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lleida ❘ 6

Els veïns desallotjats del 
carrer Major no podran, 
per ara, tornar a casa seua

urbanisme

lleida ❘ 7

Suspenen per 
incompatibilitat un 
professor de la UdL

universitat

Calefacció central per a tot  
un poble de la Noguera

comarques ❘ 12

rosselló busca el 
boletaire perdut

comarques ❘ 15

mAIte moNNé

El desnonament d’una veïna de 
Cappont que viu amb la seua 
filla i la seua mare dependent 
de 83 anys, previst per ahir, va 
ser ajornat finalment fins al dia 
20. L’afectada assegura que així 
ho va acordar el jutjat i ara bus-
ca amb urgència un altre pis de 
lloguer que pugui pagar, després 
d’haver-n’hi denegat un la taula 
d’emergència.

és notícia ❘ 3

Ajornat el 
desnonament de 
la lleidatana que 
viu amb la seua 
mare dependent
Una setmana, fins que 
es trobi una solució

El jutjat penal número 3 de Llei-
da ha condemnat a nou mesos 
de presó el veí de Lleida de 39 
anys A.C.T.T., acusat a l’agost 
d’agredir el seu nadó de només 
12 dies, per maltractar la seua 
parella i mare del bebè, a qui va 
intentar escanyar.

lleida ❘ 10

Condemnen           
per pegar a la 
parella l’acusat de 
maltractar el nadó
Nou mesos de presó i dos 
anys d’allunyament per 
intentar escanyar-la

El nucli de Vilaplana de la Ba-
ronia de Rialb ha instal·lat un 
sistema de calefacció urbana o 
district heating amb biomas-
sa, que permet proveir d’ener-
gia tèrmica (calefacció i aigua 
calenta) els vuit habitatges 
d’aquesta població i fins i tot 
l’únic carrer del poble.

Vilaplana || Aquest 
nucli de la Baronia         
de Rialb estrena 
‘district heating’

Biomassa || Una única 
caldera de pèl·lets 
dóna calor a les cases  
i el carrer del poble

esmerAldA fArNell

Els veïns van visitar 
ahir la caldera de 
calefacció central.

1,30 €

esports | pàg. 30
derrota del força lleida a madrid 
(89-71) abans d’arribar Aranzana

Suplement

Detalls de Nadal
tots els regals per a aquestes 
festes nadalenques en un 
especial de seGre
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els participants a la batuda abans d’endinsar-se en un bosc per intentar localitzar el boletaire.

maite monné

a. guerrero
❘ llitera ❘ Uns cinquanta veïns de 
Rosselló es van desplaçar ahir 
fins a Viacamp, a la Franja, per 
col·laborar en la recerca de l’an-
cià de 94 anys del municipi del 
Segrià que va desaparèixer di-
jous al migdia quan buscava bo-
lets al costat del seu fill, com va 
avançar ahir aquest diari. Mal-
grat els esforços del dispositiu, 
format per més de 70 persones 
entre familiars, amics, Bombers, 
Guàrdia Civil, Agents per a la 
Protecció de la Naturalesa i Pro-
tecció Civil, la recerca va resul-
tar infructuosa i es reprendrà 
avui per tercer dia consecutiu.

Lliberato Botargues va des-
aparèixer cap a les 13.30 hores 
de dijous. Ràpidament es va des-
plegar un dispositiu que es va 
allargar fins a la matinada. La 
batuda va continuar ahir i van 
participar novament diversos 
mitjans aeris i gossos ensinis-
trats dels Bombers de Ribagor-
ça i l’Alt Gàllego. Els equips de 
recerca van utilitzar tecnologia 
GPS per marcar els recorreguts 

Cinquanta veïns de Rosselló busquen 
sense èxit el boletaire nonagenari
Batudes al costat de la Guàrdia Civil i Bombers durant tot el dia a Viacamp, a la 
Franja || Perdut des de dijous al migdia i avui continuaran la recerca

successos emergències

maite monné

realitzats. Per la seua part, la 
unitat del GREIM (Grups de 
Rescat i Intervenció en Mun-
tanya) de la Guàrdia Civil va 
utilitzar càmeres tèrmiques. Es 
van fer grups per anar “penti-
nant” la zona pam a pam. Tan-
mateix, amb l’ocàs i sense indi-
cis del desaparegut, els efectius 
es van anar retirant. 

L’orografia del terreny, amb 
forts pendents i amb un bosc 

molt frondós, no va facilitar les 
tasques.

L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, va explicar que “després 
de conèixer-se la desaparició, 
vam decidir col·laborar, vam 
fer un pregó i els agents muni-
cipals van informar els veïns 
que volien participar en l’ope-
ratiu. L’objectiu és col·laborar i 
fer-ho de la manera al més co-
ordinada possible”. Es preveu 

que veïns de Rosselló tornin a 
desplaçar-se de nou avui a Vi-
acamp per seguir col·laborant 
en la recerca del desaparegut.

Membres del dispositiu consultant un mapa per coordinar la recerca.

goSSoS i càMereS
l’operatiu desplegat 
compta amb gossos 
ensinistrats, càmeres 
tèrmiques i mitjans aeris

Demanen 5 anys 
per traficar amb 
droga a Vielha

judici

❘ vielha ❘ La Fiscalia sol·licita 
sengles condemnes de cinc 
anys de presó per a una pa-
rella de 34 i 30 anys acusa-
da de traficar amb droga des 
d’un pis de Vielha. Es pre-
veu que el judici se celebri 
dimecres vinent a l’Audièn-
cia de Lleida. Els dos acusats 
van ser detinguts el febrer 
de l’any passat després de 
la investigació dels Mossos 
d’Esquadra, que els van fer 
diverses vigilàncies. Durant 
l’escorcoll de l’habitatge van 
trobar petites quantitats de 
cocaïna, haixix i marihua-
na, una bàscula de precisió 
i informació sobre els com-
pradors. La droga tenia un 
valor de 448 euros.

El 20% de focs 
en habitatges, 
per xemeneies

balanç

❘ lleiDa ❘ Un 20% dels incendis 
que afecten edificis tenen el 
seu origen en xemeneies o 
altres sistemes de calefacció, 
segons van informar ahir els 
Bombers de la Generalitat. 
Fins al dia 30 de novembre, 
els Bombers havien treba-
llat en 4.375 serveis d’in-
cendis en diversos edificis a 
Catalunya, 393 dels quals a 
les comarques de Lleida, la 
qual cosa suposa més d’un 
incendi per dia. A falta d’un 
mes per tancar aquest any, 
les xifres dels últims exerci-
cis s’han mantingut estables. 
Els Bombers recomanen ins-
tal·lar detectors de fum a les 
cases.

Un camió amb 
porcs bolca  
a Juneda

trànsit

❘ juneDa ❘ Un camió carregat 
amb desenes de porcs va bol-
car ahir després d’una sortida 
de via a la carretera N-240 al 
seu pas per Juneda, a l’altu-
ra del punt quilomètric 17,7. 
L’avís de l’emergència es va 
produir pocs minuts abans 
de les onze del matí i fins al 
lloc dels fets es van traslladar 
dos dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, patrulles 
dels Mossos d’Esquadra i el 
Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM). Finalment es 
van poder traslladar tots els 
porcs a un altre camió. Se-
gons van informar els Bom-
bers, el conductor del vehicle 
va resultar il·lès.

imatges de  
la recerca

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


