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Condemnat a 
deu anys de 
presó per abusos 
reiterats a 
la fillastra 
Va patir tocaments des 
dels 11 fins als l S 

L'Audiència de Lleida ha con
demnat a un total de deu anys 
de presó un veí de Lleida, Jo
seph Belinga, per haver abusat 
sexualment durant cinc anys de 
la seua fillastra, quan aquesta 
tenia entre onze i quinze anys, 
aprofitant que la seua mare dor
mia o era fora de casa . A més 
a més, l'Audiència ha decretat 
l'ingrés a la presó de l'acusat , 
que fins ara es trobava en lli
bertat amb càrrecs. 

LLEIDA I 9 

La Paeria retira la pancarta de suport al procés La Paeria vol multar 
Biloba amb 31.000 € 
per excés de soroll i 
falta de seguretat 

LLEIDAI6 

El Canal d'Urgell refà 650 m 
per esquerdes i corriments 

L'ajuntament ha obert tres ex
pedients sancionadors a la dis
coteca Biloba per excés de soroll 
i falta de seguretat, amb multes 
que sumen 31.000 eu ros. 

LLEIDA I ? 

Despreniments li La 
inestabilitat del terraplè de 
Montsonís obliga a obres 
d'urgència fins al març 

Cent poblacions li Són les 
que beuen del Principal, 
que obrirà cada 3 setmanes 
per omplir els dipòsits 

1,2 milions li És el cost del 
projecte, que s'efectuarà per 
trams de 100-150 metres 
durant sis mesos 

Baixen els divorcis 
però es disparen 
les separacions de 
parelles recents 
Els divorcis, nul·l itats i separaci
ons han baixat a Lleida un 12% 
l'últim any, tot i que gairebé es 
doblen les ruptures de parelles 
que fa poc que s'han casat. 
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Els ramaders veuen 
"postureig" en el protocol 
d'expulsió dels óssos 
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MEDI AMBIENT FAUNA 

Ramaders desconfien de la retirada 
d'óssos i demanen expulsar-los ja 
UP afirma que la revisió del protocol d'actuació és "postureig i res més" li Asaja 
reitera que tots els plantígrads han de desaparèixer de les muntanyes 
X. RODR[GUEZ 
1 LLEIDA 1 Els sindicats agraris in
sisteixen en la necessitat d'ex
treure ja els óssos Gaiat i Ca
chou del Pirineu i critiquen les 
mesures que es van acordar a 
la cimera de l'ós que es va ce
lebrar dimarts a Madrid. Joan 
Guitart, responsable de les co
marques de muntanya d'Unió 
de Pagesos (UP), va qualificar 
de "postureig" el compromís 
que van adquirir l'Estat, la Ge
neralitat, el Conselh i Aragó 
de revisar el protocol d 'actua
ció per agilitzar l'expulsió de 
plantígrads conflict ius (vegeu 
SEGRE d 'ah ir). Guitar! va de
fensar que la ramaderia exten
siva no és compatible amb la 
presència de l'ós i que aquests 
dos exemplars han de retirar-se 
de les comarques del Pirineu. 
"És bo que es reuneixin, però no 
crec que facin res", va assegu
rar Guitart. Per la seua part, el 
president d'Asaja , Pere Roqué, 
va assegurar que "tots els óssos 
han de sortir del Pirineu" i va 
afegir que "Gaiat i Cachou han 
fet visible el problema". Roqué 
va assenyalar que "no pot ser 
que els ramaders tinguin por 
d'anar als camps per culpa de 
l'ós" i que "està demostrat que 
la convivència no és possible". 
Així mateix, va afegir que "amb 
Gaiat ja fem tard, perquè fa un 
any que es va dir que s'expul
saria del Pirineu". 

El síndic d'Aran, Paca Boya, 
va explicar que hi ha "un com
promís més ferm que mai que 
en cas que sigui necessari s'ex
pulsi" els óssos conflict ius del 
Pirineu. Boya va apuntar que 
l'object iu de les mesures acor
dades a la reunió de dimarts 
és aconseguir "ser capaç de 
gestionar la presència de l'ós i 
fer-la compatible amb el sector 
primari". 

ARAN 
El síndic va assegurar que 
hi ha el compromís de fer 
fora exemplars conflictius 
en cas que sigui necessari 

El protocol d'actuació en ca
sos d'ósses conflictius es tro
ba ara a la fase dos (mesures 
d'aversió per intentar canvi
a r-ne la conducta que es van 
posar en marxa a Aran arran 
dels atacs de Gaiat i Cachou) i 
a la cimera a Madrid es va acor
dar revisar el document per mi
llorar-ne l'eficàcia. Així mateix, 
es va proposar constituir més 
equips d'intervenció, que se su
marien als que hi ha a la Val, 
per fer un seguiment constant 
dels óssos abans de decidir si es 
passa a la fase tres (l'expulsió, 
que haurà d'acordar un comitè 
de tècnics). 

Vll CAMINADA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
A LLEIDA 
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FERROCARRILS 

Retards d'una hora 
per una avaria a 
la línia de la costa 
1 LLEIDA I Una avaria a la cate
nària a Tarragona va provo
car ahir retards de fins una 
hora a la línia de tren de la 
costa (R-14, de Lleida a Bar
celona per Reus) i va afectar 
el comboi que va sortir de la 
capital catalana a les 16.43 
amb dest inació Lleida, se
gons van informar fonts de 
Renfe. La circulació va estar 
interrompuda entre les 17.00 
i 18.00 i la incidència va afec
tar altres línies de rodalies. 

REIVINDICACIONS 

Protesta de 200 
jubilats d'Endesa 
I LLEIDA I Uns 200 jubilats d'En
desa afectats per la pèrdua 
de la tarifa bonificada van 
protestar a hir a Barcelona 
i es van reunir amb el còn
sol italià per explicar-li " la 
pèrdua de beneficis socials" 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

ELECCIONS 

L'exalcalde de Maldà, 
a la llista de la CUP 
I LLEIDA I L'exalcalde de Mal
dà Sebastià Mata ocupa el 
número 3 de la llista de la 
CUP per Lleida per a l lO
N. A Lleida s'han presentat 
quinze llistes per al Congrés 
i catorze per al Senat (vegeu 
SEGRE de dimarts). 
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TRIBUNALS ESTAFA DETENCIÓ ESTUPEFAENTS 

SEGRE I 
Dijous, 10 d'octubre del2019 

Fiscalia no recorre el'cas 
Nadia' i se salda amb 64.000 € 
L'Audiència fixa en aquesta xifra el que han de tornar els pares 
malgrat estafar mig milió li Molts donants són anònims 

L.GARCIA 
¡LLEIDA 1 La Fiscalia no recorrerà 
la sentència que fixa en només 
64.000 euros la quantitat que 
han de tornar els pares de Na
dia Nerea després d'estafar mig 
milió a desenes de donants si
mulant tractaments per a la fi
lla malalta. Fonts judicials van 
assenyalar a aquest diari que el 
Ministeri Públic no ha presen
tat recurs a la segona sentència 
dictada fa uns dies per l'Audi
ència de Lleida, que només ha 
tingut en compte 65 afectats, 
els únics que han pogut justi
ficar les donacions que van fer 
als pares de la nena, Fernando 
Blanca i Margarita Garau, per 
tractar suposadament la menor 
de la malaltia rara que té. Com 
va publicar SEGRE diumenge, 
el tr ibunal obliga els pares de 
la nena a tornar només 64.000 
eu ros, molt lluny del mig mi
lió d'euros que la investigació 
judicial va determinar que ha
vien estafat a base de donaci
ons després de simular cures 

ANÀLISI 

Els cultius, claus 
per contenir el 
gran incendi 
I VINEBRE I Els camps de cultiu 
van evitar que el gran incendi 
del juny a la Ribera d'Ebre i 
Ponent, que va calcinar 5.000 
hectàrees, fos deu vegades 
més gran, segons van apuntar 
ah ir els experts en una jornada 
d'anàlisi a Vinebre. Així ma
teix, van afirmar que només un 
paisatge agrícola viu pot evitar 
els mega incendis que compor-

per a la petita Nadia. Entre els 
perjudicats hi ha associacions 
de pares, grups de teatre, em
preses i, sobretot, particulars, 
i en queden fora els proveidors 
que no van arribar a cobrar per 
serveis o productes. D'aquesta 

COMPTES BLOQUEJATS 

El matrimoni podrà 

recuperar bona part 

dels 300.000 eu ros 

que tenia bloquejat s 

manera, els condemnats po
dran recuperar bona part dels 
diners que tenien bloquejats, 
més de 300.000 euros, després 
de ser arrestats el desembre 
del 2016. 

L'Audiència de Lleida va 
tornar a redactar la sentència 
després que el Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) revoqués la part que 
parlava de les indemnitzaci-

ons, ja que el tribunal lleidatà 
no havia especificat la llista 
de donants al qua ls s'havien 
de tornar els diners. El TSJC 
va ratificar les penes de pre
só imposades a l matrimoni, S 
anys per a Bla nco i 3 i mig per 
a Gara u, per un delicte d'es
tafa agreujada al veure acre
ditat que van "ordir un pla" 
per lucrar-se rebent donacions 
utilitzant la malaltia de la seua 
fi lla, que mai va rebre cap trac
tament a l'estranger i la vida de 
la qua l, al contrari del que de
ien ells, no corria perill a causa 
de la seua patologia. 

Blanca va sortir de la presó 
el juny passat al complir dos 
anys i mig de presó preventiva, 
el màxim que permet la llei al 
no ser la sentència ferma. El 
seu advocat va assenyalar que 
havia recorregut la sentència al 
Tribunal Suprem, per la qual 
cosa l'Audiència va haver d'or
denar l'excarceració del pare 
de la Na dia. La mare ja estava 
en llibertat provisional. 

Arrestat a Tremp per 
traficar amb cocaïna 
I TREMP I Els Mossos van de te- r ies. Els investigadors van 
nir dimarts un veí de Tremp aconseguir identificar el sos
de trenta-set anys acusat de pitós i van constatar que, si 
traficar amb cocaïna a la ca- era necessari, es desplaçava 
pita l del Jussà. En un escor- en bici per distribuir la dro
coll que van efectuar ahir ga per la loca litat. També 
al seu habitatge van trobar van detectar que durant els 
145,2 grams de cocaina, tres caps de setmana augmenta
bàscules de precisió i 955 eu- ven les transaccions i que el 
ros en bitllets. La policia va tràfic generava inseguretat 
iniciar una investigació a entre la resta de veins per la 
començaments d'any al te - contínua anada i vinguda de 
nir coneixement que un veí compradors de la comarca. 
de Tremp es dedicaria a la L'arrestat, que té antece
venda de droga des del seu dents, passarà avui a dispo
domici li del carrer Adobe- sició judicial. 

Un dragó 'viatja' des d'Àgerfins al País Basc 
I AGER I Un dragó va viatjar d'Àger al País Basc a la motxilla 
d'un escalador, que se'l va trobar al desfer l'equipatge, segons 
va informar el departament de Medi Ambient. L'escalador 
es va posar en contacte amb el centre de Martioda, a Alaba 
i, gràcies a la seua col-laboració, l'han tornat al seu hàbitat 
a Catalunya. 

Arrestat per robar en un habitatge de les Borges 

tarà el canvi climàtic. Imatge de I ajornada que es va fer ahir a Vinebre. 

llES BORGES BLANQUES I Els Mossos d 'Esquadra van arrestar 
dimarts un home de 39 anys veí de Badalona acusat d'un 
presumpte robatori amb força a les Borges Blanques. Els fets 
van tenir lloc a les 14.00 hores, quan van forçar l'accés a un 
habitatge de l'avinguda President Josep Tarradellas per robar 
joies i rellotges. Els Mossos no descarten més detencions, ja 
que un dels implicats va fugir. 

Segre us convida al concert 
Simfonia Tità de Mahler 

L'Ofqll@ma Slrnfòr~lca camera Muslcae awmparryada, pet lliolinl~ta 

Llvl~i Prunaru I sota la d[le(~!OdeTomàs Grau lnle¡p~arà obres de 
Mefldelssohn I G.Mahlet. 

Ds 26 d'octubre l 2.1.00h -·icg-...t 
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Els nens i nenes de l'escola infantil 
Xiquets de Fraga es vesteixen de festa 
Fraga va donar ahir el tret de sortida a les festes del Pi
lar. Els alumnes de l'escola infantil Xiquets no van voler 
perdre's el primer dia festiu i es van vestir amb els típics 
fu lards dels penyistes del municipi del Baix Cinca. 

sociETAT Gent SEGRE I 
Dijous, 10 d'octubre del2019 

Lescriptor lan Gibbs obre el curs de I'EOI 

El consell comarcal de la Noguera i 
l'Obra Social La Caixa renoven conveni 
El consell comarcal de la Noguera i l'Obra Social La Caixa 
van firmar ahir, un any més, el conveni de coHaboració 
per afavorir el desenvolupament de les diverses activ itats 
de caràcter social que porten a terme a la comarca . 

L'escriptor i formador anglès Ian 
Gibbs va pronunciar ahir laxar
rada inaugural del nou curs de 
l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) 
de Lleida sota el títol How to 
Learn More Things in Less Ti-

me (Com aprendre més coses en 
menys temps). La conferència 
es va centrar en els mecanis
mes per millorar l'aprenentatge 
d'idiomes. Prèviament, Gibbs 
va intervenir en el centre dele-

gat de l'EOI a Balaguer. Nascut 
el l965 a Sheffield (Anglaterra), 
el ponent ha dedicat la seua vi
da professional a l'educació, al 
desenvolupament personal i al 
coaching. 

L'artista Pujol Grau dóna documents i 
un dibuix a l'ajuntament de Tremp Llibre de Ferran Riera d'història de la música folk, a la llibreria Caselles 

L'artista barceloní Joaquim Pujol Grau (1938), casat amb 
Dolors Vila, nascuda a Tremp, va cedir ahir a l'ajuntament 
de la capital del Jussà documents sobre la seua trajectòria 
creativa i un retrat que va fer del músic Pau Casals. 

El periodista i activista musical franquisme al Tradicionàrius 
Ferran Riera va presentar ahir a (Pagès Editors), acompanyat del 
la llibreria Caselles de Lleida el cantautor lleidatà Xavier Baró i 
nou llibre Inventari. La músi- del crític musical i editor Javier 
cafolk als Països Catalans, del de Castro. La presentació for-

ma va part de les activitats Més 
Musiquem, que avui seguiran 
amb una projecció al Funàtic 
i un taller de cuina al Sunka 
(18.30 hores). 

HORÒSCOP 
ARlES 21 -111 /19-IV. 
Poseu-vos-ho fàcil. Considereu el que 
us fa feliços i les persones que us apor-

ten alegria. Avalueu el que voleu fer i on voleu 
viure. S'encoratja un canvi. 

TAURE 20-IV / 20-V. 
Participeu en esdeveniments que us 
ajudin a reuni r-vos amb persones del 

passat, inclosos excol-legues, exalumnes o pa
rents llunyans. L'amor està en augment. 

BESSONS 21-V /20-VI. 

Poseu més energia en el que intenteu 
aconseguir. Entrar en acció us mantin-

drà ocupats. Manteniu-vos en la veritat i viviu de 
forma moderada. 

CAN CER 21 -VI / 22-VII. 
Esbrineu què estan fent els altres o què 
s'espera de vosaltres. ts probable que 

ser oberts respecte a com us sentiu pugui causar 
un malentès amb algú. 

LLEO 23-VII/22-VIII. 
Sigueu cautelosos i aneu per feina. Us 
recordaran pel que aconseguiu, no pel 

que dieu que fareu. Penseu acuradament qual
sevol canvi que vulgueu materialitzar. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 

Si voleu alguna cosa, depèn de vosaltres 
fer que passi. Manteniu-vos enfocats, 

sigueu directes i que la pressió no us arronsi. 
Allunyeu-vos de les situacions poc pràctiques. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
Avalueu la situació actual a casa i deci
diu si heu de començar des de zero. Es 

recomana que us prepareu per al que voleu 
aconseguir en el futur. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Utilitzeu la imaginació i feu canvis. ts 
possible que no complagueu a tothom, 

però si us sentiu bé amb els resultats que obte
niu, és el que importa. 

SAGITARI 22-XI /21-XI I. 

Penseu en gran. Avalueu el que cal fer 
i atanseu-vos a les persones que tenen 

els mitjans per ajudar-vos a assolir els objectius. 
Feu una pausa si la necessiteu. 

CAPRICORN 22-XII / 19-1. 
Adopteu un enfocament diferent d'un 
vell problema. Les limitacions que heu 

enfrontat en el passat estan donant pas a situa
cions més fàcils i menys estressants. 

AQUARI 20-I / 18-II. 
Una oportunitat per provar alguna cosa 
nova i emocionant us atraurà. Abans 

d'emprendre un nou projecte, observeu bé. No 
sacrifiqueu massa. 

PEIXOS 19-11/20-111. 

Mai és tard per fer un canvi. Considereu 
el que us agrada ria que passés i com 

podeu fer realitat aquest somni. S'atansa l'aven
tura amorosa. 
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