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Foradada estrena la prolongació 
d’aigua de Montsonís fins al 
Salgar i la millora de la piscina
El president de la Diputació presideix la inauguració

Foradada
REDACCIÓ
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, va presidir ahir 
la inauguració de diferents actua-
cions que s’han dut a terme al 
terme de Foradada, a la Noguera. 
D’una banda, Reñé va inaugurar 
les obres de prolongació de la ca-
nonada d’aigua de Montsonís fins 
a Salgar i la casa de colònies, i de 
l’altra les reformes que s’han dut 
a terme a la piscina de Foradada. 
Joan Reñé va estar acompanyat 
pel diputat Eloi Bergós i tots dos 
van ser rebuts a l’Ajuntament de 
Foradada per la seva alcaldessa, 
Maricel Segú, per la resta de la 
corporació municipal, així com 
per la presidenta del Consell Co-
marcal de la Noguera, Concep-
ció Cañadell, i per altres alcaldes 
de la comarca. Des d’allí es van 
traslladar al Santuari de la Mare 
de Déu de  Salgar, un edifici pro-
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tegit com a bé cultural d’interès 
local on van ser rebuts per repre-
sentants de l’associació Amics de 
Salgar i on van inaugurar l’obra de 
prolongació de la canonada d’ai-
gua fins a Salgar. Posteriorment 

es van traslladar a la piscina, on 
es va inaugurar les obres de refor-
ma que s’hi han executat. Reñé va 
lloar la bellesa de Foradada i es-
pecialment d’un indret tan singu-
lar com el Santuari de Salgar.

Denuncien 
dues persones al 
Montsec d’Ares per 
fer foc d’esbarjo

Els Agents Rurals van denunci-
ar dos ciutadans de nacionali-
tat francesa per fer foc d’esbar-
jo de nit al Montsec d’Ares, a 
Àger, segons van informar ahir 
els membres del cos. En aquest 
sentit, van recordar que durant 
el període d’alt risc d’incendi 
s’intensifica la vigilància a les 
zones vulnerables.

La falda del castell de Sarroca de 
Lleida va patir la nit de divendres 
un incendi, tal com va avançar LA 
MAÑANA. Els serveis d’emergèn-
cies van ser alertats a les 22.27 
hores i fins al lloc es van despla-
çar quatre dotacions dels Bom-
bers. A les 00.47 hores d’ahir els 
efectius ja donaven per extingit 
el foc. Aquest incendi va cremar 

5.000 metres quadrats de vege-
tació. Per altra banda, ahir als 
Alamús, prop de l’LL-11, es van 
cremar 7.000 metres quadrats de 
matolls, a Alpicat un altre foc va 
calcinar 2.000 metres quadrats 
de vegetació, a Sanaüja 50 me-
tres quadrats de matolls i a Mo-
llerussa, Alcarràs i Lleida van ha-
ver-hi un petits incendis.

Un foc crema 5.000 metres 
quadrats de vegetació a la 
falda del castell de Sarroca

Creus grogues a Taüll
Un total de 45 creus grogues van ser plantades ahir de forma 
simbòlica a l’entorn de l’església romànica de Sant Climent de 
Taüll per demanar la llibertat dels polítics presos. /FOTO: N.C

Els professionals del sector tu-
rístic del Pallars Jussà partici-
pen en una jornada, impulsada 
pel Consell Comarcal a través 
de l’Epicentre, on s’han donat 
a conèixer les activitats aquàti-
ques que ofereixen a la zona del 
Piolet de l’embassament de Sant 
Antoni, dins el municipi de Salàs 
de Pallars.

Durant la jornada, els professio-
nals han pogut fer un tast d’al-
gunes activitats innovadores 
que es porten a terme en aquest 
entorn com el paddle surf o ses-
sions de pilates enmig de l’em-
bassament sobre una planxa de 
surf, així com altres més conegu-
des com les rutes aquàtiques o 
el descens de barrancs. 

Promocionen les activitas 
aquàtiques a l’entorn 
del patà de Sant Antoni

La Guàrdia Urbana de Lleida va 
detenir ahir un home de 36 anys 
al carrer Cavallers. Els fets van 
tenir lloc a les 13.55 hores, quan 
una patrulla es va personar en 
la citada via en ser alertada que 
una persona havia amenaçat a 
una altra amb una arma blanca. 
Un cop l’home va ser identificat, 
els policies locals el van detenir 

per un delicte d’amenaces amb 
arma blanca. Curiosament, quan 
estaven al lloc dels fets va ser in-
formats que un altre home, tam-
bé de 36 anys, s’havia apropat 
una persona malgrat tenir una 
ordre judicial d’allunyament. Els 
agents de la Urbana el van iden-
tificar i el van arrestar per un 
trencament de condemna.

Dos detinguts per diferents 
motius al mateix moment 
al carrer Cavallers de Lleida
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