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Agraïment 

Sr. Director: 
La família de R.G.S. vol 

agrair a tothom l'afecte i el 
suport que ens han donat en 
aquests moments tan durs que 
ens ha tocat passar. 

Moltíssimes gràcies. 
FAMILIA DE R.G.S. 

Seguretat ciutadana 

Sr. Director: 
Penso que la ciutat de Lleida 

no és explícitament una ciu
tat insegura i en alguns barris 
gaudim de prou tranquiHitat, 
tret de petites activitats delic
tives i actes incívics, que jo no 
categoritzaria com a grans de
lictes que obliguin a muntar 
brigades de vigilància especial, 
formades per ciutadans cor
rents sense cap experiència en 
la matèria. · 

Massa sovint llegim a la 
premsa problemes de seguretat 
ciutadana al barri de la Borde

. ta; com a veí, ho veig com a pe
tits problemes de convivència 
normal en una societat plural i 
diversa. És veritat que ens hem 
d'esforçar a aprendre a conviu-

" COL· LABORACIO 

• 

LA CARTA DEL DIA 

Nadal Meroles 
SR. DIRECTOR: 

Amb aquest escrit volem expressar 
el nostre més profund agraïment a tot 
l'Equip de la Residència i Centre Sanitari 
Jaume Nadal Meroles, Carme Doménech 
Miralles ha residít durant nou mesos al 
Centre, el tracte rebut ha estat exceHent i 
el que hem rebut familiars i acompanyants 
en general correcte i fins i tot amb les 
limitacions al meu judici comprensibles 
(personal molt ajustat, canvis de torn, dies 
festius, etc.), sempre hem percebut autèn
tica vocació de servei i aquesta capacitat 
de posar-se a la cadira de l'altre que avui 
tant escasseja. 

No volem que ningú se senti exclòs del 
nostre agraïment, des de les recepcio
n istes fins a metges, fisioterapeuta, in
fermeres, auxiliars i molt especialment 
a tot el personal de la segona planta, que 
és on la Carmen, que a ra està interna a 
la Residència del Palau d'Anglesola, ha 
residit nou mesos. 

Gràcies de tot cor per l'atenció rebuda i 
sobretot per acompanyar i fer que tant la 
Carmen com els que l'hem acompanyat 
hàgim sentit quelcom de més, el que té a 
veure amb aquesta professió tan voca
cional: caliu, comprensió i molt afecte. 

Agraïts per sempre. 

FAMILIA DOMÉNECH-LLUCH I L'AMIC CAR LOS 

re en la diversitat, que els cata
lans hi estem ben acostumats. 

Penso que no és una bona 
idea incidir tan sovint en la 
manca de seguretat al nostre 
barri, estigmatitzant-lo en la 
violència, perquè sempre ha 
estat un dels barris més tran
quils i on millor es viu de la 

ciutat, entre altres. Si hi ha pro
blemes d'ocupacions il·legals, 
és l'administració qui els ha de 
resoldre . 

Els ciutadans hem d'exigir 
solucions mitjançant les eines 
que el sistema ens proporcio
na, que han de ser puntuals i 
probatòries, i no intentar fer la 

feina que pertoca a les adminis
tracions i que, si es fes, encara 
que sigui de bona fe, ens podria 
situar en problemes jurídics. 
A qui li correspongui, deixi 
ja d 'estigmatitzar el barri de 
la Bordeta en la delinqüència, 
perquè no ens fa cap favor. 

FRANCESC BEÀ BESSÓ 

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. En podeu trobar una selecció més àmplia a SEGRE.com 

Podria batre 
tots els rècords 

Sr. Director: 
Però no vol. No vol batre cap 

rècord malgrat que sap que no hi 
ha ningú al món que superi els 
seus registres. No vol escriure 
cap llibre encara que té històries 
i experiències més que suficients 
per publicar-ne alguns. No vol 
fer-se famós ni concedir entre
vistes p~rquè li traurien temps 
per al que fa des de fa cinquanta 
anys, que és viatjar, viatjar i vi
atjar. Viatjar sense parar. No té 
el menor interès que se sàpiga 
el que fa, que es conegui que 
només li falten quatre països 
per visitar per segona vegada 
els 194 oficialment reconeguts 
per l'ONU. 

El Juan Luis me'n parlava 
amb tota naturalitat, i com que 
a mi em sembla una cosa extra
ordinària, li he demanat auto
rització per poder explicar-ho 
perquè ell no ho vol fer i per
què cal reconèixer el mèrit d'un 
"jove" de vuitanta anys que ja 
deu estar pensant en un tercer 
recorregut global i no vol perdre 
ni un minut. 

EN RI QUE STUYCK ROMA 

El reg a la Conca de Tremp (I) 
nats l'any 2009 i els projectes 
redactats i aprovats per la ma
teixa Generalitat. Es preveia la 
seva execució fins a l'any 2018. 
Quan es duguessin a terme les 
segones fases de les obres, 
s'aplicaria la concentració par
ceHària amb la finalitat de no 
perdre campanyes i anualitats 
de regadiu. 

ADVOCAT. GUARDI A DE TREMP 

NO M'HA estat fàcil de redac
tar aquesta peça en aquest es
pai de text limitat. El tema a 
què fa referència el títol, que 
vaig viure personalment du
rant vint anys (1994-2014), co
mençà l'any 1908 i encara no 
ha finalitzat. El regadiu de la 
Conca de Tremp és la història 
de la Conca i del Pallars Jussà, 
de les seves esperances i, so
bretot, de les seves decepcions. 
És una qüestió molt comple
xa per la quantitat d'interre
lacions personals, d'entitats, 
situacions, interessos i expec
tatives afectades. I, alhora, és 
prou senzill atès que es tracta 
de regar les terres del Pallars 
amb l'aigua del riu Noguera 
Pallaresa; que la nostra aigua 
faci profit a les nostres terres. 

L'any 2014 va canviar la 
composició de la Junta de la 
Comunitat de Regants i també 
vaig deixar de ser-ne el secre
tari i primer vocal, després de . 
vint anys. D'aleshores ençà he 
mantingut un volgut silenci. 

El novembre del1994, per 
sorpresa i de forma alarmant, 
la direcció de l'empresa que 
gestionava el regadiu de la 
Conca de Tremp va convocar 
els alcaldes de la comarca a la 

seu del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. Els va comunicar, 
en primer lloc, que l'any 1995 
regar costaria 24.000 pessetes 
per hectàrea i any. I en segon 
lloc, que la gestió del regadiu 
estaria en mans d'una comuni
tat pendent de ser constituïda . 

El cas és que jo vaig estar 
en aquesta reunió en qualitat 
de treballador del Consell Co
marcal i que Josep Soldevila, 
alcalde de la Torre de Capdella 
i president del Consell Comar
cal, em va demanar, dos dies 
després, que m'informés sobre 
aquestes qüestions per tal de 
donar una resposta. 

El primer que vaig fer va ser 
fer partícip del problema el Sr. 
Fèlix Simó, advocat brillant i 
mestre per a mi en molts aspec
tes; a partir d'aquí va començar 
un treball feixuc, amb moltes i 
diverses reunions, amb debats 
difícils i complexos que, tan
mateix, 15 anys després, l'any 
2009, van donar com a resultat 
la signatura de diferents conve
nis pels quals el Departament 
d'Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya es comprometia a 
fer les obres de modernització 
i ampliació del regadiu de la 
Conca de Tremp. 

Altrament, és de justícia re
conèixer la predisposició i la 
coHaboració dels honorables 
consellers d'Agricultura Josep 
Grau, Antoni Siurana, Jordi 
William i Joaquim Llena. Així 
com també al Sr. Víctor Orrit, a 
la gent de la Confederació Hi
drogràfica de l'Ebre, en parti
cular el senyor Berrogaín, als 
tècnics de la comunitat , Srs. 
Sergio Mothe, Joan Gandara 
i José Manuel Sala, tot amb 
l'impuls constant de la Junta 
de la Comunitat de Regants i la 
complicitat de l'Assemblea de 
tots els propietaris i regants que 
ens van donar en tot moment 
un ampli suport i confiança. 
Cal assenyalar el canvi de posi
cionament d'Endesa, que es va 
corresponsabilitzar tant amb 
els acords presos com amb els 
convenis signats. 

En síntesi, aquest va ser el 
resultat de la feina ingent que 
es va fer: 

1. La Generalitat de Catalu
nya construiria, en tres fases i 
amb pressupostos plurianuals, 
totes les xarxes primàries i se
cundàries del nou regadiu de 
la Conca de Tremp; ampliaria i 
modernitzaria, fins a arribar a 
4.500 hectàrees previstes en els 
acords de 12 d'octubre del1912; 
contractaria i executaria l'obra 
sense condicionants d'aval i al
tres garanties per part de la Co
munitat de Regants o dels ma
teixos agricultors/propietaris. 

2. Amb el suport de laCo
munitat de Regants, la Gene
ralitat de Catalunya elaboraria 
i executaria un procés de con
centració parceHària en paral
lel a les obres del nou regadiu. 
El procediment va finalitzar 
l'any 2011. 

3. Endesa continuaria rea
litzant la gestió del servei amb 
un cost real fixat per conveni 
d'acord amb les obligacions que 
s'assenyalaven l'any'1912, amb 
la cessió i subrogació de la con
cessió de l'aigua, 2.500 1/s, a 
la Comunitat de Regants, amb 

A partir d 'aquests acords 
i convenis, la Generalitat va 
consignar pressupostàriament 
les despeses necessàries per tal 
d'aprovar els projectes i lici
tar les obres. Finalment, es va 
executar una part important 
de la primera fase, la conne
xió a la presa i l'estesa de la 
xarxa per cercar la bifurcació 
dels marges dret i esquerre. 

El regadiu de la Conca de Tremp és la història 
de la Conca i del Pallars Jussà, de les seves 
esperances i, sobretot, de les seves decepcions 

l'actuació de tutela i resolutiva 
de la Confederació Hidrogrà
fica de l'Ebre. 

4. El cost final, amb preu 
tancat per als agricultors, seria 
de 3.000 €/ha, a liquidar amb 
les séquies terciàries quan s'in
corporés el regadiu a les fin
ques. Així doncs, la Junta de la 
Comunitat va obtenir el com
promís, suport i coHaboració 
de l'Institut de Crèdit Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 
per finançar a llarg termini les 
operacions de crèdit. 

5. Les obres es contractarien 
d'acord amb els convenis sig-

Quedaran per al record i per 
a la història els camions espe
cials amb els immensos tubs 
fabricats a Lorca passant pels 
ponts del canal, les grues des
carregant-los i soterrant-los o 
els bussos soldadors de Polò
nia que se submergien al pantà 
de Sant Antoni. Una obra que 

· va iHusionar molta gent, es
pecialment la gent gran; que 
semblava impossible però que 
finalment reeixia; que canvi
ava la façana de la comarca, 
l'estructura social i l'esmorte
ïda economia de la Conca de 
Tremp. 

cfarre
Resaltado
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COMARQUES Un carrer d'Almenar, del nom d'un Les Borges donarà ajuts a joves 
franquista al d'una represaliada. perquè rehabilitin habitatges. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Més de 192 quilòmetres de carreteres de 
Lleida guanyaran un tercer carril per avançar 
La Generalitat el vol implantar en sis de les seues vies a les comarques lleidatanes i l'Estat a l'N-230 li 
Per au5 .,eg " 1 ·a, e a- xocs Irontals reduir els accidents mortals 

E.FARNELL 
I LLEIDA I La Generalitat i l'Estat 
projecten implantar un tercer 
carril per facilitar els avança
ments en més de 192 quilòme
tres de les carreteres de Lleida. 
Aquest model, conegut com 
2+1, té com a objectiu augmen
tar la seguretat viària, evitar 
xocs frontals i reduir els acci
dents mortals. El conseller de 
Territori, Juli Fernàndez, va 
presentar ahir aquesta estratè
gia, que s'aplicarà fins al 2030 
en 400 quilòmetres de carre
teres catalanes i suposarà una 
inversió de més de 660 milions 
d'euros. 

Les carreteres 2+1 tenen un 
carril central que s'utilitza no
més per avançar i senyalitza
ció que indica als conductors 
en quin sentit poden fer-ho en 
cada tram. Això millora la se
guretat respecte a les vies con
vencionals, ja que els vehicles 
mai no han d'envair el carril del 
sentit contrari. Aquesta solució 
es planteja com una alternativa 
a construir autovies pel seu me
nor cost i impacte ambiental. 

ALTERNATIVA A AUTOVIES 

El model de carretera 2+ 1 
té un cost i un impacte 
ambiental menor que la 
construcció d'autovies 

A Lleida, la Generalitat im
plantarà el tercer carril en 88,9 
quilòmetres de l'Eix de l'Ebre 
(C-12) entre Lleida i Amposta, 
ja a Tarragona. També està pre
vist en 11,8 quilòmetres de la 
C-14 entre Ponts i Oliana, en 
221,1 quilòmetres de la C-26 en
tre Balaguer i Artesa de Segre, 
en 18,6 quilòmetres de l'L-310 
entre Tàrrega i Guissona, i en 
12,2 quilòmetres de l'L-311 
entre aquesta última localitat i 
Cervera. Territori va assenyalar 
que el projecte del tercer car
ril de la C-12 és el més avançat 
a Lleida i preveu presentar-lo 
aviat. La Generalitat preveu im
plantar carreteres 2+ 1 en vies de 
la xarxa bàsica i amb un trànsit 
a partir de 5.000 vehicles diaris. 
També estudia aquesta opció 
per a la futura variant de la C-
13 a Térmens i el port de Comi
ols. Per la seua part, el ministeri 
de Transport va avançar fa un 
any que també implementaria 
aquest tercer carril per avançar 
en el tram de 39 km de l'N-230 
entre Benavarri i Sopeira. 

La carretera C-12 al seu pas per Alfés, un dels trams on s'impulsarà el carril central per avançar. 

LES NOVES CARRETERES 2+ 1 

CARRIL D'AVANÇAMENT 

- - -- ~---- -~\\\~- --- -~----- -~-- -- ~---CARRIL 
D'AVANÇAMENT L .. 

LLEIDA 

-

Generalitat 
I S'actuarà en 6 trams de carreteres 
de lleida: C-12 entre Lleida i Tarra
gona, C-14 a Ponts, C-26 a Artesa 1 

I'L-310 i L-311 a Gu1ssona. 

-CARRIL 
L D'AVANÇAMENT 

" 

TRAMS OE LA GENERALITAT .. 
ç i Amposta-Lleida ' 88,9 

j Ponts-Oliana 11,8 

! Balaguer-Artesa de Segre ! 22,1 

¡ Tàrrega-Guissona ! 18,6 

! Cervera-Guisssona l 12,2 
. TOTAL 153,6 

Estat 
I L'Estat preveu implementar el mo
del de carretera 2+1 en la millora de 
39 quilòmetres de I'N-230, entre Be
navarri i Sopeira. 

Una opció en 
estudi també 
per a Corniols i 
la C-13 a Térmens 
• El departament de Ter
ritori està redactant l'es
tudi informatiu i d'impac
te ambiental de la variant 
de la C-13 a Térmens, que 
tindrà quatre quilòmetres 
i passarà per la zona sud 
de la localitat per enllaçar 
amb la de Vilanova de la 
Barca. 

Estudia implantar-hi 
un tercer carril per fa
cilitar els avançaments, 
tant en aquesta carrete
ra com en la millora de la 
carretera de Corniols, de 
30 quilòmetres entre Ar
tesa de Segre, a la Nogue
ra, i Isona i Conca Dellà, 
al Pallars Jussà. 

Fonts del departament 
van avançar que, ara per 
ara, el pla per implantar 
el tercer carril fins a l'any 
2030 s'aplica només en 
carreteres ja existents que 
tenen un carril per sentit i 
en els trams amb més in
tensitat de trànsit i amb 
alta sinistralitat. 

cfarre
Resaltado
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Naix la formació comarcal Per Tu a les Garrigues 
I LES BORGES I Candidatures de l'Albagés, l'Espluga Calba, Fu
lleda, Juneda i les Borges per a les eleccions municipals de 
ma1g s'han unit en una marca electoral denominada Per Tu. 
Això permetrà que els vots !'1 les cinc llistes computin en el 
consell comarcal o la Diputació. 

Nova agrupació d'electors a la Torre de Capdella 
1 LA TORRE DE CAPDELLA I La Candidatura Som Vall Fosca és una 
nova agrupació d'electors de la Torre de Capdella que es 
presentarà a les municipals el28 de maig. Inclourà militants 
d'ERC, Junts i independents, segons Pallars Digital. 

El PSC es torna a presentar a les Borges 8 anys després 
I LES BORGES I El PSC tornarà a presentar candidatura a les 
Borges Blanques i ho farà amb Xavier Gispert com a cap de 
llista. La formació fa vuit anys que no té representació al 
consistori de les Borges, segons Som Garrigues. 

Obert el mirador de Guils al cap d'un any tancat 
I LA SEU I El mirador de la Creu de Guils, a Montferrer i Cas
tellbò, ja és obert després d'un any clausurat, arran que el 
ministeri de Transports n'hagi autoritzat l'obertura. 

Tàrrega reunirà a l'abriiSOO autocaravanes 
I TÀRREGA I La primera edició del Kucavanasfest se celebrarà 
al càmping municipal de Tàrrega entre el21 i el 23 d'abril. 
Reunirà mig miler d'autocaravanes i campers de tot l'Estat 
i comptarà amb unes 1.500 persones. 

La Pobla de Segur avala els comptes de 7,5 milions 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla de Segur ha aprovat el pressupost 
per al2023, de 7,5 milions d'euros. Això suposa un augment 
del 40% respecte al del 2022. 

Cursos a l'Alt Urgell sobre lleure, salut i ocupació 
I LA SEU D'URGELL I L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha organitzat 
per Setmana Santa un pack de formació i tallers sobre dife
rents àrees de lleure, salut, mobilitat i ocupació. Els tallers 
seran gratis i les places limitades. 

Nous DJ al festival de l'aeroport d'Alguaire 

I LLEIDA I Els DJ Ricky Vives, Vicente Belenguer, Ruben XXL, 
DJ Piyuli i Abel Almena s'han afegit al cartell del festival 
musical que l'aeroport d'Alguaire acollirà el20 de maig. 

ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL 

COMARQUES I 13 I 

INICIATIVES VOLUNTARrAT 

Familiars d'alumnes treballant el cap de setmana a l'escola Bonavista de Bellcaire. 

Famílies rehabiliten el pati 
del col·legi de Bellcaire 
Una vintena de voluntaris -reformen aquest espai de l'escola 
Bonavista li Creen una area chdl-out per llegir o descansar 

E. FARNELL 
I BELLCAIRE D'URGELL I Reparar una 
tanca del pati infantil, pintar i 
adequar una caseta de fusta, 
crear una zona chill-out per lle
gir o descansar i instaHar una 
taula musical feta amb palets 
de fusta . Aqnestes van ser al
gunesdelestasquesque,elcap 
de setmana passat, van realit
zar de manera voluntària una 
vintena de famílies d'alumnes, 
escolars i docents de l'escola 
Bonavista de Bellcaire d'Ur-

gell. Va ser una jornada de tre
ball amb el nom de Bricoesco
la, organitzada per l'associació 
de famHies d'alumnes (AFA) en 
coHaboració amb el col·legi per 
dignificar el pati. 

Neus Garcia, membre de 
l'entitat, va apuntar que abans 
de la pandèmia les famílies 
ja van col·laborar a millorar 
aquest espai, perquè els es
colars gaudissin dels seus mo
ments de lleure i de les activi
tats extraescolars. "Ha quedat 

un pati gairebé nou que podran 
disfrutar els nens", va dir. Fa
mílies i escolars es van apli
car a fons durant la jornada en 
aquest equipament, que s'ha 
anat deteriorant pel pas del 
temps sense fer "grans obres" 
per mantenir-lo. "Tots hem 
aportat les nostres ganes per 
contribuir a nous jocs i mobi
liari elaborat amb fustes i ma
terials reciclats", va dir. L'APA 
va oferir als coHaboradors un 
refrigeri. 

La Diputació utilitzarà una empresa 
pública per agilitzar els contrades 
I LLEIDA I La Diputació ha entrat 
a formar part de l'accionariat 
de l'empresa pública Tragsa, a 
fi de poder recórrer als serveis 
d'aquesta societat per agilitzar 
contractacions d'obres i ser
veis. El president de la corpo
ració provincial, Joan Talarn, 
va afirmar que això facilitarà 
"processos de contractació de 
gran abast que són d'alta com
plexitat per a les administraci
ons locals". 

El grup Tragsa està format 
per les societats públiques 
Tragsa i Tragsatec. Té com a 
principal accionista la Societat 
Estatal de Participacions Indus
trials (SEPI), amb una participa
ció del 51%. La segueix el Fons 
Espanyol de Garantia Agrària 
(PEGA) amb un 38%. 

L'll per cent restant de l'ac
cionariat és en mans d'un total 
de setanta administracions au-

Reunió de diputacions i ajuntaments ahir al Senat. 

tonòmiques, provincials i locals 
de tot Espanya. Talarn va fir
mar a Madrid l'adquisició del 
títol accionaria!. Posteriorment, 
va participar juntament amb el 

vicepresident Ferran Accensi 
en una reunió de la comissió de 
diputacions, ajuntaments i con
sells insulars que es va celebrar 
al Senat. 

cfarre
Resaltado
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EMERGÈNCIES 

Accident laboral 
en un bosc 
de Bassella 
I BASSELLA I Els Bombers de 
la Generalitat i el Sistema 
d'Emergències Mèdiques 
(SEM) van rescatar ahir un 
home ferit que es va lesionar 
quan feia tasques forestals 
en un bosc de Bassella. Els 
serveis d'emergències van ser 
alertats a les 9.12 hores d'un 
accident a la zona de Sant 
Mer i, al tractar-se d'un lloc 
de difícil accés, hi va acudir 
un equip del parc de Bom
bers d'Oliana en totterreny, 
que va recollir el ferit i el va 
portar fins a una zona on hi 
havia una ambulància del 
SEM. El ferit va ser evacuat 
a l'hospital de la Seu. Pel que 
sembla, va patir una fractura 
en un turmell. 

BOMBERS 

Foc de 
• xemene1a 

a Tremp 
I LLEIDA I Els Bombers de la Ge
neralitat van treballar ahir 
a la tarda en un incendi de 
xemeneia en un edifici de 
Tremp. El foc es va declarar 
a les 16.06 hores a l'avingu
da de la Font Vella i fins al 
lloc van acudir quatre dota
cions. El foc només va afec
tar l'interior de la instal-la
ció. Els efectius també van 
fer una revisió a la coberta 
de l'immoble. 

D'altra banda, els Bombers 
van sufocar ahir a la matina
da sengles incendis de conte
mdor a Puigverd de Lleida 
(1.25 hores) i al carrer Jau
me 11 de la capital del Segrià 
(5.20 hores). 

JUDICI 

Demanen 
inhabilitar un 
policia d'Andorra 
I ANDORRA LA VELLA I El Tribunal 
de Corts d'Andorra va jut
jar ahir un policia acusat de 
discriminar i amenaçar de 
mort un company, segons 
va informar el Diari d'An
dorra. La Fiscalia demana 
una condemna de tres anys 
d'inhabilitació i 20 mesos de 
presó condicional. 

Els fets van tenir lloc el30 
d'octubre del2020. Testimo
nis van explicar que l'acusat 
va començar a insultar el 
company que patrullava amb 
ell i que alguns dels insults 
feien referència a l'origen de 
la seua família. L'acusat va 
dir que va fer una burla entre 
companys. 

COMARQUES I 1 s I 
TRIBUNALS SENTÈNCIA 

Condemnat a 3 anys i 11 mesos per 
intentar matar la seua ex a la Seu 
La Fiscalia demanava una pena de 9 anys li L'agressor va tirar el braçalet de 
geo localització per anar a casa de la dona, a qui no podia atansar-se, amb un ganivet 

A.GUERRERO 
I LA SEU I L'Audiència de Lleida 
ha condemnat a tres anys i 11 
mesos de presó un veí de la Seu 
d'Urgell que va intentar matar la 
seua exparella després de treu
re's un braçalet de geolocalitza
ció per a maltractadors l'agost 
de l'any 2021. Concretament, 
el tribunal el condemna a tres 
anys de presó per una tempta
tiva d'homicidi i a 11 mesos de 
presó per un delicte de trenca
ment de condemna. L'Audiència 
de Lleida també li imposa cinc 
anys de llibertat vigilada i no 
podrà atansar-se a la víctima ni 
comunicar-se amb ella durant 
uns altres quatre anys. També 
ha d'indemnitzar la dona amb 
1.185 euros. En canvi, l'absolen 
del delicte de danys. La Fisca
lia va sol·licitar una condemna 
de nou anys de presó i l'acusa
ció particular, 11 anys i quatre 
mesos. 

Ho va confessar als Mossos El judici es va celebrar ei2S de gener passat a l'Audiència de Lleida. 
En el judici, la víctima va 

afirmar que «vivia en una pel
lícula de terror i sentia pànic. 
Només em deia "et mataré"». 
Dos agents dels Mossos d'Esqua
dra van explicar que l'home els 
va confessar que havia intentat 
matar la seua exparella i que 
ho tornaria a fer. La patrulla va 
acudir al domicili de la dona, 
que havia trucat perquè el seu 
ex estava intentant accedir al pis 

INCENDIS PREVENCIÓ 

armat amb un ganivet de 19 cen
tímetres de fulla i 14 de mànec i 
una pota de cabra. "Estava al
terat. Al veure'ns, va començar 
a dir en bucle que havia fallat, 
que a la tercera anava la ven
çuda i que quan sortís de presó 
la mataria." En aquest sentit, 
el tribunal considera acreditat 
que l'acusat tenia la intenció de 
matar la dona. 

La campanya forestal 
de l'estiu s'avança 15 dies 
i començarà 1'1 de juny 
Prohibit des d'ahir fer foc en boscos 

I LLEIDA I La campanya contra 
els incendis forestals de l'estiu 
començarà 1'1 de juny. Serà la 
primera vegada que s'avanci dos 
setmanes, segons va explicar 
ahir el cap dels Bombers de la 
Generalitat, David Borrell, a 
TV3. 

"Una de les conseqüènci
es del canvi climàtic és que la 
temporada d'incendis forestals 
s'eixampla més pels extrems. 
Aquest any avancem la campa
nya a 1'1 de juny en lloc del15", 
va afirmar Borrell. 

El cap de Bombers va afegir 
que els boscos són un "proble
ma estructural" que s'agreuja 
amb l'abandonament rural. 
"L'abandonament i el canvi 
climàtic porten incendis cada 

vegada més ràpids i violents", 
va concloure. A més, la seque
ra, juntament amb la situació 
del sotabosc, fa preveure una 
primavera que pot ser molt 
complicada sobretot pel que fa 
a incendis. 

La pitjor <arn panya en anys 
Lleida va tancar la campanya 

del2022 com la pitjor d'almenys 
els últims onze anys en incendis 

BALDOMAR 

L'incendi de Baldomar, 
originat per un llamp, Vél 

destruir 2.702 hectàrees 
l'any passat 

En canvi, l'home, que està 
empresonat, va afirmar que 
"mai no havia estat parella de 
la dona, mai no li havia fet mal. 
Vaig anar a casa seua perquè no 
estava bé". 

Quan van ocórrer els fets, 
l'home ja havia trencat una or
dre d'allunyament anteriorment 
i des d'aleshores portava un bra
çalet de geolocalització. 

Per evitar que saltés l'alarma, 
segons s'ha considerat provat, 
es va dirigir primer a una zona 
muntanyosa i sense cobertura 
per tallar el dispositiu amb el 
ganivet i després es va dirigir 
al domicili de la víctima. 

La sentència no és ferma i es 
pot recórrer davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu
nya (TSJC). 

L'estiu passat van cremar 2.702 hectàrees al foc de Baldomar. 

forestals. A Catalunya es van 
calcinar 6.136 hectàrees, de 
les quals unes 3.500 van ser a 
les comarques de Lleida. El de 
més envergadura va ser el foc 
de Baldomar, que va destruir 
2.702 hectàrees. El28,5% dels 
incendis van ser provocats per 
caigudes de llamps, entre els 
quals el de la Noguera. 

D'altra banda, des d'ahir tor
na a estar prohibit encendre foc 

al bosc. Com cada any, entre el 
15 de març i ellS d'octubre no 
es pot encendre foc als terrenys 
forestals sense autorització. La 
prohibició arriba davant d'una 
situació de sequera i diversos 
incendis simultanis a Catalu
nya. Els experts afirmen que el 
risc és molt elevat. No es poden 
fer focs d'esbarjo ni de relaci
onats l'apicultura, entre altres 
prohibicions. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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