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trens

es van veure afectats pels talls de cable, dos a cada sentit de la
via, al tram comprès entre Gelida i Vilafranca del Penedès

■
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DIU QUE ÉS UNA FALTA JA PRESCRITA

La Fiscalia no veu delicte
d’amenaces a Albert Rivera
■ El president de Ciutadans, Al-

bert Rivera, demanava dos anys
de presó per a un home que el
va amenaçar per la xarxa social Facebook, però el fiscal va
considerar ahir que aquest fet
constitueix una falta i no un delicte, i a més ja hauria prescrit.
El judici per aquestes amenaces es va veure ahir al Jutjat
penal número 7 de Barcelona,
a la Ciutat de la Justícia, en què
la Fiscalia va considerar que els
fets són constitutius d’una falta que ja hauria prescrit, i va
quedar vist per a sentència.
Per la seva banda, el representant legal del líder Ciutadans va mantenir la petició de
dos anys de presó per a l’home,
que es va mostrar ahir penedit
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■

dels seus actes. Les amenaces
que va escriure l’acusat el 2011
en Facebook van ser: «Trigarem molt a disparar un tret a
la nuca a aquest fill de puta?».
En un comunicat, Rivera va
assegurar que està acostumat
a la crítica i «l’insult es pot arribar a admetre», si bé va indicar que «les amenaces s’han portat a judici perquè han de ser
jutjades» i «sigui quina sigui la
seva ideologia no pot passar ni
a Catalunya ni a Espanya».
En tot cas, Rivera va assegurar als mitjans després de
celebrar-se el judici que «des
de C’s defensem la llibertat i
no es poden acceptar amenaces per qüestions ideològiques».–EFE

ERA LA MÀ DRETA DE L’ALCALDE DE LLEIDA

El PSC expulsa Camps per
la seva pugna amb Àngel Ros
■ El PSC va anunciar ahir a Mar-

ta Camps, la que fora la mà dreta de l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, la seva expulsió del partit
com a conseqüència de la denúncia per irregularitats que
l’exprimera tinent de l’Ajuntament lleidatà va presentar contra el regidor el mes de febrer
passat.

Segons van confirmar des
del PSC i la mateixa Marta
Camps, l’expulsió definitiva de
la formació és l’últim pas en el
procés, després que el mes de
juny passat la Comissió de Garanties del PSC suspengués de
militància a Camps i aquesta
presentés al·legacions contra
aquesta decisió.–EFE

TERCERA EDAT

Les residències catalanes demanen a l’Estat més
pressupost per a dependència
Cues a l’estació del Camp. Els viatgers es van queixar de la manca d’informació. FOTO: EFE / JAUME SELLART
■ L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha de-

talunya. La companyia va oferir
als passatgers afectats per aquesta paralització que van decidir
no viatjar canviar els bitllets per
a un altre dia o reemborsar-los
els diners.
El cable de fibra òptica és usat
en la línia ferroviària per a la transmissió de dades, entre ells els relacionats amb els sistemes de seguretat, gestió del trànsit i comunicacions. Aquest tipus de
cable amb prou feines té valor
davant una suposada venda al
mercat negre, al contrari que el
format per coure. A les línies ferroviàries, el cablatge de fibra òptica discorre en paral·lel al de
coure, tots dos amb fundes separades i de diferent color.
Aquests cables s’ubiquen un
al costat de l’un altre i dins d’una
canaleta de formigó, de secció
quadrangular d’uns 15 o 20 centímetres d’ample, a la vista i a la
banda dreta dels traçats, lluny

Miguel Sebastián
(exministre d’Indústria)
Tancats a Atocha a l’AVE
Madrid-Barcelona ja prop de
dues hores. Info: 0.
Alternatives: 0. Disculpes: 0.
Cafè: 2 euros. Gràcies, Renfe.
Àlex F. Cardenete Aquesta
és la pitjor gestió d’una
crisi que he vist mai. La gent
s’amuntega a Tarragona
i no donen solució.
Rubén A aquest pas, els
viatgers de Renfe hauran
d’empènyer els trens per
arribar al seu destí.
Andrés Estem farts de la
desinformació. No sabem
quan podrem agafar el tren.

del balast o capes de pedres que
sustenten les travesses i les vies.
Aquest cable de coure, que no
va estar seccionat ni robat en el
succés de la línia d’alta velocitat
a Catalunya, transmet la tensió
elèctrica per a serveis auxiliars
del trànsit ferroviari, al marge
de la catenària.
El cable de coure que sí que va
ser sostret, el de presa de terra
ASFA i que segons Adif «és d’una
longitud menor», no discorre per
la canaleta i està ubicat a la línia
en forma de piques. La seva funció està relacionada amb el sistema de senyals lluminosos alternatiu al sistema principal. Seccionar-lo deixa inactius els senyals
lluminosos.
Els causants de les incidències es van moure en una àrea d’uns
150 metres, després d’accedir a
la línia ferroviària a través d’un esvoranc fet al tancat, d’1 metre de
llarg per 0,5 metres d’ample.

manat al Govern espanyol un pressupost que respongui a les necessitats del sector i de les persones amb dependència, i critica
l’anunci de creació d’un grup de treball per abordar l’infrafinançament dos mesos abans de les eleccions generals. Acra recorda
que a Catalunya hi ha «17.000 persones que esperen una plaça
pública i 8.000 places buides en el sector privat».
SALUT

LLEIDA

Catalunya garanteix la L’Audiència absol un
fecundació assistida a acusat de violar una
parelles lesbianes
noia de 12 anys
■ El conseller de Salut, Boi Ruiz,

assegurà ahir que Catalunya garanteix el tractament de fecundació assistida a parelles de lesbianes perquè el Parlament ha
aprovat una resolució que no
restringeix aquesta intervenció a les dones homosexuals.
Afirmà que el tractament es fa
de manera automàtica i «sense
més limitació que la que pugui
imposar el criteri clínic».

■ L’Audiència de Lleida ha absolt
un home que havia estat acusat
de violar una noia de 12 anys argumentant dubtes importants en
relació amb la greu imputació que
sorgeix del relat de la víctima. Els
magistrats creuen provat que el
2010 l’acusat va iniciar una relació sentimental amb la noia i que
els contactes entre ells es van produir al domicili de la menor, on
també vivia llavors el jove.

