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Tremp busca un hogar para 
siete perros cuya dueña murió  
y que viven en la perrera | PÁG. 18

SUBIES DEJA LA CATALANA. 
El leridano se incorpora al proyecto 
de la Federación Española | PÁG. 28

EL LLEIDA PRESCINDE DE RIVAS Y MOUSTAPHÁ. 
Además, el club comunica a Aitor que no cuenta 
con él, ficha al portero Josemi y espera anunciar 
en breve a Pau Torres y Albert Dalmau | PÁG. 28

La Paeria cambiará las 
tuberías de plomo de 
las entradas en 24 casas 
de Sucs

Un camionero de 44 años falle-
ció la madrugada de ayer cuan-
do el vehículo que conducía 
se precipitó por un puente en 
la A-2 en el término municipal 
de Fraga. El camión cayó unos 

cien metros, acabó en el cauce 
del río Cinca y se incendió. Los 
bomberos tardaron una hora 
en apagar el fuego y sacaron 
del interior el cuerpo sin vida 
del conductor. 

FOTO: TVE / El camión se incendió y el conductor quedó atrapado

Fallece tras caer por un 
puente de la A-2 en Fraga

FOTO: T.Alcántara / Los taxis durante la marcha lenta a su paso por Ronda
| PÁG. 16

Josep Anton Rosell Pujol, pe-
riodista que dirigió LA MAÑA-
NA durante la Transición, falle-
ció ayer a los 79 años, en los 
que fue un dinamizador cultu-
ral y social de Lleida.

TEMA DEL DIA| PÁG. 3-4

Último adiós 
a Rosell Pujol, 
que dirigió          
‘La Mañana’ en 
la Transición

El concejal Félix Larrosa dice 
que el agua que llega a la 
población “es potable”

Una fuente pública ya fue 
clausurada por la presencia 
de este metal

Los taxis paran dos 
horas y ‘toman’ Lleida
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INFORM. EN PÁG. 7

FOTO: T. Alcántara / Rosell Pujol 
dirigió ‘La Mañana’ en 1979-84

| PÁG.8-9
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Extingeixen 
incendis a Juneda, 
Fondarella 
i Artesa de Lleida
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir el dilluns per la nit 
un incendi de matolls a Juneda, 
prop de l’N-240, que va cremar 
una superfície total de 100 me-
tres quadrats. Per altra banda, 
ahir a Fondarella, al costat de 
l’N-II, un altre foc també va cre-
mar 100 metres quadrats de 
vegetació agrícola. Finalment, 
en una finca particular d’Artesa 
de Lleida es van cremar avets.

Nou avís per 
esquerdes en un 
edifici del nucli de 
Mencui, a Sort
Els serveis d’emergències van 
ser alertats ahir, a les 19.07 ho-
res, que en un edifici del poble 
de Mencui, pertanyent a Sort, 
havia aparegut una nova es-
querda. A principis de juliol els 
veïns van denunciar esfondra-
ment del terreny a la part bai-
xa de la localitat i esquerdes en 
algun dels carrers. També es va 
demanar un estudi a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.

Mor un camioner de 44 anys en 
caure per un pont de l’A-2, a 
Fraga, i cremar-se el vehicle
El cos va quedar atrapat en l’interior del camió
Lleida
REDACCIÓ
Un camioner de 44 anys, de Na-
varra, va perdre la vida ahir de 
matinada quan el vehicle que 
conduïa va precipitar-se per un 
pont de l’A-2, al quilòmetre 435, 
al terme municipal de Fraga, i in-
cendiar-se, segons van informar 
fonts de la Subdelegació del Go-
vern a Osca i dels serveis d’extin-
ció d’incendis de la Comarca del 
Baix Cinca i la Diputació Provinci-
al de Saragossa.

En aquest sentit, el sinistre 
van tenir lloc a les 5.30 hores. Per 
causes que s’investiguen, segons 
Heraldo de Aragón, un camió fri-
gorífic vuit que circulava en direc-
ció Saragossa es va sortir de l’au-
tovia a l’alçada del pont de l’AP-2 
que creua la carretera de Massal-
coreig, i va caure uns 100 metres 

fins que va acabar a la llera del riu 
Cinca, on el camió de gran tonat-
ge es va cremar completament. 

Durant una hora, els bombers van 
dur a terme les tasques d’extinció 
de l’incendi del vehicle i, a més, 

van evitar que les flames afectes-
sin una zona de vegetació. Un cop 
apagat el foc, els bombers de Fra-
ga van treure de l’interior el cos 
sense vida del camioner. Cap per-
sona més va resultar ferida, tot 
i ser una zona on hi ha diversos 
barracons on dormen temporers 
de la fruita. Finalment, a les 10.30 
hores una grua va retirar el camió 
cremat.

Per altra banda, una perso-
na va resultar ahir ferida de ca-
ràcter lleu en patir un accident 
al carrer Camí d’Alpicat de Tor-
refarrera. A les 18.45 hores, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats que un turisme havia pa-
tit una sortida de via. Així, fins al 
lloc dels fets es van traslladar els 
Bombers, els Mossos i el SEM. El 
ferit va ser traslladat a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida.

FOTO: TVE / Estat en el que va quedar el vehicle, cremat totalment

La demarcació de Lleida van tor-
nar a registrar ahir altes tem-
peratures. Els termòmetres de 
Seròs van arribar a marcar 38,1 
graus; els d’Aitona, 37,8; al barri 
de la Bordeta de Lleida, 37,7; a 
Tàrrega, 37,6, i a Maials, 37,6. A 
més, el Serveis Meteorològic de 
Catalunya va informar de l’arri-
bada d’una massa d’aire molt 
càlid que afectarà bona part de 
la Península Ibèrica amb valors 

de temperatura per sobre de la 
mitjana fins a mitjans de la set-
mana vinent. Tot i que avui i de-
mà ja es podran superar alguns 
llindras de calor a punts de l’in-
terior de Catalunya, a partir del 
divendres dia 3 aquestes supe-
racions s’estendran a més zones 
i persistiran com a mínim fins di-
marts dia 7, consolidant l’onada 
de calor. L’aument tocarà sostre 
la setmana vinent.

Les temperatures superen 
els 37 graus en alguns punts 
de la demarcació de Lleida

Els Agents Rurals 
denuncien un 
pescador furtiu 
al Pallars Sobirà
Els Agents Rurals van denunciar 
un pescador furtiu que estava 
pescant en un tram de pesca 
sense mort i reserva genètica 
al Pallars Sobirà. En aquest cas, 
la persona denunciada pescava 
amb un esquer no autoritzat i 
en el moment de la intercepció 
portava sacrificades tres truites 
autòctones. Així, la sanció per 
aquestes infraccions pot supe-
rar el 600 euros.

Tremp demana 
millores a l’N-260 
al subdelegat del 
Govern a Lleida
El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, es va reunir 
ahir amb l’alcalde de Tremp, 
Joan Ubach. Entre d’altres 
qüestions, es va fer la peti-
ció d’introduir millores en el 
traçat de la N-260 donada la 
importància de connexió que 
té aquesta carretera amb l’Alta 
Ribagorça i l’Alt Urgell.

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu per in-
halació d’amoníac en una fuita 
d’aquest producte que va tenir 
lloc a la seu de BonÀrea Corpo-
ració de Guissona. De fet, Protec-
ció Civil va activar l’alerta del pla 
Plaseqcat i les dues dones van ser 
traslladades a l’Hospital d’Igua-
lada. Els fets van tenir lloc a les 
15.16 hores, moment en el que 
els serveis d’emergències van ser 
informats de la citada fuita a la 
mateixa empresa, situada al car-
rer Verge del Claustre número 73 
de Guissona. Ràpidament, es va 
activar el corresponent protocol 
i es van desplaçar nou dotacions 
dels Bombers. Tot i així, en arri-
bar els efectius del cos, la fuita 
ja estava controlada pels opera-
ris, però aquesta havia quedat 
confinada a l’interior de la nau. 
Posteriorment es va revisar i veri-
ficar que la fuita estigués tallada 
i van donar tasques de suport a 
l’empresa. Paral·lelament, el SEM 
va haver d’atendre les dues do-
nes que havien inhalat amoníac 

i un cop valorades van ser tras-
lladades a l’Hospital d’Igualada 
amb pronòstic lleu. Una cop es va 
ventilar la nau i es va confirmar 
que no quedava cap concentra-
ció d’amoníac a l’interior es va 
donar per finalitzada l’alerta del 
Plaseqcat.

Dues dones, ferides en una 
fuita d’amoníac a la seu 
de BonÀrea de Guissona

Van ser 
evacuades a 

lleus a l’Hospital 
d’Igualada

Protecció Civil 
va activar el 
pla Plaseqcat 

en fase d’alerta

Un jove d’uns 15 anys veí de 
Sarroca de Lleida va estar ahir 
a punt d’ofegar-se a les piscines 
municipals. Els fets van tenir lloc 
cap a les 13.00 hores, quan els 
seus amic van alertar al socorris-
ta que hi havia a les instal·lacions 

que el noi no reaccionava. Ràpi-
dament el van treure de l’aigua i 
després de la reanimació va ser 
traslladat en un helicòpter a un 
hospital de Barcelona. Per la tar-
da els familiars van informar que 
estava fora de perill.

Un menor veí de Sarroca de 
Lleida, evacuat en helicòpter 
després d’estar a punt 
d’ofegar-se a les piscines
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Tremp busca llars per 7 
gossos sense propietari
La dona que els cuidava va morir i 
ara viuen en una gossera municipal
Un total de set gossos i dos 
gats han quedat abandonats 
després que morís la 
seva propietària. Ara els 
animals estan a càrrec de 
l’Ajuntament i viuen en 
una gossera, però busquen 
families que se’n puguin fer 
responsables. 

Tremp
redacció
Fa una setmana va morir una veï-
na de Claramunt, al municipi de 
Tremp. Aquesta dona vivia sola-
ment acompanyada de set gos-
sos i dos gats. Uns animals que, 
ara sense propietària, l’Ajunta-
ment de Tremp se n’està fent res-
ponsable i diàriament s’encarre-
ga de portar-los menjar i aigua. A 
més a més, membres del cos dels 
Agents Rurals s’estan encarregant 
de la seva supervisió i que la ges-
tió es faci de manera correcta. 

La gossera municipal està al 
100% de capacitat i no pot alber-
gar més animals. És per aquest 
motiu que l’Ajuntament del poble 
fa una crida i busca famílies que 
vulguin acollir aquests set gossos 
i dos gats, ja que de moment no 
els han trobat cap centre d’acolli-
da a Lleida.

FOTO: Agents Rurals / Els Agents vetllen per la seguretat dels animals

FOTO: Agents Rurals / Necessiten una família que se’n faci responsable
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L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha recollit un total de 117 
propostes en els primers pressu-
postos participatius. D’aquesta 
manera, es completa la primera 
fase del procediment que té com 
a objectiu decidir de manera de-
mocràtica entre els borgencs i les 
borgenques en quines actuacions 
invertir 50.000 euros del total 
dels pressupostos del 2019. El 
procés continua amb la selecció, 
a partir de l’aplicació de diversos 
criteris d’elegibilitat, de les 15 mi-
llors propostes.

En concret, s’han recollit 70 
propostes en paper i 47 a tra-
vés dels formularis disponibles 
a l’Ajuntament, la Biblioteca i la 

web del consistori. Hi han parti-
cipat homes i dones, majors de 
16 anys, i empadronats a les Bor-
ges Blanques, almenys des de fa 
més de 2 mesos. Amb aquests 
resultats, l’alcalde de les Borges 
Blanques, Enric Mir, es va mos-
trar molt satisfet: “malgrat ser la 
primera vegada que organitzem 

un procés participatiu d’aquest 
tipus, les 117 propostes presen-
tades ens animen a continuar im-
plementant encara més la col·la-
boració ciutadana en la gestió 
directa dels afers públics del mu-
nicipi”. D’aquesta manera, l’equip 
de govern dona per acabada la 
primera de les 5 fases. 

Les Borges rep 
117 propostes en 
els seus primers 
pressupostos 
participatius

FOTO: Aj. Borges / La votació començarà a partir del 30 d’agost

Xavier Roé Arasa assumeix la 
Direcció General d’Indulleida 
aquest mes de juliol, prenent el 
relleu de Marià Sorribas, gerent 

de l’entitat transformadora de 
fruites i verdures d’Alguaire des 
de la seva fundació el 1980. El 
president de la companyia, Jau-

Xavier Roé, nou director 
general d’Indulleida

FOTO: Indulleida/ És enginyer tècnic especialitzat en químiques

Les Borges 
acull la mostra 
‘Les Garrigues 
en Flor’
L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de les Borges Blanques acull 
avui a les 11.00 la inaugura-
ció de l’exposició del Concurs 
d’Instagram Les Garriguers 
en Flor, organitzat pel Consell 
Comarcal. A l’acte hi assistirà 
el president del Consell, An-
toni Villas. L’exposició mostra 
22 fotografies amb l’etiqueta 
#lesgarriguesenglor2018.

L’Associació de Ramaders del 
Pallars Sobirà està estudiant la 
possibilitat d’anar per la via ju-
dicial contra el Govern de la Ge-
neralitat pels casos de tubercu-
losi bovina que afecten els seus 
ramats. Els ramaders argumen-
ten que ells fan els controls pe-
riòdics necessaris, als que estan 
obligats, als seus ramats i l’admi-
nistració, per la seva banda, no 
vigila la fauna salvatge, portado-
ra també d’aquesta malaltia.

Estudien denunciar 
al Govern per la 
tuberculosi bovina

El plE dE sOlsONA ApROvA El NOU TANATORI 
amb les crítiques del PDeCAT que no comparteix que s’hi desti-
nin 1,5 milions d’euros. El projecte va ser aprovat amb els vots 
del govern i dels grup ApS-CUP. El nou tanatori és previst que 
tingui tres sales de vetlla, amb la possibilitat d’ampliar-les fins a 
cinc, i una sala de cerimònies amb una capacitat per a 190 perso-
nes. Defensen que és “molt necessari per a Solsona”. 

rcolomina
Resaltado


	lm01
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48



