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Convoquen vuit milions per 
a les centrals fructícoles 

L'Espai Lluís 
Companys acull 
l'espectacle '36+ 1' 
pel25 de Novembre 

L'Espai Lluís Companys progra
ma l'espectacle 36+ 1 amb mo
ti u del 25 de Novembre. L'es
pectacle 36+ 1 esta basat en 
36 poemes a partir del 36, de 
Ricard Creus. Es tracta "d'una 
visió íntima deis fets que es van 
produir a partir· del 18 de juliol 
de 1936, que ens parla en pri
mera persona de la guerra, de 
la postguerra i de la lluita silen
ciosa". 

És una línia d'ajuts perles gelades de l'abril 
lleida 
ACN 

en fruita dolc;a i ametlla. Aquests 
ajuts corresponen a la primera 
línia deis ajuts d'Acció Climatica 
destinats a pal·liar les perdues 
que han patit les centrals fruite
res causades per la disminució 
de la fruita comercialitzada arran 
de les gelades de l'abril, que van 
afectar les plantacions de les co
marques del Segria, la Noguera, 
el Pla d'Urgell, les Garrigues, I'Ur
gell, la Segarra, la Ribera d'Ebre, 
la Terra Alta, el Pallars Jussa, I'Ait 
Camp, el Baix Camp, el Priorat, la 
Canea de Barbera i I'Anoia. 

La Seu recupera el 
mercat setmanal 
al centre historie 
ellS de novembre 

El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural 
ha convocat 8 milions d'euros en 
ajuts destinats a les centrals frui
teres que comercialitzen fruita 
de pinyol, titularitat de coope
ratives, societats agraries (SAT) 
o empreses, no reconegudes 
com a organitzacions de produc
tors, afectades per les gelades 
de l'abril. L'import de l'ajut va de 
15.000 i fins a 200.000 euros, tot 
i que també es tindran en compte 
els ajuts de minimis rebuts ante
riorment. 

L'import de l'ajut va de 15.000 
i fins a 200.000 euros, sempre te
nint en compte els ajuts de mini
mis rebuts anteriorment. Aquest 
import es calculara segons la di
mensió del beneficiari i el per
centatge de decrement del valor 
de la comercialització de la f ruita 
de pinyol respecte d'un període 
de referencia, que ha de ser de 

~OTO: ACN/ Una pera en la qual es poden veure els efectes de la gelada 
El mercat setmanal de la Seu 
d'Urgell torna al cent re histo
rie el dimarts 15 de novembre 
després que s'hagin f'inalitzat 
les obres d'arranjament del· 
ferm del carrer Majar i el carrer 
Lluís de Sabater. Així, el carrer 
Majar tornara a acolli r les para
des de fruites, verdures i altres 
productes alimentaris. 

El termini per sol·licitar-lo 
s'obre aquest divendres i finalit
zara el 24 de novembre. Aquesta 
és la primera línia d'ajuts, de les 
tres previstes del Departament, 
per paHiar les perdues que han 
patit les centrals afectades com 
a conseqüencia de les gelades 

Afrucat celebra 
1/assemblea 
general i debat 
sobre el sector 

com a mínim del 30%. El percen
tatge de perdues d'ingressos s'ha 
d'acr~ditar mitjanc;ant un informe 
d'un auditor de comptes, que esta 
subvencionat amb un maxim de 
1.000 euros. Aquesta ajuda adre
c;ada a centrals f ruiteres que co-

Afrucat va celebrar ahir l'assem
blea general de l'associació i la 
seva jornada anual al complex 
Massola de Santa Coloma de Far
ners amb dues ponencies sobre 
el futur. El Secretari general del 
Departament d'Acció Climatica, 
Alimentació i Agenda Rural, Car
mel Modol, va garantir el com
promís que el Departament "es
tara allí on el sector el necessiti". 

FOTO: Afrucat/ Un deis moments de l'assemblea que es va fer ílhir 
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Festa Major 2022 
DeiS al13 Novembre 

mercialitzen f ruita dolc;a i ametlla 
amb closca i a les organit zacions 
de productors de fruites i horta
lisses (OPFH), respectivament, es 
complementara amb dues línies 
més que es preveu convocar du
rant el 2023. · 

Acord a Avidel, que permet la 
internalització de més de 200 
treballadors a !'empresa principal 
La signatura definitiva de l'acord 
entre la direcció d'Avidel, les 
empreses auxiliars que t reballen 
a l'escorxador i la representació 
de CCOO deis diferents comites 
d'empresa, que és majoritaria al 
centre de treball, en els termes 
del preacord assolit el passat 
26 d'octubre es va fer ahir. Un 
acord que es va signar amb la 
participació del Departament de 

Treball de la Generalitat. Aquest 
acord permet · la i nternalització 
de més de 200 persones treba
llades a !'empresa principal, així · 
com l'equiparació de les condici
ons de t reball de tot el personal 
de l'escorxador, respectant com 
a mínim les condicions que mar
ca el conveni del sector. Amb 
aquest acord es posen les bases 
de les futures relacions laborals . 

Consulta la programació a 
festamajor.balaguer.cat 
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Desmantellen una plantació de 
marihuana a Puigverd de Lleida 

Enxampen un 
lladre mentre 
for~avala 
porta d,una 

~ls agents van localitzar 1.501 plantes i van 
detenir una persona en el marc de l'operatiu 

empresa 
Els Mossos van detenir ahir un 
jove de 23 anys mentre inten
tava entrar en una empresa 
del carrer lndústria de Sant 
Ramon. A primera hora de la 
matinada el sistema d'alarma 
de la companyia va detectar un 
intent d'accés a les oficines i un 
deis treballadors va veure un 
home que estava manipulan! la 
porta. En veure's sorpres va fu
gir dellloc, pero va ser aturat a 
pocs metres pels agents. 

Una organització dedicada 
a l'elaboració i cultiu de 
cannabis va caure dimecres 
quan els agents de la 
Guardia Civil i de la Policia 
Nacional van desmantellar 
una plantació amb 1.500 
plantes de marihuana a 
Puigverd de Ueida. També 
es va detenir una persona. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Agents de la Guardia Civil i de la 
Policía Nacional van desmantellar 
dimecres una plantació de 1.501 
plantes de marihuana a Puigverd 
de Lleida. Ho van fer en el marc 
d'un operatiu batejat amb el nom 
de Operactó Heli i en el qual tam
bé es va detenir una persona que 
es trobava a !'interior de la parcel
la on hi havia la instaHació il·legal 

FOTO: G. C./ P. N. / Moment de ('entrada deis agents a la plantació 

en el moment de l'actÚació poli
cial. També es va requisar mate
rial per al manteniment i desen
volupament de la plantació en 

aquest punt proxim a Puigverd. A 
principis de novembre, la policía 
va poder confirmar la presencia 
d'aquesta plantació i !'existencia 

Fiscalia demana 6 anys de presó 
a un home per .fer tocaments i 
petonejar dues nenes d'll anys 
Va ser a Tremp, en un casen un centre religiós i l'altre al carrer 

Un home sera jutjat el 
proper dijous a l~udiimcia 
de Ueida per tocar-li els pits 
a una nena d'll anys i fer-li 
un petó als llavis a una altra 
a Tremp. Fiscalía sol· licita 6 
anys de presó. 

Lleida 
Ó. BUETAS 

Fiscalía demana un total de 6 
anys de presó per a un home acu
sat de fer tocaments i petonejar 
dues nenes a Tremp. En aquest 
sentit, calmdicar que els fets van 
passar l'any 2019, quan les me
nors tenien 11 anys i ell 58. 

Segons relata el ministeri pú
blic en el seu escrit d'acusació, El 
primer abús sexual va passar en
tre els mesos d'abril i maig, quan 
l' home es va acostar a una nena 
dins d'un centre religiós on hi ha
vía més gent i li va tocar els pits. 
Així mateix, el segon cas va pas-

FOTO: L C. (ACN) 1 El judici se celebrara dijous a !'Audiencia de Lleida 

sar a !'octubre en pie carrer, quan 
l'acusat va agafar pel bra~ una 
altra menor i li va fer un petó als 
llavis. l'home, que no té antece
dents, sera jutjat el proper dijous 
dia 17, a les 9.30 hores, a !'Audi
encia Provincial de Lleida per dos 

delictes d'abús sexual a menors 
de 16 anys. 

S'ha de dir que el ministeri fis
cal demana per a cadascun d'ells 
una pena de 3 anys de presó i que 
indemnitzi cada nena amb 1.500 
euros per danys morals. 

d'una gran quantitat de submi
nistres peral cultiu de dmnabis. 

Les plantes es trobaven plan
tades en testos i estaven en pie 
procés de creixement. A més, es 
va localitzar una bossa amb 750 
grams de cabdells secs de ma
rihuana i 5,450 quilos de plantes . 
ja tallades. També hi havia docu
mentació d'una persona d'origen 
albanes, que es va detenir. 

La pol icía creu que amb aques
ta actuació s'ha aconseguit des
mantellar una petita organització 
que es dedicava a l'elaboració i 
cultiu de cannabis. De fet, s'han 
instru'it diligencies per un supo
sat delicte contra la salut pública 
i també per frau a la xarxa electri
ca. La investigació s'ha traslladat 
al jutjat d'lnstrucció número 3 de 
Lleida i la policía no descarta més 
detencions. 

Denuncien 2.415 
conductors en set 
dies per fer servir 
el mobil o el GPS 
En la darrera campanya policial 
els Mossos i Policies Locals van 
interposar en set di es 2.415 de
núncies per subjecció o mani
pulació del mobil o deis GPS, el 
que suposa 345 diaries. 

FOTO: Aj. Alcanis 1 Control policial a la carretera de Vallmanya 
---·---- ---

lnici de controls de la Policia 
Local d' Alcarras i els Mossos 
a les carret~res properes 
La Policía Local d'Aicarras i els 
Mossos d'Esquadra han iniciat 
controls conjunts a les carretes 
properes a la localitat durant 
aquesta setmana. Els controls 
es realitzen a les vies principals 
d'accés al nucli urba i es duen a 
terme durant dos dies a la set
mana, que es van alternan! se
gens les necessitats. Aquests 
inclouen des de control de do
cumentació i velocitat fins a 

control d'alcoholemia i consum 
i possessió de drogues. Aques
ta acció deis dos cossos policials 
es fa com a resposta als recents 
robatoris de cablejat electric i 
altres materials a empreses del 
polígon d'Aicarras que s' incre
menten durant !'epoca nadaleñ
ca. "l'objectiu és assegurar la 
seguretat i el civisme entre les 
alcarrasines i els alcarrasins", va 
afirmar !'alcalde, Jordi Janés. 
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