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Retiren i destrueixen un projectil
d’artilleria i una granada de
morter trobats a Conca de Dalt
Van ser localitzats per un veí en una torre abandonada

Sanció per pescar sense permís

Els membres del cos d’Agents Rurals van denunciar una persona
per pescar sense haver obtingut prèviament el permís de la Zona
de Pesca Controlada a Os de Balaguer i Àger /FOTO: Agents Rurals

Denunciat a l’estany d’Ivars

Els Agents Rurals van sancionar un pescador en una zona de pesca
controlada de l’estany d’Ivars i Vila-sana per manca de llicència,
del permís de la zona i per pescar amb tres canyes. /FOTO: A. R.

Els Agents Rurals fan controls
dels equips d’aplicació
de productes fitosanitaris
Els Agents Rurals estan fent actualment una campanya d’inspecció d’equips fitosanitari i
comprovem que els equips
d’aplicació delS productes que
estan treballant al camp o desplaçant-se hagin passat favorablement la inspecció corresponent, si estan inscrits al registre

oficial i que es disposa del carnet
d’aplicador. Cal recordar que des
del novembre de 2016 de l’any
2016 només es poden utilitzar
per a usos professionals aquells
equips que hagi passat favorablement una inspecció. Encara
hi ha un 25% que no l’han passat o no l’han superat.

El Govern ha autoritzat
l’adquisició de 92 vehicles
pesants per als Bombers
El Govern de la Generalitat ha
autoritzat la compra de 92 vehicles, tipus autobomba rural
pesant, per als Bombers durant
el període 2020-2022. Aquesta adquisició s’emmarca dins de
l’objectiu de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments de substituir periòdicament els vehicles més antics
que van quedant obsolets. La im-

mensa majoria d’aquests vehicles
excedeixen amb escreix els 15
anys considerats com a període
d’amortització. Segons l’executiu,
la compra respon a la voluntat del
Departament d’Interior de “renovar els equipaments i instal·lacions” dels Bombers de la Generalitat, “greument afectats” per les
retallades en el sector públic en
els últims anys de crisi. Aquesta

Conca de Dalt
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil va retirat un projectil d’artilleria de 75 mil·límetres i una granada de morter reformat de 81 mil·límetres de les
ruïnes d’una torre abandonada
situada a Conca de Dalt (Pallars
Jussà). Un veí d’aquesta localitat,
seguint les indicacions recomanades, va alertar al cos policial i
agents del Grup Especialista en
Desactivació d’Explosius (GEDEX), acompanyats d’efectius de
la Pobla de Segur, s’hi van desplaçar al lloc el dimarts. El material,
que aparentment s’hauria utilitzat durant la guerra civil espanyola, va ser traslladat a una zona segura per tal de poder analitzar-lo
i procedir posteriorment a la seva
destrucció immediata.
Des de la Guàrdia Civil recorden que en cas de trobar un ob-

Crema un camió
petit a l’N-II, al
terme municipal de
Torres de Segre
Un camió petit es va cremar
ahir quan circulava pel quilòmetre 450 de l’N-II, al terme
municipal de Torres de Segre.
En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats
de la incidència a les 14.40 hores. Ràpidament, fins al lloc
dels fets es van desplaçar dues
dotacions dels Bombers de la
Generalitat que van trigar una
hora i mitja en apagar el foc.

renovació de vehicles arriba després de la recent convocatòria de
250 places de bombers feta pel
Govern. D’altra banda, el Govern
va informar que, entre l’1 de gener i el 14 de març, s’han destinat més de 800.000 euros a la
contractació de mitjans aeris del
Departament d’Interior. Aquesta
despesa s’ha centrat en cobrir les
despeses fixes i variables dels dos
helicòpters propietat de la conselleria, així com en el lloguer de
tres helicòpters més: un de polivalent per als Bombers, un de
bombarder amb tanc d’aigua per
al mateix cos i un altre per a la Direcció General de la Policia.

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge del projectil i la granada de morter

jecte amb una aparença sospitosa
i que pugui semblar ser un artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic, es recomana no tocar-lo i
avisar immediatament al cos poli-

cial. A més, afegeixen que és molt
útil aportar les coordenades GPS
de la seva localització, les quals es
poden obtenir a través de dispositius mòbils.

Una persona, ferida lleu en un xoc entre un
camió i una furgoneta a l’A-14, a Alpicat
Una persona va resultar ahir ferida de caràcter lleu en un xoc entre un
camió i una furgoneta a l’A-14, al terme municipal d’Alpicat. L’incident
es va produir a les 6.04 hores, moment en el que els serveis d’emergències van ser informats del sinistre. Al lloc de l’accident es van personar
els Bombers, els Mossos i el SEM, que va atendre el ferit.

Mor una àliga electrocutada en impactar
contra una línia elèctrica al nucli de Ferran
Una àliga va morir ahir presumptament electrocutada en impactar contra una línia elèctrica a Ferran, nucli pertanyent a Estaràs. Emergències
va ser alertat a les 18.15 hores que hi havia hagut una explosió a la citada línia. Fins al lloc es van desplaçar tècnics de la companyia elèctrica,
Bombers i Agents Rurals. L’àliga estava al peu de la torre.

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Imatge dels Bombers, durant un servei
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Puigdemont defensa la
unilateralitat si fracassa
la voluntat de diàleg
“Fracassada la via del
diàleg no tenim perquè
renunciar, en absolut, a la
via unilateral”. Així ho va
assegurar ahir el president
Carles Puigdemont
en un acte a través de
videoconferència a Lleida.
Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Puigdemont assegura que “no hi
hem renunciat mai perquè és un
recurs legítim” tot i que “preferim
la via del diàleg i de l’acord a la
de la unilateralitat”. Des de l’exili,
Carles Puigdemont va assegurar
que cal anar a votar el 28 d’abril
perquè “a cada urna, un 1 d’Octubre”. En aquest sentit, sobre els
resultats del referèndum, considera que es defensen “fent que
Jordi Turull tingui veu a Madrid”
i que “mentre siguem fidels al
mandat de la gent, estem defen-

FOTO: PP/ Reunió dels dos candidats populars amb el sindicat

El PP s’emplaça a defensar
a Europa i al Congrés les
iniciatives del sindicat Asaja
FOTO: L. S./ Puigdemont confia en què arribarà el reconeixement

sant l’1 d’Octubre”. Recordant els
efectes durs que estan patint a nivell personal, assegura que “s’ha
recorregut un camí que no s’havia
fet mai” i que “el dia que a les urnes no hi sereu, s’haurà acabat el
procés”.

Respecte al judici als presos,
afirma que a Europa “no s’entén
perquè jutgen gent per fer un referèndum. El judici no el compra
ningú” i va assegurar, contundent,
que “l’Estat espanyol té aquesta
batalla perduda”.

Els candidats del Partit Popular al Congrés i al Senat, Dante
Pérez i Miquel Àngel Balao, respectivament, s’emplacen a portar la reducció de la quota d’autònom en un 25% a Madrid i al
Parlament Europeu. Aquesta és
una iniciativa d’Asaja Lleida, que
també defensa la creació interprofessional de la fruita. L’entitat també vol impulsar ajuts en
la millora dels camins i xarxes

rurals, connexions d’Internet de
les comarques agràries, i la fixació d’obres i desenvolupament
del corredor mediterrani. “Esperem dur les iniciatives al Congrés
i també a Europa, on el Partit
Popular és el grup més nombrós
del Parlament Europeu”, va afirmar Pérez en la seva visita per
“conèixer les inquietuds dels
sectors a la província d’agricultura i ramaderia”.

Montilla afirma a Tremp
que el 155 “preventiu”
és “anticonstitucional”
L’expresident de la
Generalitat i actual senador
del PSC, José Montilla, va
defensar ahir que la seva
formació no està a favor
d’intervenir Catalunya
amb “caràcter preventiu”,
com proposen els partits
de dretes en aquestes
eleccions.
Tremp
ACN
“Aquesta invenció del 155 preventiu de la que parlen el PP i Cs
és clarament anticonstitucional i
amb aquest plantejament no hi
trobarien el suport dels socialistes”. En un acte electoral a Tremp,
també va defensar que la solució
al conflicte català ha de ser pactada pel entre els catalans i amb
l’Estat i, posteriorment, “ratificada” a través d’un referèndum. En
aquest sentit, va afirmar que cal

FOTO: Terra Ferma / Els alumnes dipositant el seu vot a les urnes

Els alumnes del centre Terra
Ferma celebren uns comicis
per estudiar la democràcia
FOTO: ACN / L’expresident José Montilla, a l’acte de campanya a Tremp

un procés de diàleg i negociació
per arribar a acords “pensant en
la gent”.
Montilla va voler deixar clar
que “els referèndums no estan
prohibits, però han de tractar de
solucionar problemes, no obrir

diferències i divisió en una societat”. Durant la seva intervenció en
un acte electoral del PSC a Tremp,
també va dir que la política “és
diàleg, negociació i pacte” i que
calen “majories qualificades” per
poder canviar les lleis.

Els alumnes de 4t de Primària
de l’escola Terra Ferma estan estudiant com funciona la democràcia i, per això, han fet unes
eleccions. Han creat uns partits
escolars i han presentat les propostes que realitzarien per millorar l’escola. Cada partit polític,
cada grup d’alumnes, han preparat els seus objectius, els seus
fulletons o pòsters i, fins i tot, els
seus mítings per tal de convèn-

cer als altres companys de que
les seves propostes eren les millors i que valia la pena votar-los.
A les eleccions hi han participat
els seus companys i altres alumnes de diferents cursos així com
part del professorat. Al final, les
propostes per a la millora del
col·legi del “partit” guanyador
van ser presentades al director
de l’escola i confien en què es
podran dur a terme a la realitat.

