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FOTO: Tony Alcantara I Concentració a la plaça Sant Joan de Lleida per demanar justícia per la menor violada a Rosselló i denunciar els fets 

Investiguen si la violació a la 
menor de Rosselló va ser doble 
Concentració a Lleida per demanar justícia per la víctima 
Rosselló 
REDACCIÓ/ACN 

La policia està investigant si dos 
dels quatre detinguts per l'agres
sió sexual a una menor de 16 an
ys amb discapacitat de Rosselló 
(Segrià) haurien violat a la noia 
i un ho hauria fet en reiterades 
ocasions. Així ho va explicar ahir 
l'alcalde Josep Abad, que també 
va afegir que estan pendents la 
investigació judicial, que de mo
ment apunta a un autor carna l i 
tres cooperants en aquesta. El Ple 
municipal va aprovar una declara
ció institucional per rebutjar els 
fet s que van tenir lloc diumenge 
i també per denunciar la violència 
contra les dones. 

L'alcalde de Rosselló va expli
car que després de conèixer els 
fets es va posar en contacte amb 
la família de la víctima. A banda 
de traslladar-los tot el suport, els 
va dir que no volien passar davant 
seu en aquelles qüestions relacio-

nades als fets i que s'esperarien 
al fet que es coordinessin ells en 
cas que volguessin fer algun tipus 
d'acció de rebuig als fets. Segons 
Abad, la família té una "fortalesa 
enorme, increïble" i han aconse
guit moure el dia a dia malgrat el 
que va passar. 

En aquest sentit, la família va 
convocar, conjuntament amb 
col· lectius feministes, una con
centració ahir dijous a la tarda a la 
plaça Sant Joan de Lleida per de
manar justícia i denunciar els fets 
que va patir la seva filla. Des de 
l'Ajuntament de Rosselló es van 
contractar autocars per a facilitar 
el desplaçament a aquells veïns i 
veïnes que hi volguessin assistir. 

A banda, Abad també va ex
plicar que han fet reunions d'as
sistència social i que ja s'ha posat 
un psicòleg a disposició de la víc
tima. També es va oferir als pares, 
però de moment l'han descartat. 
A més a més, l'Ajuntament ofereix 

FOTO: ACN I L'alcalde de Rosselló, Josep Abad, durant el Ple d'ahir 

assessorament j urídic. 
En un primer moment es van 

detenir dos homes per l'agressió 
sexual, de 23 i 31 anys, veïns del 
poble i nacionalitat marroquina, 
igual que la víctima. Se l'haurien 
endut al seu pis durant bona part 
de la tarda de diumenge i l'hau
rien violat en reiterades ocasions. 

Dilluns al vespre es van detenir 
dos homes més en relació al cas, 
companys de pis dels altres dos 
detinguts que haurien presen
ciat els fets, però no haurien fet 
res per impedir-los. Dimecres van 
passar a disposició judicial i la jut
ge en va decretar l'ingrés a presó 
sense fiança. 

Un incendi en 
un habitatge 
de Balaguer 
deixa un ferit 
intoxicat de fum 
Els Bombers de la Generalitat 
van haver d'intervenir per apa
gar un incendi ahir a la tarda en 
un edifici de Balaguer en el ca
rrer de Gregorio Marañón amb 
el carrer de Cervantes. Es va in
formar d'una columna de fum 
negre sortint d'una casa. El pro
pietari de l'habitatge va poder 
sortir i va ser traslladat a l'Hos
pital Arnau de Vilanova per in
toxicació de fum. Els Bombers 
van comprovar que no van ha
ver danys estructurals després 
d'apagar el foc al vespre. 

Un vehicle 
col·lisiona contra 
un mur a Talarn, 
al Pallars Jussà 
Un cotxe va xocar contra un 
mur ahir al matí al Talarn, al Pa
llars Jussà a la C-13. La conduc
tora va ser traslladada en am
bu lància a l'Hospital de Tremp, 
el seu estat és menys greu. 

Tallen un senyal 
per un accident 
entre dos cotxes 
a Torrefarrera 
Dos turismes van col·lidir ahir a 
la N-230, punt quilomètric 18. 
Malgrat no va haver ferits, es 
van traslladar dues dotacions 
de Bombers per tallar un senyal 
de trànsit que s'havia doblegat. 

Els Bombers 
realitzen una crema 
prescrita al bosc de 
Lloreda, al Solsonès 
Els Bombers van realitzar una 
crema prescrita ahi r a Lloreda, 
al Solsonès. la finalitat era re
duir el combustible i el risc de 
propagació en cas d' incendi. 
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FOTO: Aj. Tàrrega I El directori d'empreses es va presentar ahir 

Tàrrega habilita un ·directori 
amb les empreses i serveis 
que s'ofereixen al municipi 
la Regidoria de Promoció Eco
nòmica de l'Ajuntament de Tàr
rega posa a l'abast de la ciutada
nia una nova eina per visibilitzar 
i fer més accessibles les em
preses comercials i de serveis 
del municipi. Es tracta d'un di
rectori i cercador habilitat a la 
pàgina web del consistori que 
recull gairebé un miler de re
ferències de firmes i professi
onals organitzades per sectors 

econòmics. Aquest buscador es 
pot consultar a l'adreça https:l I 
buscador-negocis.tarrega.cat i 
en aquests moments inclou un 
total de 98S empreses i profes
sionals establerts al terme mu
nicipal de Tàrrega classificats en 
29 sectors i 112 subsectors eco
nòmics. la nova eina informàtica 
permet fer recerques per nom o 
activitat comercial i ofereix les 
dades públiques de contacte. 

Tremp ofereix formació 
d'orientació laboral per a 
persones en situació d'atur 
Aquesta setmana té lloc a Tremp 
una formació d'orientació labo
ral, específica per a persones en 
situació d'atur, a la qual partici
pen lS persones. Es tracta d'una 
proposta de 20h, de format pre
sencial i metodologia interac
tiva, en el decurs de la qual es 
combinen conceptes teòrics i di
nàmiques de grup a partir de les 
experiències personals dels par-
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ticipants. Amb aquesta i altres 
propostes formatives que orga
nitza l'Ajuntament de Tremp en 
el marc del seu programa Treball 
als Barris, es vol facilitar conei
xements a les persones desocu
pades, que els permetin millorar 
les seves competències perso
nals i professionals, per reintro
duir-se al mercat laboral i garan
tir una millor ocupabilitat. 
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Les Borges aprova el 
Pla Especial de la Masia 
Salat per delimitar-ne els 
usos i acotar els accesos 
Un cop donat el vist-i-plau per part del 
.ple haurà de passar ara per Ulbanisme 
les Borges Blanques 
REDACCIÓ 

El Ple Ordinari de les Borges Blan
ques va aprovar ahir provisional
ment el Pla Especial Urbanístic 
del complex hoteler Masia Salat 
de les Borges, i també va tirar en
davant el Pla d'Ordenació Urba
nística Municipal sol·licitat per la 
Cooperativa de Sant Isidre al sec
tor S del municipi, que servirà per 
portar a aquesta zona aigua pota
ble i instal-lar-hi un col·lector per 
a les aigües residuals. 

En concret, I el Pla de Masia 
Salat defineix els usos d'aquest 
complex hoteler, en delimita el 
terreny i acota com han de ser els 
accessos. El Pla incorpora les mo
dificacions que es van demanar, 
mitjançant al·legacions, durant el 
període d'exposició pública, bo
na part de les quals eren de ca
ràcter preventiu. Amb l'aprovació 
provisional d'aquest pla per part 
del Ple, una vegada l'ha validat 
l'equip tècnic del consistori, pas
sarà a la comissió d'Urbanisme 
per ser aprovat definitivament. 

El Ple municipal també va 
aprovar el Pla d'Ordenació Urba
nística Municipal, amb les modi
ficacions d'usos que estableix el 
POUM per a l'àmbit de ponent 

FOTO: Aj. de les Borges I Imatge d'arxiu d'un ple de les Borges 
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del Canal d'Urgell, que inclou el 
Raval de lleida i la seva rodalia, i 
constitueix el sector S del muni
cipi. En concret, el pla estableix 
l'adequació de la trama, així com 
l'ampliació de la xarxa de boca i 
de la xarlii! de clavegueram unes 
obres demandades per la Coo
perativa de Sant Isidre, que ella 
mateixa assumirà. Els treballs, a 
la vegada, també facilitaran l'ac
cés a aigua potable a tota la zona, 

que actualment no està edifica
da, però, amb les modificacions 
d'usos del POUM, es requalifica 
com a urbanitzable. D'aquesta 
manera, i segons va explicar l'al
caldessa, Núria Palau, també be
neficiarà, en un futur, els veïns i 
veïnes que es vulguin instal·lar a 
la zona, que es podran acollir a 
la mateixa xarxa, a través d'una 
quota de participació que sigui 
proporcional. 

Plaça R01mon Arqués, S 
25400 Les Borges Bl<~nqltes Dimecres i dijous : de 17 a 20,15h www.espatmacla.cat 

Divendres: d'U a 13h i de 17 a 20,15h 
Dissabte: de 10 a 14h i de 17 a 20h 
Diumenge: de 10 a 14h 

L $101G ~HQU 

cfarre
Resaltado


	M202110011

