
El Subdelegat del Govern, José Á. Flores, van presidir ahir l’ac-
te de lliurament de trofeus als guanyadors del XXIX Concurs 
de Tir Policial organitzat per l’Agrupació Esportiva de la Poli-
cia i de la Guàrdia Civil. Ha estat un èxit de participació. 

SUBDELEGACIÓ

Lliurament de trofeus del 
29è Concurs de Tir Policial 

ALTA PARTICIPACIÓ 

La Paeria millora els passos de vianants de Pardinyes per as-
solir que el 94% del barri sigui accessible. És gràcies als nous 
46 rebaixos que s’estan modificant. L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va visitar ahir les obres de millora. 

HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)

Millores en els passos de 
vianants de Pardinyes

ACCESSIBILITAT

El secretari general de CiU i candidat al Congrés, Josep Antoni 
Duran i Lleida, es va refermar ahir des de Lleida en les críti-
ques contra l’impost de patrimoni i no va descartar que la fe-
deració s’abstingui avui en la votació que es farà al Congrés. 

SALVADOR MIRET (ACN)

Duran crítica des de Lleida 
l’impost de patrimoni

CIU PODRIA ABSTENIR-SE

CENTRO EXTREMEÑO. L’alcalde de Alconchel, 
Óscar Díaz Hernández, farà el pregó del Centro 
Extremeño de Lleida en motiu de la celebració del 
Dia d’Extremadura que se celebrarà demà. 

SUPERDOTATS. L’Associació de Persones Super-
dotades organitza la II Jornada de Promoció de la 
Intel.ligència i que consistirà en un acte obert a tot-
hom que tindrà lloc demà a l’Aula Magna de l’IEI. 

PARTICIPACIÓ. La regidora de participació ciutada-
na, gent gran i voluntariat sènior, Dolors Arderiu, 
es va reunir ahir amb l’Associació de Veïns de 
Montcada i l’AVV de l’avinguda del Segre.

LA DECISIÓ ES VA PRENDRE PER 8 VOTS A FAVOR I UN EN CONTRA

El jurat popular va declarar 
culpable l’acusat d’agredir 
mortalment un veí de Lleida 
de 47 anys en un bar del Clot, 
l’abril del 2010. 

Amb un total de vuit vots a 
favor i un en contra, el tribunal 
considera provat que Rafael 
Macías va agredir la víctima 
assumint la responsabilitat de 

provocar-li la mort i que va 
propinar-li diverses puntades 
de peu quan era al terra incons-
cient. 

ATENUANT
Tot i això, el jurat li aplica 

l’atenuant d’arravatament per-
què l’agredit li havia llençat 
una ampolla de vidre abans 
que comencessin a barallar-se. 

Per la seva part, l’acusat va 

reconèixer que va insultar l’ho-
me però va negar que li donés 
puntades de peu al cap, com 
sosté la fiscalia, i que se’n va 
anar cap a casa.

La Fiscalia i l’acusació par-
ticular mantenen la petició de 
dotze i dotze anys i mig de 
presó, respectivament, per un 
delicte d’homicidi. La defensa 
rebaixa la petició fins els deu 
anys. 

El jurat veu culpable 
l’acusat del crim del Clot
La Fiscalia i l’acusació particular mantenen la petició de12,5 
anys de presó i la defensa rebaixa la petició fins als 10 anys

ROGER SEGURA (ACN)
LLEIDA

OPOSICÓ

El cap de l’oposició, Joan Ramon 
Zaballos (CiU), va afirmar, so-
bre les ordenances fiscals, que 
CiU vetllarà per què la quota 
líquida de l’IBI quedi exclosa 
d’aquest increment previst de 
més del 3%. “L’augment no pot 
ser lineal del 3,35% en totes les 
taxes i impostos municipals”, 
va dir Zaballos. 

Zaballos, contrari 
a l’augment de 
taxes municipals

REDACCIÓ
LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
i el director general de GFT 
So!ware, Carlos Eres, van 
formalitzar ahir l’acord que 
estableix la ubicació al Parc 
Científic i Tecnològic Agro-
alimentari de Lleida d’una 
factoria de so!ware d’aquesta 
companyia, que preveu con-
tractar 150 professionals al 

llarg dels propers tres anys. 
La firma iniciarà al novembre 
la selecció dels primers treba-
lladors (entre 20 i 30) amb la 
finalitat d’iniciar l’activitat al 
gener de 2012.

GFT So!ware, creada a Ale-
manya fa 24 anys, dissenya i 
implementa solucions de Tec-
nologies de la Informació (TI) 
dirigides, sobretot, als sectors 
financer i d’assegurances. 

AL PARC CIENTÍFIC I A PARTIR DEL GENER

GFT Software començarà 
amb uns 30 empleats  

REDACCIÓ
LLEIDA

LLEIDA 7DIJOUS 22 DE SETEMBRE DE 2011

Unió de Pagesos ha convocat 
una manifestació pel 2 d’octu-

bre, coincidint amb la cloenda 
de la Fira de Sant Miquel, per 
exigir preus justos pels page-
sos i per reclamar una reforma 

de la Política Agrària Comuna 
(PAC) que inclogui mecanis-
mes de gestió i regulació del 
mercat. 

EL DIA 2 I PER EXIGIR PREUS JUSTOS AL CAMP

Manifestació d’UP per Sant Miquel
REDACCIÓ
LLEIDA

RECERCA 

Una patrulla de paisà de 
la Guàrdia Urbana va de-
tenir ahir la migdia un 
home, de 46 anys i veí de 
Lleida, que tenia una or-
dre de recerca i detenció 
en vigor d’un jutjat de 
Lleida. Se’l buscava per 
un delicte de falsificació 
de documents. El van tro-
bar a Rambla d’Aragó. 

Detenen un 
condemnat 
per falsificació

REDACCIÓ
LLEIDA

53 municipis, 2 consells comar-
cals i 5 entitats de les comarques 
de Lleida celebren la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura, 
fins al 29 de setembre. L’ATM de 
l’Àrea de Lleida juntament amb 
les 60 entitats adherides, entre 
les quals hi ha ajuntaments, con-
sells comarcals, empreses ope-
radores i altres organismes pú-
blics, han preparat més de 140 

activitats lúdiques que es duran 
a terme al llarg d’aquesta Setma-
na.  Entre d’altres, destaquen les 
41 pedalades populars que hi 
haurà arreu del territori.

Moltes d’aquestes activitats 
tenen un caràcter permanent 
per tal d’aconseguir una mobi-
litat més sostenible i segura. El 
director general de Transports i 
Mobilitat, Ricard Font, va presi-
dir ahir a la tarda la presentació 
dels actes. 

HI PARTICIPEN MÉS DE 50 MUNICIPIS

Alta participació a la 
Setmana de la Mobilitat
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