
112 I COMARQUES 

EUROPA DE L'EST LA GUERRA DES DE LLEIDA 

SEGRE 
Dijous, 31 de març del2022 

"Hem pogut venir tots a Lleida 
perquè som família nombrosa" 

GASTRONOMIA 

Riner celebra la Fira 
de la Mel, anul·lada 
dos anys per la Covid 
I RINER I Riner acollirà aquest 
cap de setmana la cinquena 
edició de la Fira de la Mel a 
l'entorn a la plaça del Santu
ari del Miracle i al pati de la 
Casa Gran. Després de dos 
anys de suspensió per la pan
dèmia de Covid, els dies 2 i 
3 d'abril se celebraran una 
jornada tècniques, tallers i 
d~gustacions relacionats amb 
l'apicultura. La fira es va pre
sentar ahir a la Diputació. 

Castellnou de Seana acull un nou grup de refugiats, també el pare li Diuen que 
"ens vam veure obligats a anar-nos-en d'Ucraïna" i agraeixen el suport rebut 

lvanna, Liliana, Alexandrei i Alexandra, ahir a Castellnou de Seana. Rostik era a l'institut. 

X. RODR(GUEZ 
I CASTELLNOU DE SEANA I Castellnou 
de Seana acull des de fa poc més 
d'una setmana una família de 
cmc refugiats ucraïnesos en un 
pis de l'ajuntament. El seu cas 
és un dels primers a Lleida en 
el qual el pare, Alexandrei, ha 
pogut deixar el país. La seua 
dona, Liliana, va explicar ahir 
que "tenim tres fills" (Ivanna, 
Rostik i Alexandra) i "ens van 
deixar passar la frontera com a 
família nombrosa". El més ha-

bitual és que tots els homes si
guin cridats a files. "A Kíiv van 
començar a bombardejar. Vam 
estar-nos amb el pare del meu 
marit al poble, però també van 
llançar coets i ens vam veure 
obligats a anar-nos-en", va dir. 
Van viatjar a Cracòvia amb cot
xe. Des d'allà van agafar un au
tocar a Pamplona, on van agafar 
un tren fins a Lleida. 

La família té una amiga aMo
llerussa i van arribar a Castell
nou després que l'ajuntament 

oferís un pis per acollir refugi
ats. Alexandrei va subratllar 
que "estem molt agraïts amb 
tots els que ens van rebre". La 
família es comunica amb els 
veïns a través del traductor del 
telèfon mòbÍl. Esther Huguet, 
que coordina l'atenció a la fa
mília, va destacar que "el poble 
s'ha bolcat" amb els refugiats. 
Pel que fa als nens, Rostik va 
començar les classes dilluns a 
l'institut de Bellpuig i Ivanna ho 
farà en els propers dies. 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

L'Estat 
desbloqueja la 
millora de la 
carretera N-230 
Consensuaran les 
obres amb el territori 
I MADRID I L'Estat ha desbloquejat 
el projecte per millorar la carre
tera N-230, una de les vies més 
perilloses. En una reunió entre 
representants del ministeri de 
Transports, la subdelegació del 
Govern espanyol, les diputaci
ons de Lleida i Osca, el Conselh 
Generau, l'Alta Ribagorça i la 
Ribagorça aragonesa es va acor
dar ahir que l'Estat dissenyi un 
calendari d'actuacions. Aquest 
es presentarà en una nova reu
nió per abordar de forma con
sensuada les obres necessàries 
per a la millora del corredor que 
formen l'autovia A-14 i l'N-230. 

Des del ministeri van asse
gurar que coincideixen en la 
necessitat de resoldre "la pro-

Representants locals i del ministeri es van reunir a Madrid. 

blemàtica generada fonamen
talment pel trànsit de vehicles 
pesants", "millorant la funcio
nalitat i condicions de seguretat 
viària". 

El president de la diputació 
de Lleida, Joan Talarn, va posar 
sobre la taula la necessitat d'ac
tuar també a la carretera N-260. 
La presidenta del consell de la 

Ribagorça, Maria José Erta, va 
reivindicar la millora de l'en
creuament de l'N-230 amb la 
gasolinera de Vilaller i l'L-500 
(que dona accés a la Vall de Boí). 

La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, va destacar la impor
tància de la reunió "ja que no 
sempre es té en compte l'opinió 
del territori". 

Tremp ja compta 
amb més de 
60 ucraïnesos, 
33 a l'alberg 
• Tremp ja acull més 
d'una seixantena de re
fugiats d'Ucraïna. D'ells, 
una trentena han arribat 
a la capital del Jussà per
què tenen familiars a la 
ciutat i fonts municipals 
van explicar que tots ja 
han tramitat la protecció 
temporal. 

A aquests s'han afegit, 
entre divendres i dilluns, 
un grup de trenta-tres des
plaçats per la guerra que 
es troben a l'alberg, que 
gestiona la Generalitat 
de Catalunya, i que han 
arribat de la mà de Creu 
Roja des de Barcelona. 
Tots els menors s'estan 
escolaritzant als centres 
de la localitat. · 

D'altra banda, el pla 
d'atenció educativa per 
atendre els nens ucraïne
sos arribats a Espanya, 
dels quals de moment n'hi 
ha escolaritzats 7.150, es 
finançarà a càrrec dels 
fons europeus de cohesió 
i el procés s'està desenvo
lupant amb normalitat. 

FAUNA 

Front comú pels 
atacs del llop 
I LLEIDA I Ramaders, organitza
cions agràries i autoritats es 
reuneixen demà divendres a 
la Torre de Capdella per fer 
un front comú i denunciar el 
darrer atac de llop a bestiar 
en aquesta zona. Els rama
ders denuncien que pateixen 
indefensió. 

SERVEIS 

L'Alt Urgell millora 
l'enllumenat públic 
I LA SEU I El consell de-l'Alt 
Urgell ultima el projecte 
Impulsa Energia per millo
rar l'enllumenat públic dels 
seus 19 municipis. Una de les 
últimes fases és la substitu
ció dels quadres elèctrics de 
telegestió, informa C. Sans. 

TRANSPORT LÍNIES FÈRRIES 

Els tres trens del trajecte de la línia de Lleida a la Pobla. 

El tercer tren de la línia de la 
Pobla inicia el període de prova 
I LLEIDA I El tercer tren de la línia 
de Lleida a la Pobla de Segur 
de Ferrocarrils de la Genera
litat (FGC) ha arribat a l'esta
ció de Balaguer per iniciar el 
període de proves. El tren ha 
estat una setmana als tallers 
del Pla de Vilanoveta de Lleida 

per a muntatge i ja s'ha pogut 
desplaçar per la via fins a la 
capital de la Noguera. 

Començarà a circular per 
trams de la línia de FGC amb 
la previsió que entri en servei 
comercial amb passatgers el 
mes de maig. 
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INVESTIGACIÓ 

Comencen els 
interrogatoris 
per la residència 
de Tremp 
I TREMP I La magistrada del jut
jat d'Instrucció 1 de Tremp 
començarà aquest matí la 
ronda d'interrogatoris als 
testimonis que ha citat per 
a la investigació contra la 
residència Fiella de Tremp 
després que hagi imputat 
l'exdirectora del geriàtric, 
Remei Navarri, i l'exres
ponsable d'Higiene Sanità
na, M.R.N.O., per homicidi 
imprudent (van morir en un 
mes 64 interns d'un total de 
142), tracte vexatori als usu
aris i per les condicions de 
treball. Una de les primeres 
a declarar com a testimoni 
serà Divina Farreny, que va 
ser gerent de Salut a Lleida i 
l'Alt Pirineu. 

EMERGÈNCIES 

Ferit en un 
accident laboral 
a Artesa de Segre 
I ARTESA I Un operari va resul
tar ferit ahir al matí en un 
accident laboral a la depu
radora d'Artesa de Segre. 
El sinistre es va produir a 
les 9.43 hores quan, pel que 
sembla, va caure una pedra 
de grans dimensions sobre 
una màquina i va ferir l'home 
que la conduïa, segons van 
informar els Bombers. Va ser 
evacuat pel SEM a l'Arnau de 
Vilanova. 

BOMBERS FAUNA 
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SUCCESSOS TRIBUNALS 

Accepta dos anys de presó per 
apunyalar un jove a Torrefarrera 
Fiscalia i acusació rebaixen la pena que demanaven, de 8 i 15 anys, per intent 
d'homicidi a un delicte de lesions I .a...ú.0 en 1 019 

L. GARCfA 
I LLEIDA I Un jove de Torrefarrera 
va acceptar ahir una pena de 
dos anys de presó per apunya
lar-ne un altre durant les festes 
del municipi el2019. La Fiscalia 
i l'acusació particular van rebai
xar ahir la pena que sol·licitaven 
al principi per un delicte d'in
tent d'homicidi i lesions, pels 
quals demanaven 8 i 14 anys 
i 11 mesos de presó, respecti
vament, a un delicte de lesions 
amb instrument perillós. Les 
dos parts van decidir rebaixar 
la pena sol·licitada després que 
l'acusat acceptés els fets en una 
vista de conformitat celebrada 
a l'Audiència de Lleida. 

D'aquesta forma, l'acusat, 
a més dels dos anys de presó, 
també va ser condemnat al pa
gament d'una indemnització 
de 10.000 euros a la víctima, 
representada per l'advocat Xa
vier Prats, de Prats Advocats, 
per les lesions causades i també 
per danys morals. Així mateix, 
se li va imposar una ordre de 
prohibició d'aproximació i co
municació amb la víctima du
rant cinc anys. El jove no haurà 
d'entrar a la presó al no tenir 
antecedents, i al suspendre's la 
condemna durant cinc anys si 
en aquest termini de temps no 
torna a delinquir. Com que les 
parts han rebutja presentar re
curs, la sentència és ferma. 

Segons els fets que van ser ad-

El jove condemnat durant la celebració ahir d'una vista de conformitat a l'Audiència de Lleida. 

mesos per l'acusat, l'agressió va 
tenir lloc de matinada el 13 de 
setembre del 2019, quan l'acu
sat es trobava en companyia de 
la seua nòvia i altres amics a la 
zona de penyes de les festes de 
Torrefarrera. En un moment do
nat, aquest grup es va barallar 
amb el de la víctima, que era un 
amic de l'exparella de la seua 
nòvia. Arran de la baralla, el 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

personal de seguretat va expul
sar els tres homes del recinte, 
moment en què l'acusat se'n va 
anar al seu domicili a la recer
ca d'un ganivet de cuina de 25 
centímetres de llarg. Una hora 
després, cap a les 4.30 hores, el 
processat es va adreçar de nou 
a la víctima "portant un gani
vet de cuina a la mà" mentre li 
deia "que el mataria", moment 

en què la víctima se'n va anar 
corrent. 

Tanmateix, mitja hora des
prés, van tornar a coincidir i, 
després d'un nova discussió, 
l'acusat li va clavar el ganivet a 
la víctima al davant a la part es
querra a l'altura del cor. Després 
de l'agressió, va abandonar el 
lloc dient "això és el que pa~sa 
si et fiques amb mi". 

Detinguts per robar combustible 
de gasolineres del Pla i .la Noguera 
Dos joves que el revenien a un preu més barat 

REDACCIÓ que es va repetir més de set ve
gades, consistia a omplir el di
pòsit del vehicle propi o d'altres 
persones, a qui havien proposat 
carregar-lo a un preu més ba
rat. En alguna ocasió, van carre-

ser localitzats i detinguts a Ba
laguer. La investigació continua 
oberta i no es descarta que esti
guin implicats en més robatoris 
similars. 

Moment del rescat de l'animal dimarts a la nit. 

I BALAGUER I Els Mossos d'Esqua
dra van detenir dimarts a Bala
guer dos joves de 20 i 21 anys 
acusats de robar combustible 
en gasolineres de la Noguera i 
el Pla d'Urgell i després reven
dre'! a un preu inferior. Els dos 
homes van ser arrestats com a 
presumptes autors d'un delicte 
continuat de robatori amb força. 

SORTIDOR MANIPULAT 

Van manipular el sortidor 
més de set cops i omplien 
el seu mateix vehicle o el 
d'altres persones 

Els arrestats, uns dels quals 
té antecedents, passaran prò
ximament a disposició judicial 
davant del jutjat d'instrucció en 
funcions de guàrdia de la capital 

Rescaten un gos en una bassa 
de reg de Puigverd de Lleida 
REDACCIÓ 
I PUIGVERD DE LLEIDA I Els Bombers 
de la Generalitat van resca
tar dimarts a la nit un gos que 
havia caigut a l'interior d'una 
bassa de reg a Puigverd de 
Lleida. 

Van ser alertats a les 20.16 

hores i, pel que sembla, l'ani
mal ja feia diverses hores que 
era dins de l'aigua però no po
dia sortir perquè relliscava. 
Per poder-lo treure, els efec
tius van utilitzar una escala i 
alguns d'ells van baixar fins a 
l'animal per poder-lo agafar. 

Les detencions són el resul
tat d'una investigació iniciada 
el mes de febrer passat després 
de detectar-se diverses sostrac
cions de combustible a dos ga
solineres de la Noguera i el Pla 
d'Urgell. 

Concretament, dos persones 
van manipular els sortidors en 
diverses ocasions per aconse
guir el combustible de manera 
fraudulenta. Aquesta operació, 

gar el combustible en diferents 
garrafes. 

Més casos 
La investigació va permetre 

identificar els dos presumptes 
lladres i, finalment, dimarts van 

• de la Noguera. 
La policia catalana va dete

nir a finals de febrer un veí de 
Cervera de 35 anys acusat de 
robar gasoil dels camions d'una 
empresa agropecuària situada a 
peu de l'A-2 al Talladell (Tàrre
ga). Al traster del seu domicili, 
van trobar garrafes del mateix 
tipus de l'empresa plenes dega
soil . El valor del combustible 
era en aquell moment de 1.500 
euros. 

• 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 

El COE desautoritza Lambín 
al voler canviar l'acord 
El president d'Aragó demana l'esquí alpí que s'ha adjudicat a la Molina 

AGÈNCIES 
I BARCELONA I El Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) va mostrar el 
seu desconcert i sorpresa des
prés que el president d'Aragó, 
Javier Lamban, instés dimarts 
a modificar l'acord tècnic sobre 
el repartiment de les disciplines 
de la candidatura per als Jocs 
d'Hivern del 2030 al reclamar 
que les proves d'esquí alpí es 
disputin en territori aragonès 
en comptes de la Molina-Mase
lla. Fonts del COE així ho van 
manifestar a TV3, assegurant 
aue Lamban va donar personal
ment el seu vistiplau davant del 
president del Comitè, Alejandro 
Blanco, sobre un acord que ara 
rebutja. 

Lamban, que aspira a sortir 
reelegit en les eleccions auto
nòmiques de l'any vinent, as
segura que presentarà una 
proposta alternativa sobre el 
repartiment de les proves. "Les 
estacions aragoneses reuneixen 
els mateixos requisits que les 
catalanes per fer la prova reina 
que és l'esquí alpí. Situar l'es
quí alpí a Catalunya no és una 
decisió tècnica, és política", va 
insistir el president aragonès. 
Segons !'"acord tècnic", Cata
lunya es quedaria l'esquí alpí, 
que inclou descens i eslàlom, 
a la Molina-Masella, a més de 
l'snowboard i freestyle a l'ara
nesa Baqueira Beret i l'esquí de 
muntanya a Boí Taüll, a l'Alta 

FUTBOL BASE 

Es preveu que Baqueira Beret aculli les competicions de snowboard. 

Ribagorça, tot i que en aquest 
cas encara no s'ha pres una de
cisió definitiva. A Aragó, per 
contra, es durien a terme el 
biatló i l'esquí· de fons, mentre 
que les proves de gel quedari
en repartides entre Barcelona, 
Saragossa iJaca. 

En paral·lel, el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, 
ha va rebutjar per complet mo-

dificar l'acord tècnic sobre el 
repartiment de disciplines: "Cal 
mantenir-lo", va assegurar, i va 
afegir que "no considerem cap 
altra opció que no sigui el man
teniment de l'acord". 

Aragonès va defensar que és 
un acord assolit per la comissió 
tècnica, formada pel COE i els 
governs central, català i arago
nès, en el qual totes les parts 

FUTBOL SEGONA RFEF 

han cedit, segons ell, i ha de
manat "que totes les adminis
tracions remin" per fer possible 
la candidatura. 

Consens amb el territori 
Sobre la consulta, Aragonès 

va reiterar que en els propers 
dies acabarà de parlar amb els 
territoris afectats i es decidirà 
l'àmbit territorial de la votació. 

SEGRE 
Dijous, 31 de març del 2022 

Canvi de conseller 
delegat de l'Espanyol 
I BARCELONA I José María 
Duran, fins ara conseller de
legat de l'Espanyol, va deixar 
l'entitat blanc-i-blava arran 
de l'acord amb el president, 
Chen Yansheng, i al resoldre 
tots els tràmits burocràtics 
pertinents. El fins ara con
seller Mao Ye Wu passa a ser 
el nou CEO com a home de 
confiança del president. 

Argentina empata i Xile 
es queda sense Mundial 
I GUAYAQUIL I Argentina va ha
ver de conformar-se amb un 
empat 1-1 davant d'Equador 
en el tancament de les elimi
natòries sud-americanes del 
Mundial. Ambdós seleccions, 
a més de Brasil i Uruguai, te
nen el seu bitllet, mentre que 
Perú anirà la repesca contra 
el representant asiàtic i Co
lòmbia i Xile van quedar 
fora. 

La FIFA investiga el 
Senegal-Egipte 
I EL CAIRE I La FIFA analitzarà 
els informes oficials del par
tit Senegal-Egipte i trasllada
rà la informació als òrgans 
disciplinaris competents, 
després de l'ús de punters 
làser des de la grada cap als 
jugadors egipcis en la tanda 
de penals que va classificar 
l'equip senegalès. 

Cario Ancelotti dona 
positiu en coronavirus 
I MADRID I Ancelotti, tècnic del 
Reial Madrid va donar posi
tiu en Covid-19, tot i que no 
està descartat que dirigeixi 
l'equip dissabte a Balaídos. 

Multa per insults, un dels 
quals racista, a un tècnic 
de l'infantil del Cervera 

''Encara estem a temps de 
classificar-nos per al play-off'' 

XAVIER SANTESMASSES 
I CERVERA I La Federació Catala
na de Futbol ha sancionat amb 
50 eu ros pels insults perpetrats 
per jugadors i coordinadors de 
l'equip infantil del FiF Lleida en 
el partit celebrat entre aquest 
equip contra el de l'Escola de 
Futbol de Cervera el passat dia 
13 al Municipal dels Magraners, 
corresponent a la jornada 20 del 
Grup 16 de Primera divisió. 

L'àrbitre va fer constar a l'ac
ta que «hi ha hagut insults del 
públic identificat com a coor
dinadors i jugadors del FiF per 
les jaquetes que portaven cap 
a l'entrenador de l'equip visi
tant hem escoltat insults com: 
"cammet a segona, pagesos de 
merda i negre calla"». 

Segons van explicar ahir res
ponsables de l'Escola de Futbol 

de Cervera, h1 va haver més in
sults·que els reflectits a l'acta, 
però al marge d'això, amb tot, 
consideren incomprensible apli
car per msults racistes única
ment una sanció de cinquanta 
euros. 

Sí que van comentar que la 
Federació s'escuda en el fet que 
les sancions són un servei que té 
externalitzat, però com comen
ta el membre de l'escola Fran
cesc Sanchez, enfadat, "no és 
acceptable que per 50 euros es 
puguin permetre aquest tipus 
d'actes xenòfobs". 

El partit va a ca bar amb vic
tòria del Fi F Lleida per 2-0. Ac
tualment, aquest equip ocupa 
la dotzena posició en un grup 
que lidera l'ENFAF Andorra, i 
en el qual el Cervera ocupa la 
penúltima posició. 

Alpha i Deivid confien en les possibilitats del Lleida 

ORIOLJOVÉ 
1 LLEIDA I El vestidor del Lleida 
Esportiu està convençut que 
té encara possibilitats de co
lar-se entre els cinc primers del 
seu grup de Segona RFEF i, per 
tant, disputar el play-off d'as
cens. A falta de set partits per 
al final de la Lliga, el davanter 
blau Alpha Bagayoko va afir
mar ahir que "la realitat és que 
estem només a quatre punts, 
així que hi som a temps". 

No obstant, el lleidatà va 
deixar molt clar que, per acon
seguir-ho, l'equip no ha de re
petir la imatge de dissabte pas
sat en la visita al líder Espanyol 
B, en la qual malgrat tot només 
va acabar caient per la mínima: 
"Ens va deixar tocats, a la pri
mera part vam estar adormits 
i si volem ser a dalt no podem 

donar aquesta imatge:" Fins 
i tot sent autocrític, Alpha va 
reivindicar les virtuts del seu 
equip i de com, malgrat haver 
perdut en les visites als sis pri
mers classificats - amb la lògi
ca excepció del Numància-, 

CONTRA EL CERDANYOLA 
Els jugadors reconeixen 
que van quedar "tocats" 
davant de l'Espanyol B, 
però volen reivindicar-se 

veu potencial perquè l'equip 
acabi situat a dalt: "Juguem 
millor, però ens falta acabar 
de sortir més atents, aprofitar 
les segones jugades i aquests 
petits detalls que acaben mar-

cant la diferència, perquè els 
partits duren noranta minuts i 
cal estar concentrat des de 1'1 
fins al 90." Per la seua part, 
el jugador del planter Deivid . 
Andreas, internacional amb 
Estònia en categories de base 
i que va fer el seu debut com a 
titular precisament al Dani Jar
que, va comentar que l'equip 
"està motivat per posar-s'hi i 
sabem que és possible, així' que 
estem en això". 

Diumenge juguen a casa 
De cara al partit de diumen

ge, a les 17.00 al Camp d'Es
ports contra un Cerdanyola 
també instaHat a la zona mit
jana, Deivid va dir que "és 
obligatori guanyar perquè els 
tres punts ara són encara més 
importants". 
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