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La patronal de
residències d’ancians
sol·licita un model
de dependència més
“àgil” que l’actual
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials va assegurar
ahir que un model de dependència més “àgil” evitaria casos
com la dona gran de Juneda,
que va morir en un incendi el
23 de maig quan portava 6 mesos esperant una residència.

Dos detinguts de
Fraga per robar
material que va
aparèixer a una
deixalleria
El passat divendres la Guàrdia
Civil va detenir dos joves de Fraga per un robatori. Durant una
inspecció en un centre de gestió de residus, els agents van
localitzar diversos objectes que
podrien haver estat sostrets en
robatoris a Fraga i els seus voltants i va detenir dies després
dos joves de 22 i 26 aanys com
a presumptes autors.

Demanen sis anys de
presó per un home
caçat amb mig quilo
de cocaïna a Sidamon
L’acusat és reincident i la Fiscalia
creu que la droga era per traficar
Lleida
REDACCIÓ
L’Audiència Provincial de Lleida jutjarà demà un home de 36
anys, K. A., de nacionalitat marroquina, per un delicte contra
la salut pública amb l’agreujant
de reincidència, després que la
Guàrdia Civil l’enxampés amb mig
quilo de cocaïna i 200 grams de
cànnabis a Sidamon.
Els fets van tenir lloc la tarda del 21 de gener d’aquest any.
Agents de la Guàrdia Civil el van

enxampar amb 1.250 euros en
metàl·lic, 497,2 grams de cocaïna
i 188,3 grams de cànnabis, que
transportava dins el vehicle que
conduïa a la N-II a Sidamon (Pla
d’Urgell).
El ministeri fiscal demana per
l’acusat sis anys de presó i una
multa de 42.000 euros perquè
considera que l’home anava a
vendre la droga a terceres persones.
L’acusat viatjava amb el seu
cunyat, que no està acusat per-

què la fiscalia considera que no
hi ha prou indicis que demostrin
la seva implicació. Durant la fase
d’instrucció va declarar que desconeixia l’existència de les drogues i que era amb ell al cotxe
perquè l’acusat havia anat a buscar-lo a Mataró per passar uns
dies a Lleida.
L’encausat té antecedents ja
que va ser condemnat el 19 de
febrer de 2014 pel Jutjat Penal 1
de Lleida a un any de presó per
un delicte contra la salut pública.

Alliberaran tres femelles
i un mascle de linx com
experiment a l’Aran

Les Borges Blanques aposta
per preservar la banqueta
del Canal d’Urgell

Representants del Ministeri
d’Agricultura van informar ahir
en una reunió que va tenir lloc al
Conselh Generau d’Aran que està previst l’alliberament de tres
femelles i un mascle esterilitzat
de linx a la Val d’Aran dins d’un
programa experimental per veure com es comporta aquesta espècie, que antigament també va
habitar aquells valls.
Segons va informar el responsable d’acció sindical a les comarques de muntanya de la Unió
de Pagesos, Joan Guitart, que
va estar present a la reunió, des
d’Unió de Pagesos s’oposen a
aquest pla experimental i també a la possible reintroducció
d’aquesta espècie a la Val d’Aran
ja que considera que afectarà
negativament als ramats d’ovelles i vaques, que segons UP,
podrien patir atacs per part
d’aquests animals salvatges.
Els representants del Ministeri
no van desvetllar ahir quan seran alliberats els quatre exemplars ja que primer busquen el
consens amb el territori.
El pla experimental d’introducció d’aquests exemplars durarà

El Ple de l’Ajuntament de les
Borges Blanques va aprovar ahir
l’adhesió del consistori al manifest de la Plataforma Canal Viu,
creada per preservar les banquetes arbrades dels Canals
d’Urgell i els seus entorns, arrel
de la reunió constituent celebrada a Mollerussa el 10 de març.
D’aquesta manera el consistori borgenc, que ja va declarar

L’assaig sobre
aquesta
espècie durarà
24 mesos

aquesta àrea d’interès natural
com a Bé d’Interès Local, s’afegeix a la reivindicació del valor
paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació de ribera
dels cursos d’aigua que travessen la plana de Lleida. En aquest
sentit, l’equip de govern ha elaborat un avantprojecte per dignificar els gairebé 10 quilòmetres de banqueta.

Una comissió
fixarà si és
viable la
reintroducció
un total de 24 mesos. Tots els
exemplars portaran xip, per la
qual cosa es coneixerà tots els
seus moviments i es podrà saber si han atacat a algun altre
animal.
Properament es constituirà
una comissió per fer seguiment
d’aquest projecte i per veure si
és viable la reintroducció o no.

Continuen
buscant
l’autor del crim
d’Albatàrrec
Els Mossos d’Esquadra continuaven buscant ahir al tancament d’aquesta edició el
presumpte autor del crim d’Albatàrrec que aquest diumenge
va acabar amb la vida d’un jove
de 20 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Lleida, mentre
aquest jugava un partit de futbol a la pista municipal d’Albatàrrec.
Tot i que els Mossos ja tenen
identificat el presumpte autor
dels fets, que seria també de
nacionalitat romanesa, de moment al tancament d’aquesta
edició encara no s’havia dut a
terme la seva detenció.
Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda a un camp de
futbol municipal d’ús públic.
Un jove va rebre una punyalada
i va resultar ferit crític, morint
poc després a l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida. Segons
fonts presencials, hauria estat
algú del públic qui va apunyalar
el jove durant una baralla i va
fugir després.

Un estudi estima
que el sector de la
caça a Catalunya
genera al voltant de
230 milions d’euros
L’investigador de la UdL, Julian Caldú, va presentar ahir un
estudi que estima que el sector de la caça a Catalunya té
un valor de 230 milions d’euros. Segons les dades a partir
d’enquestes a caçadors i de la
federació del gremi referents a
l’última temporada de caça, la
despesa directa és de 119 milions, mentre que la despesa indirecta és de 110 milions.

El Govern obrirà
noves Oficines
Joves al Solsonès,
al Segrià i a l’Aran
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La directora general de Joventut, Marta Vilalta, va anunciar
ahir a Lleida que el Govern preveu finalitzar el desplegament
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) amb la
posada en funcionament de
les Oficines Joves del Solsonès,
el Segrià i la Val d’Aran. Actualment, la XNEJ disposa a Lleida
de 9 Oficines Joves i 20 Punts
d’Informació.

