
LES BORGES B. S.MARTÍ

El regidor no asdcrit de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques i antic mem-
bre de la CUP, Gerard Cabezuelo, 
va anunciar ahir que renuncia a l’ac-
ta  de regirdor al consistori i la retor-
na a seu antic partit. Cabezuelo pre-
sentará formalment la seva dimisió 
a l’alcalde de les Borges, Enric Mir, i 
posteriorment enviarà la carta de di-
missió a la Junta Electoral de Madrid 
que haurà de determinar qui ocupa 
el seu lloc al ple municipal.

Cal recordar que les discrepànci-
es de Cabezuelo amb la CUP el van 
portar fa uns mesos a deixar el par-
tit i va passar a formar part del ple 
com regidor no adscrit. Ara ha deci-
dit tornar l’acta de regidor a la for-
mació que va encapçalar a les elec-
cions del 2011. De fet, aquesta legis-
latura ha sigut desastrosa per als cap 
de llista de les formacions que estan 
a l’oposició. En el cas d’Esquerra, 
el seu cap de llista al 2011, Miquel 
Àngel Estradé, no va arribar a pen-
dre possessió de l’acta de regidor. La 
cap de llista del PSC, Imma Purroy, 
va deixar el partit ara fa uns mesos i 
va passar a ser regidora no adscrita 

junt amb Cabezuelo que va encap-
çalar la llista de la CUP el 2011 i que 
ara deixarà la cadira.  

Per altra banda, el Ple de les Bor-
ges d’ahir havia d’aprovar de mane-
ra definitiva i amb els vots de CiU i 
IBB, el Pla d’Acció d’Energia Soste-
nible, on s’expliquen quines actuaci-

ons es podrien dur a terme des de 
les Borges per reduir les emissions 
de CO2. Les accions s’assoliran tant 
a través de les actuacions en l’en-
llumenat públic com en els equipa-
ments municipals, i també gràcies a 
l’adequació de la centralització de 
comptadors per adaptar-la a la no-

va potència contractada. Segons l’al-
calde, Enric Mir, “aquestes accions 
previstes al PAES permetran redu-
ir el consum energètic de l’adminis-
tració i també, de la vida quotidia-
na dels nostres veïns, sobretot a tra-
vés de la implementació de mesures 
d’eficiència”.
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El regidor no adscrit de les Borges 
Gerard Cabezuelo renuncia a l’acta 

]  L’edil va deixar  
la CUP fa uns 
mesos per 
discrepàncies 
amb el partit

Gerard Cabezuelo, al centre, retornarà l’acta de regidor a la CUP

LA MAÑANA

]  La Junta 
Electoral haurà 
de decidir qui el 
substitueix al  
ple municipal

LLEIDA •  Els Mossos d’Esquadra 
van detenir dilluns a Santa Margari-
da de Montbui (Anoia) un home de 
42 anys, de nacionalitat espanyola i 
sense domicili conegut, per la seva 
presumpta relació amb dos assalts 
violents que van tenir lloc al febrer i 
a l’agost 2013 en una mateixa masia 
del nucli de Gàver, al municipi d’Es-
taràs (Segarra). Amb aquesta deten-
ció ja són 14 les persones arrestades 

per aquells fets, entre les quals hi ha 
l’exdona del propietari, que hauria 
contactat amb cercles delinqüenci-
als de l’Anoia per tal de cometre els 
robatoris a la casa. El darrer detingut 
va ingressar dimarts al Centre Peni-
tenciari d’Homes de Barcelona.

Els mossos van efectuar dilluns 
una nova detenció relacionada amb 
dos assalts violents en una masia del 
nucli de Gàver, situada al punt qui-

lomètric 5,9 de l’LV-1005, que van 
tenir lloc l’any passat. En aquest cas 
s’imputa a l’arrestat els delictes de 
temptativa d’homicidi, de lesions, de 
retenció il·legal i de tinença il·lícita 
d’armes. L’home, amb una trentena 
d’antecedents, tenia pendents quatre 
ordres d’ingrés a presó de diferents 
jutjats. El primer assalt es va come-
tre la nit del 23 de febrer del 2013 
quan el propietari de la masia acce-

dia a casa seva. Després d’estacionar 
el vehicle al garatge un home enca-
putxat el va intimidar amb una ar-
ma de foc i el va colpejar violenta-
ment al cap. Tot i això, la víctima es 
va desfer de l’agressor i es va tan-
car al domicili fins a l’arribada dels 
Mossos. El segon assalt va tenir lloc 
la nit del 17 d’agost del 2013. Tres 
encaputxats, armats amb una esco-
peta retallada, un revòlver i una es-
pasa, van accedir a la masia i van lli-
gar amb brides a tres familiars de la 
víctima. Quan el propietari va acce-
dir a casa seva, els assaltants li van 
disparar un tret al pit. La víctima va 
resultar ferida greu.

Detenen una catorzena persona en 
relació a 2 assalts a una masia d’Estaràs

MOSSOS D’ESQUADRA

A L’EBRE

La CHE ajuda a 
tramitar la 
navegació 
responsable

SARAGOSSA •  La Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha 
creat una aplicació al seu web -
www.chebro.es- que permet em-
plenar online la declaració res-
ponsable requerida per navegar 
per totes les masses d’aigua de la 
conca del riu i que s’ha de pre-
sentar prèviament a l’organisme. 

Els usuaris disposen d’un assis-
tent i una guia per complimen-
tar el tràmit -dades del titular i 
l’embarcació, entre d’altres-, ac-
ceptant “de forma responsable” 
les condicions especificades per 
la normativa i disposar de la in-
formació que ho acredita. La 
sol·licitud es podrà presentar a 
les oficines de la CHE o per co-
rreu.

FESTA MAJOR

L’Oficina Jove   
de l’Alt Urgell 
obre un servei 
sobre sexualitat

LA SEU D’URGELL •  L’Oficina Jo-
ve de l’Alt Urgell tornarà a posar 
en funcionament aquest cap de 
setmana, en el marc de les festes 
majors que se celebraran a Cas-
tellciutat i a Oliana, el servei As-

sexorem sobre afectivitat i sexua-
litat per Whatsapp. El servei fun-
cionarà de les 24.00h i fins a les 4 
de la matinada. Així doncs, a les 
places de Castellciutat i d’Oliana, 
els joves trobaran la pancarta in-
formativa del servei Assexorem 
on hi apareix el número (637 426 
903) que atén una educadora es-
pecialitzada de l’Associació An-
tiSida de Lleida amb total confi-
dencialitat. A a les xarxes tam-
bé es poden veure els tres vídeos 
explicatius.
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