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COMUNICACIONS TRENS 

Passatgers asseguts als passadissos 
del tren de la línia de la costa 
Usuarts denuncien que els abonaments gratuïts han provocat amuntegaments des 
del setembre I '"' 0 .P n Jal iu ho n 1 zara 

X. RODRfGUEZ 
I LLEIDA I Usuaris del tren que 
uneix Lleida i Barcelona per 
Valls (R-13) van denunciar ahir 
la saturació de la línia, que va 
provocar que dimarts hi hagués 
passatgers asseguts als passadis
sos al comboi que va sortir de la 
capital del Segrià a les 17.46 ho
res. Una passatgera va difondre 
a les xarxes socials una imatge 
en la qual es pot veure una de
sena de viatgers asseguts a terra 
al no haver-hi seients disponi-

REACCIONS 

Viatgers afirmen que en 
aquestes condicions "no 
valia pena" que es pugui 
anar gratis amb tren 

veure si ens podrem asseure'', 
va dir l'usuari, i va destacar que 
en aquestes condicions "no val 
la pena que viatjar amb tren 
sigui gratis". Tradicionalment, 
segons altres usuaris, les línies 
de tren a Barcelona han tingut 
puntes en dates assenyalades 
del calendari universitari en què 
s'han registrat amuntegaments 
similars. 

Usuaris asseguts al passadís en un tren de I'R-13 de dimarts. 
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POLÍTICA 

Aran porta 
al Parlament 
la defensa 
de l'occità 
La síndica presenta una 
iniciativa legislativa 

I VIELHA I El ple del Conselh 
Generau va acordar ahir 
per unanimitat presentar 
una iniciativa legislativa al 
Parlament per reclamar que 
l'aranès sigui llengua vehicu
lar en l'ensenyament a la Val. 
Mitjançant aquest procedi
ment pretén modificar la llei 
aprovada aquest any sobre 
l'ús de les llengües oficials 
a l'ensenyament no univer
sitari a Catalunya. Es tracta 

·d'una norma concebuda per 
protegir el català a les aules 
però ·que, segons l'adminis
tració aranesa, "elimina el 
caràcter de llengua vehicular 
de l'aranès". 

La síndica d'Aran, Maria 
Vergés (UA), formalitzarà 
avui la presentació d'aques
ta iniciativa legislativa al 
Parlament, coincidint amb 
la compareixença d'aquest 
any a la Cambra catalana per 
exposar la situació de l'auto
govern de la Val. "L'aranès 
ha de ser vehicular a l'escola 
aranesa", va recalcar. 

bles. La fotografia es va fer viral. 
Usuaris del combbi afectat van 
assegurar que aquest problema 
es repeteix els caps de setmana 
des del setembre i ho van atri
buir a la posada en marxa dels 
abonaments gratuïts de Renfe. 
Un d'aquests passatgers, que uti
litza el tren entre Valls i Barce
lona, va manifestar que "abans 
el tren no venia tan ple des de 
Lleida", encara que sí que hi ha
via ocasions en què "alguna per
sona havia d'anar dreta". Mentre 
esperaven l'arribada del tren ja 
ironitzaven preguntant-se "a 

Renfe va explicar per la seua 
banda que la situació de dimarts 
va ser "puntual". Ho va atribuir 
al fet que per viatjar als trens re
gionals no s'ha de reservar plaça 
com passa als AVE o Avant. No 
obstant, fonts de la companyia 
van avançar que estudiaran el 
que va passar i ho analitzaran 
amb la conselleria de Territori, 
responsable de les freqüències 
dels regionals. Aquest diari va 
intentar, sense èxit, obtenir la 
versió del departament. La si
tuació que denuncien els usua
ris de l'R-13 se suma a desenes 
d'incidències als trens d'aquesta 
línia i als de les altres dos que 
uneixen la capital del Segrià i 
Barcelona per Manresa (R-12) i 
per Tarragona (R-14). En aquest 
sentit, des de principis d'any ja hi 
ha hagut més de setanta avaries 
que han provocat transbords. 
Per exemple, el7 d'octubre cent 
passatgers van haver d'utilitzar 
tres trens per cobrir el trajecte 
fins a Barcelona a la línia R-14, 
com ja va avançar SEGRE. 

Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació ajuden a 
transformar negocis i oportunitats laborals 

PATRIMONI PROMOCIÓ 

Visita a l'avinguda dels Temps Geològics de Tremp. 

Tremp inaugura la cimera de 
representants de quinze geoparcs 
1 TREMP I Tremp acull des d'ahir les 
VII Jornades Obertes del Fòrum 
Espanyol de Geoparcs, en què 
participen els quinze territo
ris de l'Estat que compten amb 
aquesta certificació. Durant la 
jornad a d 'ahir es van portar 
a terme visites a espais com 

el Pirineus Geological Open 
Museum. Avui estan previstes 
unes jornades en què es debatrà 
sobre conservació, amenaces i 
oportunitats als Geoparcs i una 
altra sobre innovació. També 
visitaran espais d'interès geo
lògic del Jussà. 

• EI 9 i 10 de novembre tor
nen Bizbarcelona i el Saló de 
l'Ocupació amb més de 200 
activitats, entre conferènci
es, tallers, assessorament i 
networking per inspirar nous 
negocis, transformar l'activitat 
empresarial i descobrir opor
tunitats de feina. Hi partici
pen també empreses i entitats 
vinculades amb la promoció 
econòmica i ocupacional del 
territori. 

Les propostes comunes de 
tots dos salons conflueixen 
en una zona compartida de
dicada a potenciar, orientar 
i connectar el talent. Allà 
s'impartiran xerrades sobre 
tendències, bones pràctiques 
o coaching. També es par
larà d'exemples d'empreses 
que potencien el talent feme
ní, jove, inclusiu o digital o 
es compartiran experiències 
d'economia social i solidària. 

Igualment, destaca un pro
grama de tallers enfocats a 
preparar-se per desenvolupar 
noves habilitats i capacitats 
com ara el lideratge, les com
petències digitals o la negocia
ció, una sala on es presentaran 
oportunitats professionals i 
els perfils més demandats en 
sectors com l'economia bla
va, el turisme o els videojocs. 
S'inclourà també la fira Sí, i 
Millor, que organitza la FE-

CETC per facilitar entrevistes 
entre persones amb discapaci
tat i empreses interessades a 
contractar-Ies, a més de xerra
des sobre la inserció laboral. 

Per la seua banda, el Saló 
de l'Ocupació dedica diferents 
espais d'assessorament per a 
qui busqui feina, vulgui mi
llorar el seu futur professional 
o necessiti orientació laboral. 
Mentrestant, Bizbarcelona 
aplegarà experts en emprene-

do ria, creixement i gestió em
presarial, innovació, màrque
ting o finançament. També 
coaches motivadors i persones 
emprenedores i empresàries 
que explicaran les seves expe
riències en primera persona. 
Entre els ponents destaquen 
Noelia Morales, fundadora 
de la firma de llenceria Anna 
Bonny; Jorge Sandua i Joan 
Alvares, creatius dels Pn
tos Modernos; Sílvia Bueso, 
coach i experta en l'art de de
manar; Amanda Gutiérrez, 
presidenta de Futpro; Mónica 
Mendoza, formadora en ven
des; Jordi Reche, especialista 
en xarxes socials, o Joan Rie
ra, consultor d'emprenedoria. 
Així mateix, es donarà més 
protagonisme als workshops, 
amb més de 40 tallers. L'ac
cés és gratuït, previ registre 
online. 
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TRIBUNALS CONFLICTE LABORAL 

Un jutge concedeix la incapacitat a un 
funcionari a qui I'INSS va donar l'alta 
L'home, que treballava a Brians 1, portava sis anys de baixa per les patologies que 
pateix I E JU · at social de Lleida li reconeix la invalidesa absoluta 

ACN 
I lleida I El jutjat social número 
1 de Lleida ha concedit la in
capacitat permanent absoluta 
a un funcionari de presons que 
estava de baixa des de feia sis 
anys com a conseqüència de les 
"greus" patologies que pateix 
i a qui l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) "havia 
donat d'alta, cosa que l'obligava 
a personar-se al lloc de treball", 
segons va explicar la defensa 
del demandant, exercida pel 
bufet Vosseler Advocats. 

D'aquesta manera, la sen
tència reconeix la incapacitat 
permanent del demandant, que 
treballava al centre penitencia
ri Brians 1, situat a Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat), i 
obliga l'INSS a reconèixer-la 
i a la Tresoreria General de 

MALALT 

Només va poder 
reincorporar-se un dia a la 
presó i va haver de ser 
auxiliat pels companys 

la Seguretat Social (TGSS) a 
abonar-li una pensió vitalícia i 
mensual, a més de les millores i 
revaloritzacions corresponents, 
amb efectes econòmics des de 
la data que va causar la baixa 
laboral. 

Imatge d'arxiu de la presó Brians 1. 

El despatx Vosseler Advo
cats, en representació del fun
cionari de presons, va presen
tar una demanda després que 
l'INSS donés d'alta el treba
llador i l'obligués a reincorpo
rar-se al seu lloc de treball, al 

TRIBUNALS VIOLÈNCIA SEXUAL 

Accepta 4 anys de presó 
per abusar d'una nena 
de tretze a Mollerussa 
Reconeix que la va forçar a mantenir sexe oral 

M.CABELLO 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleiaa va 
condemnar ahir a quatre anys 
de presó un jove de Mollerussa 
que va reconèixer haver abusat 
sexualment d'una nena de 13 
anys el maig del 2018, quan ell 
en tenia 19. Després d'arribar 
a un acord entre les parts, la 
Fiscalia va rebaixar la petició 
inicial d'una pena de nou anys 
de presó a quatre anys ~ l'aplicar 
els atenuants de drogoaddicció 
i de reparació del dany, ja que 
ha pagat a la víctima la meitat 
dels 6.000 euros imposats en 
concepte d'indemnització pels 
danys morals causats. A més de 
la pena de presó, que la defen
sa representada per l'advocat 
Oscar Vilapinyó va sol·licitar 

suspendre, se li va imposar a 
l'acusat set anys de llibertat vi
gilada i la prohibició d'aproxi
mar-se a menys de 200 metres 
de la menor i comunicar-se amb 
ella a través de qualsevol mit
jà per un període de sis anys. 
També li imposa durant sis anys 
una pena d'inhabilitació especi
al per a l'exercici de qualsevol 
professió o ofici que comporti 
contacte directe i regular amb 
menors d'edat. 

Segons l'escrit d'acusació del 
Ministeri Públic, els fets van 
tenir lloc a -casa de l'acusat, on 
havien anat amb altres amics. 
Quan els dos van començar a 
besar-se i tocar-se amb consen
timent mutu, el processat va vo
ler anar a més i malgrat la nega-

centre penitenciari Brians 1 . 
"El demandant només va poder 
estar un dia a les instaHacions 
penitenciàries immobilitzat i 
auxiliat pels companys, ja que 
les seues malalties són incom
patibles amb qualsevol activitat 

laboral i inviable amb l'exercici 
de les seues tasques que hauria 
de realitzar al seu lloc de tre
ball", van assenyalar ahir des 
del despatx. 

Pensió vitalícia 
D'aquesta manera, el jutjat 

social1 de Lleida ha donat la 
raó al funcionari de presons i 
condemna l'Institut Nacional 
de la Seguretat Social a reco
nèixer-li la incapacitat perma
nent absoluta, que se li reco
neix a una persona quan no 
pot realitzar cap ofici o pro
fessió de manera permanent. 
Darrere d'aquesta situació hi 
ha una malaltia o lesió que li 
impedeix desenvolupar qual
sevol feina. Així mateix, obliga 
la Tresoreria General de la Se
guretat Social a abonar-li una 
pensió vitalícia i mensual. La 
sentència no és ferma i pot ser 
recorreguda. 

Fa dos anys, el Tribunal 
Superior de Justícia de Cata
lunya (TSJC) va reconèixer la 
incapacitat permanent a una 
agent dels Mossos d'Esquadra 
a Lleida amb fibromiàlgia. A 
la policia, que aleshores tenia 
quaranta-quatre anys, ja se li 
havia denegat anteriorment el 
mateix dret en dos ocasions. 
Va ser una sentència pionera a 
Lleida al reconèixer la incapa
citat permanent a un membre 
dels cossos policials. 

Vista de l'edifici de l'Audiència de Lleida, al Canyeret. 

tiva de la menor, li va abaixar 
els pantalons i va abusar d'ella. 

Més delictes sexuals 
L'any passat, les denúncies 

per violència sexual gairebé van 
arribar a les tres-centes a les 
comarques lleidatanes, segons 
l'última Memòria de la Fiscalia 
de Lleida. Concretament, hi va 
haver 131 agressions sexuals 
el 2021 davant les 76 d'un any 

abans o les 87 del 2019. En el 
cas dels abusos, n'hi va haver 
un total de 123, quan el2020 
van ser un centenar de denún
cies i 112 l'any 2019. El Minis
teri Públic atribueix les causes 
d'aquest increment a l'increment 
de la confiança en la justícia i a 
la millora en l'atenció a les vícti
mes, així com un augment en la 
conscienciació davant d'aquest 
tipus de delictes. 

SEGRE 
Dijous, 3 de novembre del2022 

TRIBUNALS 

La mort de l'os 
Cachou, a judici 
al cap de 
tres anys 
El jutjat de Vielha 
finalitza la instrucció 

I LLEIDA I La mort per enverina
ment de l'os Cachou arriba
rà a judici tres anys després 
que el plantígrad fos trobat 
mort en un paratge de Les 
el9 d'abril del2020. El jutge 
de Vielha que ha investigat 
el cas va dictar una interlocu
tòria en què finalitza la ins
trucció i imputa per un delic
te contra el medi ambient, un 
altre de revelació de secrets 
i un tercer de prevaricació 
l'anterior conselhèr de Ter
ritori del Conselh Generau 
d'Aran, José Antonio Boya 
Quintana, i A.M.G., un dels 
dos agents de Medi Ambient 
de l'administració aranesa, 
com va avançar SEGRE di
jous passat. 

El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va fer 
pública ahir la interlocutòria 
en la qual el jutge dona tras
llat a les acusacions perquè 
presentin els seus escrits i 
sol·licitin l'obertura de judi
ci oral o arxivament sobre les 
dos persones investigades. 

. Ferits en accidents a 
Peramola, I'A·2 i Isona 
I PERAMOLA I Dos joves de 18 
anys van resultar ferits di
marts a la nit al bolcar amb 
el turisme en el qual viatja
ven a la C-14 al seu pas per 
Peramola. Van ser evacuats a 
l'hospital de la Seu d'Urgell. 
D'altra banda, un camioner 
va patir una fuetada cervical 
al xocar ahir a la matinada 
contra un totterreny a l'A-2 al 
seu pas per Lleida. L'accident 
va tenir lloc a les 4.18 hores 
en direcció a Barcelona. Fi
nalment, un motorista va 
resultar ferit al caure ahir a 
les 11.00 hores a la carretera 
C-1412b al terme municipal 
d'Isona. 

Tallen la llum a una 
família de Cervera 
1 CERVERA I Una veïna de Cer
vera de 24 anys amb un fill 
de 3 no té llum des de fa dos 
-setmanes al pis perquè l'hi 
van tallar per una factu
ra impagada de 130 euros. 
Rep cada mes 200 euros de 
la pensió del pare del menor 
i ha sol·licitat sense èxit aju
da als serveis socials del con
sell comarcal de la Segarra. 
Segons aquesta família, al 
juny li van comunicar que 
els havien acceptat un sub
sidi així com una beca per al 
menjador i ajuts en aliments 
però "des d'aleshores no hem 
vist res". 
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La pàgina dels Castellers de Lleida 

E-mall: correu@castellersdelleida.cat /Telèfon: 607 840 043 

• -• -:- CASTEl lERS 
- DE LLEIDA 

La Diada dels Castellers de Lleida 
La colla es queda amb les ganes de tornar a fer el carro gros 

BRUNA MENÉN IIVAN QUÍLEZ 

El passat dissabte 29 d'oc
tubre es va celebrar a la 
plaça Paeria la Diada dels 

Castellers de Lleida, celebra
da cada any l'últim dissabte 
d'octubre. Els amfitrions van 
compartir plaça amb els Tira
llongues de Manresa i els Mal
fargats del Pallars. 

L'actuació va començar amb 
dos pilars de dol per part de la 
colla de Lleida i de,ls de Man
resa amb motiu de la mort d'en 
Josep Buchaca, antic membre 
de Castellers de Lleida i actual 
casteller dels Tirallongues de 
Manresa. 

Els lleidatans van obrir plaça 
amb un ferm 7d7, el tercer de la 
temporada. Els castellers van 
mostrar un gran domini de l'es
tructura, que no va perillar en 
cap moment. Seguidament, la 
colla va apostar per intentar el 
4d8, que es va quedar en intent 
desmuntat dues vegades. En 
el primer intent, l'estructura 
es va quedar a pocs segons de 
ser carregada. Es possible que 
la colla el torni a intentar en 
properes actuacions. En segona 
ronda van descarregar un 5d7 
impecable, i va ser una bona 
oportunitat per rodar caste
llers del tronc i del pom de dalt. 
Ja en última ronda van optar 
per fer el4d7a, castell que por
ten fent tota la temporada i al 
qual tenen molta confiança. En 
ronda de pilars van descarre
gar un vano de S i 3 pilars de 
4. Un va caminar fins al balcó 
i, quan l'enxaneta va ser fora, 
van anar pujant un per un tota Imatge d'una de les estructures. 

SET DE SET 

Els lleidatans van obrir 
plaça amb un 7d7, el tercer 
de la temporada, amb gran 
domini en l'estructura 

la canalla de la colla. 
Els Tirallongues de Manresa 

van començar la seva actuació 
alçant un 3d7, l'únic castell de 
set pisos que van poder por
tar a la diada. L'estructura va 
pujar força lenta, però els cas
tellers del tronc van gestionar 
la situació amb molta serenor. 
En segona ronda, van optar 
pel 3d6 amb el pilar, castell 
que tenen totalment dominat 
aquesta temporada. Per aca
bar, van alçar un segur 4d6a. 
Van descarregar el pdS i 2pd5. 

L'actuació dels Malfargats 
del Pallars va estar força agre
dolça. No van ser capaços d'as
solir el seu principal objectiu, 
descarregar el primer 3d6 de 
la seva història. El castell va 
mostrar molt bona mida, però 

renxaneta es va tirar enrere 
al moment de remunt ar els 
dosos per coronar el castell. 
Malgrat tot, la colla va demos
trar que estan més a prop que 
mai d'aconseguir carregar el 
castell. Per acabar l'actuació 
amb bon sabor de boca, van 
descarregar dos pd4 i 3pd3. 

La temporada dels Caste
llers de Lleida ha arribat a la 
seva recta final. Només els 
queda una actuació, la Diada 
de Mariona Galindo a Mataró 
per commemorar la mort de 
l'enxaneta mataronina. Com
partiran plaça amb els amfitri
ons, els Moixiganguers d'Igua
lada i els Castellers de Sants. 
És una actuació molt destacada 
i important per a la colla. Un 
dels objectius és tornar a por
tar el4d8 i intentar un possi
ble3d8. · 

Queda una setmana molt in
tensa i us convidem a tots a for
mar-ne part! Els Castellers de 
Lleida assagen al carrer Lluís 
Besa, 7. Els dimecres de 20 h a 
22 h del vespre i els divendres 
de21 ha 23 h. l'enxaneta coronant el castell. 

Els Castellers de Lleida amb un pilar carregat. 
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