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Imanol Arias i Ana Duato,
a judici per frau fiscal

L’Audiència Nacional dicta l’obertura de vista oral contra els
actors || S’enfronten a 30 anys de presó i multes milionàries
tve

europa press

Travolta i la seua dona, Kelly Preston, en un festival de cine.

Mor Kelly Preston,
dona de John Travolta
europa press

❘ los angeles ❘ Kelly Preston,
actriu coneguda pels seus
papers en pel·lícules tan populars com Els bessons peguen dues vegades, Obert
fins a la matinada o Jerry
Maguire, i esposa de John
Travolta, va morir diumenge als 57 anys. “El matí del
12 de juliol del 2020, Kelly
Preston, estimada esposa i
mare, va morir després d’una
batalla de dos anys contra el
càncer de pit”, va anunciar la
família en un comunicat en

què va demanar “privacitat”
per superar aquest moment.
El mateix Travolta va confirmar a través de les xarxes la
mort de l’actriu: “Va lliurar
una lluita valenta amb l’amor
i el suport de molts. L’amor i
la vida de Kelly sempre seran
recordats.” Travolta també
va anunciar que “em prendré
un temps per estar amb els
meus fills, que han perdut la
seua mare”. L’últim paper de
Preston va ser a la pel·lícula
Gotti, el 2018, protagonitzada per Travolta.

❘ madrid ❘ El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno
va dictar ahir un acte d’obertura de judici oral contra els
populars actors Ana Duato i
Imanol Arias per diversos delictes contra la Hisenda Pública
en el marc del cas Nummaria,
pel qual la Fiscalia Anticorrupció i l’Advocacia de l’Estat els
demanen al voltant de 30 anys
de presó.
Duato i Arias s’asseuran
al banc dels acusats al costat
d’una trentena de persones,
inclòs un dels productors de
la sèrie Cuéntame cómo pasó
–Miguel Ángel Bernardeu– i la
germana de l’actor –Ana Isabel
Arias–, per haver evadit impostos presumptament gràcies
a l’activitat d’un despatx d’advocats dedicat presumptament
a construir i mantenir una estructura juridicoeconòmica
destinada a aquesta finalitat.
Anticorrupció reclama per a
Duato 32 anys de presó, menajuntament de rosselló

Ana Duato i Imanol Arias, en una escena de la sèrie ‘Cuéntame’.

tre que Arias s’enfronta a 27
anys. Per la seua part, l’Advocacia de l’Estat –que representa l’Agència Tributària en el
procediment– demana penes
similars: 28 anys per als dos i
multes que sumen aproximadament 16 milions d’euros. A la
interlocutòria feta pública ahir,

el jutge de l’Audiència imposa a
Duato una fiança solidària juntament amb tres acusats més de
més de 2,5 milions d’euros. Pel
que fa a Arias, el magistrat li
imposa també una fiança solidària juntament amb uns altres
sis acusats per valor de poc més
de 2,4 milions d’euros.

salut iniciatives

Rosselló dóna mascaretes
als veïns contra el virus

Cues de veïns ahir a l’ajuntament de Rosselló per recollir les macaretes gratuïtes.

8è aniversari de la mort del senyor

Ramon Ribalta Costa
Van passant els anys, i ja en són vuit sense tu, però el teu record i l’enyorança
segueixen sent com el primer dia.
T’estimem, Ramon.
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❘ rosselló ❘ L’ajuntament de Rosselló va repartir ahir mascaretes
quirúrgiques de forma gratuïta
als veïns del municipi –i té previst continuar fent-ho durant la
jornada d’avui– amb l’objectiu
de vetllar per la salut i contra
el contagi del coronavirus. A
tots els veïns a partir dels 6 anys
empadronats en aquest municipi
del Segrià se’ls va entregar dos
mascaretes en el segon repar-

timent ja de material sanitari
(el primer va ser el mes d’abril
passat) organitzat pel consistori
per lluitar així contra la pandèmia. Per tal d’evitar aglomeracions a l’edifici de l’ajuntament, la
gestió es va efectuar seguint el
padró municipal i es va dividir
la població en dos sectors. Avui
(9.00 a 13.00 i 16.00 a 19.00 h)
serà el torn del sector sud de
Rosselló.
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Bossòst destina
280.000 euros
a reactivar la
seva vida social
i econòmica
L’Ajuntament de Bossòst mobilitzarà un 30% dels seus recursos per a reactivar la vida
social i econòmica local. Així es
desprèn de l’aprovació d’una
modificació pressupostària, valorada en 280.000 euros, d’un
pressupost total d’1 milió d’euros, que ha de servir per a invertir en diversos serveis municipals, com el reforç de neteja
de la via pública o la millora de
carrers, entre altres. L’alcalde,
Amador Marquès, va dir que
“és un primer pas important
per a fer front als desafiaments
generats per la crisi sanitària”.

El cinema JCA
d’Alpicat romandrà
tancat davant la
situació al Segrià
El grup JCA Cinemes Lleida Alpicat va anunciar ahir que tanca les seves portes de forma
momentània degut a la situació actual en la que es troba
la comarca del Segrià. El grup
havia reobert les sales a finals
del mes passat després de tres
mesos tancats pel confinament
i ara ha decidit torna a aturar
l’activitat.

El sector del llibre a la comarca
del Segrià cancel·la el Sant Jordi
d’estiu als carrers pels rebrots
Preparen una festa de “petit format” amb activitats
digitals i físiques si la situació sanitària ho permet
Lleida
ACN
El sector del llibre de la comarca
del Segrià ha decidit cancel·lar la
celebració del Sant Jordi d’estiu
als carrers el pròxim 23 de juliol,
tot i que estan treballant en una
festa de “petit format” i si la situació sanitària ho permet, aviat anunciaran una programació
conjunta, amb activitats digitals
i físiques. Els signants del manifest que representen el sector al
Segrià van explicar que la decisió
no ha estat fàcil però l’han “presa
en conjunt, amb el ferm convenciment que el més important és
garantir la salut de tothom”. Van
fer una crida perquè la comunitat lectora s’animi a donar suport
al Sant Jordi d’estiu a Lleida: “Us
demanem que, si teníeu pensat
adquirir un llibre aquest Sant Jordi d’estiu, si us plau, no deixeu de
fer-ho”.
El manifest està firmat per
Abacus Cooperativa, Associació
Bronca, Caselles Lleida, Edicions

El Jonc, Editorial Fonoll, Editorial Milenio, Genet Blau, La Sabateria, Mosaics Llibres i Pagès Editors, i segons fonts consultades
també s’ha tractat amb els representants del sector del llibre.
El text arrenca manifestant
que el 23 de juliol que ve el sector del llibre celebrarà el Sant Jordi d’estiu, una festa per “apropar
al públic lector aquells llibres que
van quedar confinats a causa de
la crisi sanitària i que ara, per fi,
han pogut veure la llum. La cita
també ha de servir per celebrar
la literatura, refer-nos emocionalment i recuperar un mínim de
normalitat”.
Els signants del manifest indiquen que durant les darreres
setmanes, han treballat intensament perquè aquesta festa fos
possible, també a la demarcació
de Lleida. “Havíem previst una
jornada festiva, gràcies a la qual
escriptors, escriptores i públic
lector poguessin retrobar-se i
gaudir d’una jornada dedicada a
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la literatura. Malauradament, la
situació sanitària a la comarca del
Segrià ens empeny a cancel·lar la
celebració del Sant Jordi d’estiu
als carrers”. Tot i això, van recalcar que estan treballant en un
Sant Jordi de “petit format” i si la
situació sanitària ho permet, avi-

at anunciaran una programació
conjunta, amb activitats digitals
i físiques.
“Les opcions que el veïnatge
de Lleida tindrà a l’abast seran
múltiples i totes garantiran estrictament les mesures de seguretat
recomanades”, van apuntar.

Campanya a
Mollerussa per
informar de
l’obligatorietat
de dur mascareta

FOTO: Aj. Almacelles / El recinte de les piscines també es desinfecta

Almacelles recupera les
tasques de desinfecció
Amb motiu d’aquesta segona
tongada de brots de Covid 19,
l’Ajuntament d’Almacelles ha
iniciat novament les tasques de
desinfecció de vials i espais pú-

blics. A més, a més, també es
pren la temperatura a l’accés a
les piscines i la desinfecció de les
zones comunes d’aquest complex, un cop acabada la jornada.

L’Ajuntament va iniciar ahir la
campanya de carrer per repartir
mascaretes a la ciutadania que
no la porti posada i informar-los
de l’obligatorietat del seu ús, una
acció que es fa amb el suport de
fulls de mà informatius amb el lema Protegint-te tu, ens protegim
tots. La campanya, que s’allargarà fins avui fa un especial incís en
la població vulnerable, es fa amb
la col·laboració de voluntariat
del programa Ajude(M)ollerussa
i de Creu Roja. En aquest sentit,
la Policia Local ha interposat fins
ahir al migdia un total de 33 denúncies des que dijous passat va

FOTO: Aj. Mollerussa / Voluntaris repartien ahir mascaretes

entrar en vigor la normativa que
decreta l´ús obligatori de la mascareta. Per la seva banda l’Ajuntament de Rosselló va començar
ahir a repartir, per segona vega-

da, mascaretes quirúrgiques de
forma gratuïta entre els veïns i
veïnes empadronats al municipi,
a partir de 6 anys. Avui acabaran
de fer el repartiment.

