. Malgrat que la 
dona deia “no, no, no, deixa’m, 
no ho facis”, l’acusat la va obli-
gar a mantenir relacions sexu-
als. Cinc dies més tard, l’home 
va anar a un bar on estava la 
víctima i la va fer anar per la 
força al domicili, li va tirar les 
pertinences per l’escala i, quan 
va poder entrar, li va clavar dos 
cops de puny i la va amenaçar 
amb un ganivet.

el 2019
els maltractaments i la 
violació van tenir lloc 
durant el 2019, segons  
la Fiscalia de Lleida

Va ser condemnat 
a treballs 
comunitaris que 
no ha complert
■ El jutjat d’instrucció 
número 1 de Tremp va 
condemnar l’ara acusat 
el febrer del 2017 com a 
autor d’un delicte de vio-
lència en l’àmbit familiar 
a una pena de trenta-sis 
dies de treballs en benefici 
de la comunitat que no ha 
complert, segons l’escrit 
d’acusació de la Fiscalia. 

D’altra banda, el jut-
jat de Tremp va dictar el 
29 de setembre del 2019 
una ordre de protecció 
per a la denunciant amb 
la prohibició de l’investi-
gat d’atansar-se a la do-
na a menys de tres-cents 
metres i de comunicar-se 
amb ella. Va ser després 
de l’última agressió, quan 
la denunciant, amb la qual 
va conviure durant mig 
any, va haver de ser atesa 
per les lesions que havia 
patit. A més de la condem-
na de tretze anys i mig 
presó, la Fiscalia sol·licita 
que indemnitzi la víctima 
amb 6.141 euros per les 
seqüeles.

Retencions de  
7 quilòmetres al 
Pla en l’operació 
sortida
A causa d’una 
col·lisió a Fondarella

trànsit pont del pilar

Imatge de les cues a última hora de la tarda d’ahir a l’autovia a-2 al Pla d’urgell.

redaccIó
❘ siDamon ❘ L’autovia A-2 al seu 
pas pel Pla d’Urgell va registrar 
ahir a la tarda la incidència més 
gran de l’operació sortida del 
pont del Pilar a Lleida. Un ac-
cident entre dos vehicles a les 
18.32 hores a l’altura del Fon-
darella, en el qual no hi va haver 
ferits de gravetat, va provocar 
retencions de fins a set quilòme-
tres en direcció a Lleida i durant 
prop de dos hores. De fet, l’au-
tovia A-2 i l’AP-7 en direcció a 
Tarragona van ser les dos vies 
que van registrar un volum de 
vehicles més gran. Concreta-
ment, entre les 15.00 i les 20.00 
hores van sortir de l’àrea metro-
politana de Barcelona 154.062 

magDaLena aLtisent

vehicles, la qual cosa representa 
un 31% de la previsió de sorti-
da, de 500.000 vehicles, segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit. Els Mossos d’Esquadra 
desplegaran un ampli dispositiu 

amb més de 1.200 controls fins 
dimarts.

D’altra banda, una dona va 
resultar ferida de diversa con-
sideració al ser atropellada ahir 
al matí a la plaça Capdevila de 

Tremp. L’accident es va produir 
a les 12.17 hores i al lloc es van 
traslladar dos ambulàncies del 
SEM, que van traslladar la feri-
da a l’Hospital Comarcal del 
Pallars.

Operari  
atrapat a 
Estamariu

emergències

❘ estamariu ❘ Dos dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, 
entre les quals un camió es-
cala, van treballar ahir al 
matí a Estamariu, a l’Alt Ur-
gell, en el rescat d’un operari 
que havia quedat atrapat en 
una cistella elevadora que 
s’havia avariat quan estava a 
uns deu metres d’altura. L’in-
cident es va produir a les 7.43 
hores al costat de la carrete-
ra N-260. D’altra banda, els 
Bombers van portar a terme 
a última hora de la tarda un 
rescat de muntanya a la Vall 
de Boí. Una dona es va torçar 
el turmell a la presa de Ca-
vallers. Hi van anar quatre 
equips.

bombers

Imatge de l’operatiu.

Detingut per dos 
robatoris amb força 
en cases de Cervera

arrestos

❘ cervera ❘ Els Mossos d’Es-
quadra van arrestar dijous 
a Cervera un jove de 23 anys 
acusat de dos robatoris amb 
força en domicilis d’aquesta 
localitat. 

Els fets van tenir lloc al se-
tembre, quan el jove hauria 
accedit a dos immobles per 
sostreure diners, telèfons 
mòbils, un ordinador i una 
tablet. Ahir va passar a dis-
posició del jutjat.

Elena es reuneix 
amb els sindicats  
de mossos i urbans

seguretat

❘ barceLona ❘ El conseller d’In-
terior, Joan Ignasi Elena, es 
va reunir ahir amb els sindi-
cats dels Mossos d’Esquadra, 
de la Guàrdia Urbana i Poli-
cies Locals i va defensar “la 
necessitat de despartiditzar 
el debat sobre la seguretat 
pública”. D’altra banda, ahir 
es van incorporar els 693 
nous agents que s’han gradu-
at, dels quals 105 tenen com 
a destinació les comarques 
de Lleida, com va avançar 
SEGRE ahir.
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