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r Ateneu 
del Pallars 
consolida la 
compra de la 
Lira de Tremp 
LI'Ateneu del Pallars va conso
lidar ahir la primera fita que 
s'havia marcat que és la com
pra de la Lira Vella de Tremp. 
la campanya de recaptació 
d'emprèstits que ha executat 
les darreres setmanes ha aju
dat l'entitat a assolir l'objectiu 
de comprar la seva seu. Amb 
l'allau d'emprèstits d'últim mo
ment l'Ateneu va poder arribar 
a la xifra delllO.OOO euros ne
cessaris. Atra tenen 30 dies hà
bils per a aconseguir 40.000€ 
més, destinats a pagar els im
postos, les taxes notarials i co
mençar les obres a la teulada. 

Almacelles 
crea el 
Consell 
Municipal de 
la Gent Gran 

l'Ajuntament d'Almace
lles va aprovar ahir en un 
ple extraordinari la cons
titució del Ple del Consell 
Municipal de la Gent Gran, 
"l'òrgan de màxima repre
sentació d'aquesta taula 
de treball que neix per a 
cuidar entre totes i tots 
i de forma integradora, 
transversal i inclusiva les 
padrines i padrins del nos
tre poble, atenent les seves 
necessitats de salut i tam
bé de participació en la vi
da d'Almacelles", va afirmar 
ahir l'alcaldessa d'Almace
lles, Vanesa Olivart. 

Aproven el planejament per 
fer la variant de la Portella 
El nou vial evitarà· que els camions i els tractors 
passin pel centre d'aquesta població del Segrià 
La nova variant nord de la 
Portella tindrà 500 metres 
de llargada, entre el camí 
de Roca Figuera I el camí del 
Cementiri, i una amplada de 
10 metres amb dos carrils 
per sentit per a vehicles I 
dos per a bicicletes. 

La Portella 
REDACCIÓ 

la Comissió territorial d'Urbanis
me de Lleida va aprovar ahir de
finitivament el Pla especial que 
permetrà al municipi de la Por
tella, al Segrià, construir la ronda 
nord, de 500 metres de llarg, per 
evitar el pas de camions i tractors 
pel centre del municipi, així com 
per millorar la connexió entre les 
diverses infraestructures viàries 
de l'entorn, segons va informar la 
Conselleria de Territori en un co-

municat. 
l'Ajuntament d'aquesta pobla

ció del Segrià impulsa la ronda 
nord amb la voluntat d'alleuge
rir les molèsties a la ciutadania, 
evitar accidents i millorar la se
guretat al nucli urbà, on l'ampla
da dels seus carrers no suporta 
aquest tipus de trànsit pesant. 

la ronda nord tindrà 500 me
tres de llargada, entre el camí de 
Roca Figuera i el camí del Cemen
tiri. A més d'acollir el trànsit de 
camions, connectarà el camí del 
cementiri amb la cruïlla entre els 
camins que connecten Almenar i 
Alguaire. El nou traçat viari tindrà 
una amplada de 10 metres, amb 
dos carrils per sentit per a vehi
cles, altres dos per a bicicletes i 
un camí verd per a vianants, es
pecifica la nota difosa ahir per la 
Conselleria de Territori. 

Alcarràs renova els elements 
de joc de fins a tres parcs 
per als petits de la població 
l'Ajuntament d'Alcarràs ha reno
vat els elements de joc dels parcs 
del carrer Aubach, l'Era Jaumetó 
i el de la partida de les Sorts on 
s'hi ha instal·lat nous gronxadors, 
un pont tibetà, tobogans i un ba
lancí, a més a més d' higienitzar 
els sorrals d'aquestes zones re
creatives per a infants i plantar 
també plantes arbustives. Segons 
va afirmar ahir l'alcalde, Jordi Ja-

nés, "hem fet aquestes millores 
des del consistori per tal que les 
àrees municipals de jocs recrea
tius per als més menuts estiguin 
en perfectes condicions, tant de 
seguretat com de salubritat, com 
és el cas dels sorrals, que són 
d'arena rentada de riu perquè si
gui una superficie més tova quan 
els infants cauen a terra mentre 
juguen". 

FOTO: L.MI Imatge de la població de La Portella ----·------------ --·--------- ____________ , __ __ 

la nova variant evitarà el pas de 
molts camions i tractors pel cen
tre del municipi. Cal recordar que 
la Portella és un municipi amb 
una forta presència de produc-

ció fructícola, que durant la tem
porada de la fruita dolça fa que 
transitin molts vehicles pesats pel 
municipi transportat la fruita re
col·lectada als camps. 

FOTO: Aj.Aicarràs I Un dels parcs infantils del poble 
--- - --------

Les Borges Blanques instal·la 
reg automatitzat al pati 

l'escola. la plantació dels castan
yers al pati de l'escola Joan XXIII 
té una doble funció: d'una banda, 
dotar d'ombra la zona d'oci per a 
les i els alumnes del centre esco
lar a la primavera i estiu, quan fa 
més calor, i de l'altra, el sistema 
de reg per aquests arbrers serà 
automatitzat, amb el que "es po
drà controlar de forma mecànica 
el consum d'aigua perquè sigui 
equilibrat per tal de mantenir els 
castanyers però sense malbara
tar el consum de l'aigua", detalla 
Palau. 

del centre escolar Joan XXIII 
l'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha adjudicat a una empresa 
les tasques de plantació d'onze 
castanyers al pati de l'escola Joan 
XXIII, així com un sistema de reg 
automatitzat "amb la finalitat 
de continuar amb les polítiques 
d'estalvi de l'aigua després d'ha
ver aprovat al desembre la nova 
ordenança per a reduir el con
sum a noves obres, reformes, a 

les piscines, jardins i a les cases, 
així com per a fomentar una cul
tura que no malbarati el consum 
i la utilització de l'aigua", va expli
car ahir l'alcaldessa, Núria Palau. 
la instal·lació del reg automàtic 
i els castanyers en aquest cen
tre educatiu té un pressupost de 
5.788,64 €, IVA inclòs, i també in
clourà la col-locació de tres fonts 
d'aigua a la zona recreativa de 

A més a més, dels castanyers, 
al pati de l'escola que instal-larà 
tres fonts d'aigua. 

FOTO: Aj.Bor¡es I El pati d'aquest centre escolar 
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El Mirador de Guils no pot obrir 
per una autoritza_ció de l'Estat 
Fa més d'un any que està tancat, amb blocs de 
formigó, per la falta d'un permís -en "tramitació" 
Montferrer i Castellbò 
ACN . 

A tocar de I'N-260, al municipi de 
Montferrer i Castellbò i amb unes 
vistes espectaculars de l'Alt Ur
gell ja fa més d'un any que hi ha 
instal·lat el Mirador de la Creu de 
GUils. Es tracta d'una plataforma 
d'uns 15 metres de llargada, en 
voladís sobre el buit, suportada 
per uns pilars cilíndrics. 

la construcció d'aquest "balcó 
al cel" fa més d'un any que està 
acabada, però el mirador encara 
és tancat per manca d'un darrer 
permís del Ministeri de Trans
ports, Mobilitat i Agenda Urbana 
que "està en tràmit", segons van 
indicar des del Ministeri. 

El mirador es troba a uns 50 
metres de I'N-260 en un espai 
on hi ha una àrea de descans. El 
mirador de la Creu de Guils for-

FOTO: ACN I Dos blocs de formigó barren el pas al mirador 

ma part del projecte Camina Pi
rineus del Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell. El Consell Comarcal 

de l'Alt Urgell va projectar més de 
vint miradors repartits per tota 
la comarca, la majoria dels quals 

ja estan operatius. Similar al de 
la Creu de Guils hi ha el del Coll 
de Bóixols, al límit entre l'Alt Ur
gell i Abella de la Conca, al Pallars 
Jussà.Aquesta infraestructura, 
que forma part d'una via de la 
Diputació de Lleida (la carretera 
L-511), ja va entrar en funciona
ment el novembre de 2022. 

En canvi, amb el voladís de 
Guils del Cantó encara s'està 
pendent de rebre 11autorització 
del titular de la carretera, que 
en· aquest cas és el Ministeri de 
Transports, nom actual de l'antic 
ministeri de Foment. 

Mentrestant, el mirador de la 
Creu de Guils, a uns dos quilòme
tres del poble de Guils del Cantó, 
fa més d'un any que està barrat 
amb blocs de formigó a l'espera 
de l'autorització del Ministeri de 
Foment. 

El Carnaval de 
la Seu d'Urgell 
recupera enguany 
'El Ball de l'Ossa' 

La celebració del Carnaval a la 
Seu d'Urgell tindrà aquest any 
com a novetat més destacada 
El Ball de l'Ossa, una tradició 
que recupera la comissió de 
festejos de la Germandat de 
Sant Sebastià. La representació 
serà aquest dissabte a les 11.30 
hores pels carrers del centre 
històric. El programa del Carna
val inclou una desena d'activi
tats per a totes les edats. 

El sommelier David 
Seijas imparteix un 
taller sobre vins i 
maridatges a Tremp 

!.:Ajuntament de Tremp va fina
litzar ahir una formació sobre 
serveis de vins i maridatges, 
conceptes i tècniques aplicades, 
amb el mestre sommelier David 
Seijas. La proposta vol oferir 
una formació en l'exceHència i 
formar personal de la restaura
ció, venda i servei de vins i d'al
tres productes de la terra. 
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Quatre detinguts per robatoris amb 
força en domicilis i cultiu de \maria' 

Apaguen un foc en un 
camp de presseguers 
al terme municipal de 
Vilanova de la Barca 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un petit in
cendi que es va originar en un 
camp de presseguers situat a 
Vilanova de la Barca. Els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 17.00 hores i es va 
desplaçar una dotació del cos. 
Així mateix, a les 18.42 hores 
van ser alertats d'un altre petit 
incendi que es va produir a la 
deixalleria d'Alguaire. 

Dos d'ells van ser arrestats després 
de tenir un accident a les Borges 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos han desarticulat un 
grup criminal molt actiu dedicat 
als robatoris amb força a domici
lis i han detingut quatre persones. 
Es tracta de tres homes d'entre 
30 i 32 anys, que no tenien resi
dència a Catalunya, i una dona de 
25 anys. A dos dels arrestats se'ls 
atribueixen també delictes con
tra la salut pública per cultivar 
marihuana. La principal hipòtesi 
sobre els detinguts és que són 
persones sense domicili. estable a 
Catalunya, que treballen per mà
fies que trafiquen amb marihua
na . Els arrestats feien de jardiners 
en plantacions de marihuana 
interiors a la demarcació de Po
nent. Un cop desmantellades les 
plantacions pels Mossos al de-

FOTO: Mossos / Imatge de joies recuperades per la policia catalana 

sembre, a Bellvís i Sidamon, van 
canviar la seva activitat cap als 
robatoris amb força a domicilis. 
No consten antecedents policials 
dels tres homes. En canvi, la dona 
ha estat detinguda en onze ocasi-

ons per diversos delictes, princi
palment de caràcter patrimonial. 

La investigació es va inciar per 
un robatori a finals de gener en 
un domicili de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès). Els lladres van sos-

Accepta tres anys de presó· per 
intentar agredir sexualment la 
parella d'un amic a Mollerussa 
Confirmeo nou anys de presó per un agressor sexual 

Lleida 
REDACCIÓ/ Ó. B. 

Un noi de 19 anys va acceptar 
ahir 3 anys de presó per inten
tar agredir sexualment la parella 
d'un amic a Mollerussa. Els fets 
van passar el 28 de novembre de 
2021 a casa de l'amic, on tots tres 
van quedar i van estar bevent. 
Hores més tard van proposar sor
tir de festa, però la noia va prefe
nr quedar-se al pis. Quan els dos 
nois ja eren al carrer, l'acusat, de 
llavors 18 anys, va pujar a l'habi
tatge, moment en què va aprofi
tar que estava sol amb ella per in
tentar agredir-la sexualment per 
la força. La víctima es va aconse
guir escapar i va demanar ajuda 
des· del balcó. A més, haurà de 
pagar una multa de 240 eu ros per 
un delicte de lesions lleus i a in
demnitzar la noia amb 280 eu ros. 
Les parts van arribar a un pacte. 

D'altra banda, el Tribunal Su
prem ha confirmat els 9 anys de 

FOTO: L c. (ACN) f Moment del judici contra l'agressor sexual 
·--·----·-----·--·---

presó a un agressor sexual que va 
recórrer la sentència imposada 
per l'Audiència de Lleida i confir
mada pel TSJC. Rebutja el recurs 
per la llei del només sí és sí en 
considerar que no el beneficia. Va 
ser condemnat per agredir sexu
alment i de manera reiterada la 
filla de la parella, entre el 2017 i 

el 2019, quan la nena tenia entre 
11 i 13 anys. Els fets van passar a 
la casa on convivien, a la comarca 
de l'Urgell. Cal indicar que l'acusat 
es troba ingressat en un centre 
penitenciari des del setembre del 
2020, després de ser condemnat 
per tercera vegada per maltracta
ments a la dona. 

treure, entre altres objectes, un 
armer amb armes de caça. De fet, 
els relacionen amb set robatoris 
a Sant Martí Sarroca, Santa Oliva 
(Baix Penedès), Sitges (Garraf), 
Benavent i Mollerussa. 

El 6 de febrer, els Mossos van 
localitzar els autors després del 
robatori a Benavent i van inici
ar un seguiment. Mentre fugi
en, van patir un accident en un 
dels accessos a I'A-2, a les Borges 
Blanques, i el vehicle en el qual 
viatjaven va sortir de la via. Van 
abandonar el cotxe i van donar-se 
a la fugida, intentant deslliura r-se 
dels objectes que havien robat. 

Els agents, però, van aconse
guir detenir dues de les quatre 
persones al lloc de l'accident. A 
més, van localitzar les joies de 
l'últim robatori amagades en una 
zona de matolls propera al lloc 
del sinistre. Així mateix, els altres 
dos investigats van ser detinguts 
l'endemà, en un dispositiu polici
al quan arribaven a la seva resi
dència temporal. 

Bolca un camió que 
transportava aigua 
a la C-26, al seu 
pas per Algerri. 

Un camió que transportava ai
gua va bolcar ahir quan circu
lava pel quilòmetre 3,5 de la 
C-26, a Algerri. L'accident va 
ser a les 17.42 hores i el xofer 
va resultar il·lès. A Vallverd un 
cotxe va xocar a les 15.14 hores 
amb un pal de formigó, men
tre que a Guissona va cremar 
la part del motor d'un turisme. 

Els jutjats de Cervera, 
Balaguer, la Seu, Solsona i 
Tremp ja tenen nous jutges 
L'acte de jura o promesa del 
càrrec dels 92 nous jutges des
tinats a Catalunya es va cele
brar ahir al Palau de Justícia de 
Barcelona. D'aquests, 76 jutges 
són de la 71a promoció· de la 
carrera judicial i 16 formen part 
de l'anomenat quart tòrn reser
vat per a juristes de reconegut 
prestigi i amb més de deu anys 
de trajectòria. Així mateix, s'ha 

AC/mv 

Anunci 

d'indicar que els jutjats de Cer
vera, Balaguer, la Seu d'Urgell, 
Solsona i Tremp tindran nous 
magistrats. Per la seva banda, El 
president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Jesús 
María Barrientos, els va recordar 
que a Catalunya han de respec
tar els drets lingüístics i seguir el 
Codi Civil propi. També els va ad
vertir de les deficiències. 

El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària de 26 de 
gener de 2023, va aprovar inicialment el Reglament regulador de 
la Bústia ètica i de bon govern de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms. 

En compliment del tràmit d' informació pública, l'acord esmentat i 
el text del Reglament es poden consultar en el Tauler d'Anuncis 
de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida allotjada a l'adreça 
www.diputaciolleida.cat. 

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

El president, Joan Talarn i Gilabert 

En dono fe 
La Secretària general, Aranzazu Casals Roldan 
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