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Autoritzen les obres  
al pou de gel de Fraga

patrimoni actuacions

❘ fraga ❘ La comissió provincial de 
Patrimoni d’Osca ha autoritzat 
la proposta de l’ajuntament de 
Fraga per a la recuperació del 
pou de gel del segle XVII des-
cobert al passeig de Cegonyer. 
Una vegada hagi rebut l’autorit-
zació, el consistori podrà iniciar 
els tràmits per adjudicar l’obra, 
que també inclou la remodela-
ció i la urbanització de tot el 
passeig.

L’estructura acceptada per 
Patrimoni, organisme que de-

pèn del Govern d’Aragó, con-
sisteix a habilitar una cober-
ta envidriada arran de terra, 
amb una barana que envolti 
tot el perímetre del pou per 
evitar el pas de vianants sobre 
l’estructura. 

L’accés a l’interior d’aquest 
espai, declarat Bé d’Interès Cul-
tural, es farà mitjançant una 
trapa per la qual antigament es 
dipositava la neu a l’interior. El 
consistori vol obrir aquest espai 
als visitants.

El projecte ‘Treball als 
Barris’ de Balaguer 
ocupa 26 persones

ocupació

❘ Balaguer ❘ El projecte Tre-
ball als Barris de Balaguer 
ha ocupat aquest any fins a 
vint-i-sis persones en les di-
ferents àrees del programa, 
que té com a objectiu afavo-
rir l’accés al mercat laboral 
de col·lectius a l’atur. 

Els contractes eren per a 
tasques de manteniment de 
zones verdes i rehabilitació 
de façanes del nucli antic de 
la capital.

Mesures per  
millorar el sistema 
sanitari rural

salut

❘ lleiDa ❘ La comissió de Sa-
lut del Parlament ha aprovat 
una proposta de resolució 
del PSC sobre la cobertura 
del servei públic de salut en 
l’àmbit rural. La diputada del 
PSC per Lleida Sílvia Rome-
ro va explicar que es tracta 
de tretze mesures que tenen 
com a objectiu mantenir la 
qualitat i la proximitat del 
sistema sanitari en zones ru-
rals i de muntanya.

Voluntaris tornen  
a netejar cursos  
de rius al Pirineu

medi ambient

❘ lleiDa ❘ Endesa ha ajustat 
l’activitat de la central de 
Llavorsí per tal de garantir 
un menor cabal del riu que 
permeti avui a una trentena 
de voluntaris de la Iniciativa 
Rius, liderada per l’Associ-
ació Esportiva del Pallars, 
accedir al curs per fer-hi la 
neteja i contribuir a preser-
var diversos espais naturals 
del Pirineu.

els rurals apuntant als vedells per disparar-los dards tranquil·litzants amb anestèsia.

agents rurals

L’helicòpter de l’operatiu amb un vedell a la xarxa, a terra.

agents rurals

e. farneLL / M. MoLina
❘ algerri ❘ Els Agents Rurals van 
aconseguir capturar ahir sis ve-
dells salvatges més que encara 
deambulaven per les finques de 
panís del terme municipal d’Al-
gerri que, afegits als tres que 
van aconseguir caçar dilluns 
passat i els dos de fa quinze di-
es, arriben als onze animals que 
han estat tornats a l’explotació 
d’on es van escapar. No obstant, 
encara queden cinc vedells lliu-
res que ahir es van dispersar i 
que va ser impossible capturar 
atesa la seua agressivitat. L’ope-
ratiu va tornar a comptar amb 
una vintena d’agents que van 
utilitzar drons per localitzar els 
animals i d’un helicòpter per 
treure’ls de les finques. 

El cap dels Rurals a Lleida, 
Llorenç Ricou, va explicar que 
des de primera hora del matí es 
van fer volar els drons per saber 
la ubicació exacta i actuar. Es 
van localitzar en dos grups, un 
dels quals al terme municipal 
d’Albesa, on se’n van capturar 
quatre i l’altre encara estava 
en una finca de panís d’Alger-
ri, en la qual es va aconseguir 
caçar-ne dos. 

Els agents, guiats pels drons, 
van poder arribar fins a les fin-
ques i disparar els dards tran-
quil·litzants per adormir i captu-
rar els caps de bestiar. Cinc dels 
animals van ser traslladats en 
helicòpter fins a la zona d’ope-
racions per carregar-los en un 
camió que els va portar final-
ment a la granja. 

Un dels animals va ser retirat 
amb una màquina amb pala, que 
va poder entrar a la finca sense 
danyar el panís. Els agents van 
haver de disparar fins a quatre 
dards amb anestèsia a un dels 
exemplars perquè s’adormís. 
“Ha estat difícil perquè era un 
exemplar molt gros i estava molt 
nerviós”, va dir.

A primera hora de la tarda es 

Els Rurals cacen 6 vedells salvatges 
més a Algerri i encara en queden 5
El titular dels animals haurà d’assumir els danys causats a les finques de panís

ramaderia incidències

va donar per finalitzada l’actu-
ació i es preveu seguir amb els 
treballs de vigilància durant el 
cap de setmana fins que es tor-
nin a agrupar per intentar caçar 

definitivament els cinc que fal-
ten. Els treballs podrien fer-se 
a mitjans de la setmana vinent. 

Els danys provocats pels 
animals a les finques agrícoles 

d’Algerri ja són considerables 
després dels més de vint dies 
que hi han estat deambulant. 
Serà el titular dels vedells, la fir-
ma Unión Ganadera Aragonesa 
(UGASA), la que haurà d’afron-
tar el cost de l’afectació, mentre 
que el desplegament i la logísti-
ca dels operatius els assumeix el 
departament d’Interior. 

Els agricultors afectats van 
expressar ahir indignació ja que 
els vedells es van escapar el dia 
7 d’aquest mes i encara en que-
den alguns de dispersos, amb la 
qual cosa “fa un mes que deam-
bulen pels camps de panís”, van 
remarcar.

les imatges  
de la notícia

Vegeu el vídeo al  
mòbil amb el codi.

Milloren les 
anàlisis d’aigua 
en 3 comarques

proveïments

❘ lleiDa ❘ La Unitat d’Aigües de la 
diputació de Lleida ha entregat 
al personal dels consells de l’Alt 
Urgell, el Pallars Sobirà i el Pa-
llars Jussà que dona suport a 
aquest servei de la institució 
provincial tres noves tauletes 
que incorporen una versió ac-
tualitzada de l’app per tal de 
facilitar el mostreig de l’aigua 
destinada al consum humà. 
Són les tres comarques que 
més mostres generen durant 
tot l’any. La tauleta entregada al Pallars Jussà.

D.ll.

17033

rcolomina
Resaltado



38 guia Segre 
Dissabte, 30 d’octubre del 2021societat Gent 

HORòscOp

Tintín ‘aterra’ a la galeria Indecor                   
amb una àmplia varietat de figures
La galeria lleidatana Indecor mostra des d’ahir una col·
lecció de figures de totes les mides de l’intrèpid reporter 
belga Tintín i altres personatges dels còmics, obra del 
dibuixant Georges Prosper Remi, conegut com Hergé.

galerIa InDecor

J.M. currIà

l’historiador Jordi Gaitx parla de l’exili 
republicà del 1939 a catalunya
La sala Jaume Magre va acollir dijous la conferència 
L’exili de 1939: de la Retirada a la diàspora, a càrrec de 
l’historiador Jordi Gaitx en el marc dels Debats de Me-
mòria organitzats per l’àrea de Drets Civils de la Paeria.

‘Migrare’, de la companyia Maduixa, millor estrena de carrer de FiraTàrrega
FiraTàrrega va anunciar ahir 
que el muntatge de dansa amb 
xanques Migrare, de la compa·
nyia valenciana Maduixa, es va 
emportar el premi Moritz a la 

millor estrena d’arts de carrer 
de la passada edició del certa·
men. Aquest guardó, de caràc·
ter honorífic, es decideix per 
votació anònima de tots els pro·

fessionals acreditats a la fira. 
Migrare és una història centra·
da en el fenomen de la immi·
gració, que explora els límits 
de l’equilibri en el moviment.

xavIer santesMasses

el cantautor de Balaguer Culli estrena 
Xampú, el seu quart tema publicat
El cantautor de Balaguer Culli va llançar ahir el tema 
Xampú. Un homenatge a les persones que se n’han anat 
però que han compartit moments al seu costat i que in·
terpretarà avui al Pavelló Molí de l’Esquerrà de Balaguer.

artproevents

l’associació popular de  
la gent gran de lleida 
celebra la castanyada
Una trentena de membres de l’As·
sociació Popular de la Gent Gran 
de Lleida va celebrar ahir la tra·
dicional castanyada, a la qual van 
acudir els representants del Partit 
Popular de Lleida Marisa Xandri, 
Xavi Palau i Joan Simeon. L’Asso·
ciació Popular organitza cada any 
aquesta tradicional festivitat a fi 
de compartir experiències entre 
els seus membres.

pp lleIDa

taller per a alumnes del 
Pallars Jussà sobre la 
violència en les relacions
Més de 120 alumnes de primer de 
l’ESO dels centres de Secundària 
del Pallars Jussà van participar 
ahir i dijous passat en una sessió 
online de teatre, en la qual es va 
abordar la violència en les relaci·
ons en l’etapa adolescent i en què 
els mateixos joves van descobrir 
noves maneres d’actuar davant de 
situacions quotidianes de relacions 
poc saludables.

consell coMarcal Del pallars Jussà

ÀRIES 21-III / 19-Iv.
Moveu-vos. Feu plans que us desafiïn 
físicament i us posin a pensar en el que 

voleu fer per avançar. Feu de la vida, l’amor i la 
felicitat les vostres prioritats.

TAURE 20-Iv / 20-v.
exploreu les possibilitats i considereu 
en què voleu invertir l’energia abans 

d’inscriure-us en res que us devori temps. triar 
sàviament és el que més us convé.

BESSONS 21-v / 20-vI.
expandiu ment, interessos i amistats. 
Inclineu-vos cap a les persones amb qui 

compartiu creences i inquietuds i participeu en 
esdeveniments que marquin la diferència.

CÀNCER 21-vI / 22-vII.
podeu no estar d’acord amb el que fan 
o diuen els altres, però us convé més no 

interferir si voleu poder fer el que us plagui. con-
centreu-vos en el que més us ajudi.

LLEÓ 23-vII / 22-vIII.
Fer-vos sentir dissuadirà qualsevol de 
ficar-se amb els vostres plans. participeu 

en una cosa que us posi un somriure a la cara i 
feu plans amb algú amb qui us plau estar.

VERGE 23-vIII / 22-Ix.
Depèn de vosaltres iniciar el canvi. con-
sidereu el que us funciona i investigueu 

el que implica. no deixeu lloc a errors. no per-
meteu que algú us manipuli.

BALANÇA 23-Ix / 22-x.
un pas en una nova direcció traurà el 
millor de vosaltres. exploreu les possi-

bilitats i connecteu-vos amb persones que us 
facin pensar i us encoratgin a buscar més amunt.

ESCORPIÓ 23-x / 21-xI.
reviseu opcions i obtindreu una pers-
pectiva sobre les possibilitats. no limi-

teu el que podeu fer. Feu un pas en una direcció 
que us encoratgi a gaudir de la vida.

SAGITARI 22-xI / 21-xII.
el temps que passeu amb un amic o 
familiar recompensarà. la informació 

que rebeu us encoratjarà a fer un canvi d’estil de 
vida. trieu la moderació sobre l’excés.

CAPRICORN 22-xII / 19-I.
guardeu diners en un lloc segur. Feu 
canvis a casa que redueixin les despeses. 

planifiqueu un futur millor descartant les coses 
que ja no necessiteu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Qüestioneu les relacions amb els altres 
i considereu qualsevol repercussió emo-

cional que us pugui estar retenint. Mantingueu 
documents econòmics i legals separats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
no permeteu que ningú s’interposi en 
el vostre camí. resoleu els assumptes 

de diners, legals i mèdics assumint la vostra 
responsabilitat.
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