La Paeria concede la licencia
al primer operador de alquiler
de patinetes eléctricos | PÁG. 10

ABSUELTO DE ABUSOS SEXUALES EL
PROFESOR DE GUITARRA DE VIELHA. La
Audiencia indica que la denuncia de una menor
de 10 años no ha podido ser probada | PÁG. 17

Maria Pilar Cases, de
ERC, primera mujer en la
Alcaldía de Tremp | PÁG. 16
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El Síndic exige a la Paeria
que reactive la oficina de
atención a los temporeros
EL AYUNTAMIENTO SE REAFIRMA EN QUE LA COMPETENCIA ES DEL GOVERN.
Rafel Ribó afirma que se requiere una “intervención integral de las administraciones” y Miquel
Pueyo ya pidió a Fèlix Larrosa la contratación de cinco personas para atender al colectivo | PÁG. 8

La UdL acoge ‘Petits Universitaris’

1,30€

Las defensas
desmontan el
relato de la
violencia en
Catalunya
Las defensas de los políticos
que son juzgados por rebelión
en el Tribunal Supremo desmontaron ayer las acusaciones poniendo en entredicho el
relato de la violencia descrita
por la Fiscalía, ya que no ha
quedado sustentado por ninguna de las pruebas que se
han visto en el proceso.
| PÁG. 3 A 5

REUNIÓN DE UN GRUPO DE
VECINOS DE L’ERETA PARA
FRENAR LA “DEGRADACIÓN
SOCIAL DEL BARRIO” | PÁG. 9

Las señales
de ‘Pareu’
también
llegan a Os
de Balaguer
La localidad de Os de
Balaguer, en la Noguera,
se ha sumado a la iniciativa de Torrelameu,
de la misma comarca, y
ha colocado las señales
con la leyenda en catalán Pareu para sustituir FOTO: Estefania Rufach / Imagen de
a las de Stop. | PÁG. 16 una de las señales en la localidad

FOTO: Tony Alcántara / Unos 160 estudiantes se acercaron con unos talleres al mundo académico y científico

Lleida abre la Selectividad
con 2.024 estudiantes,
156 más que el año pasado

La prueba de la Selectividad arranca
hoy en la demarcación de Lleida con
un incremento de estudiantes del 8%.
Los alumnos araneses podrán utilizar
| PÁG. 12
su lengua en Historia.

MOLLERUSSA INSTALARÁ EN
LAS PISCINAS UN ELEVADOR
PARA PERSONAS CON LA
MOVILIDAD REDUCIDA | PÁG. 18

16 COMARQUES | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

L’Ajuntament d’Os de
Balaguer reivindica la
llengua ‘catalanitzant’
els senyals d’Stop
És el segon municipi de la Noguera
on es realitza aquesta iniciativa
Os de Balaguer ha començat
a substituir els senyals de
‘Stop’ pels de ‘Pareu’. Se
suma així a la iniciativa que
ja va engegar Torrelameu.
Os de Balaguer
REDACCIÓ
És una decisió que van prendre fa
uns dos mesos i, de moment, ja se
n’han instal·lat dos. Tot i això en
disposen de deu perquè “es col·
locaran a la resta del municipi”.
Una acció que preveuen finalit·
zar “durant aquest mes i el juliol”.
Així ho va explicar ahir l’alcaldes·

sa en funcions, Estefania Rufach.
Aquest no és l’únic municipi de la
Noguera que ha optat per canviar
la senyalització de trànsit al ca·
talà, sinó que ‘agafen’ la idea de
Torrelameu, on ja van fer el canvi.
En el seu dia, l’alcalde del poble,
Carles Comes, va afirmar que la
iniciativa tenia com a objectiu la
normalització del català.
Amb el mateix objectiu en·
caren el repte de fer-ho a Ós de
Balaguer, on, a dia d’avui, la nova
senyalització no ha generat cap
crítica ni polèmica entre els ve·
ïns del poble. Un fet que sí que

va passar, per contra, a Torrela·
meu, on un grup d’una quinze·
na de persones van robar alguns
senyals, així com estelades, llaços
grocs i simbologia independen·
tista. Uns fets pels quals l’alcalde
Carles Comes va presentar una
denúncia als Mossos i va qualifi·
car l’atac de “catalanofòbic i fei·
xista”.
A falta d’acabar de canviar els
senyals verticals, no descarten
canviar les pintades del terra,
però ara “de moment són només
els senyals” explica l’alcaldessa
en funcions.

Exposició per identificar a
Solsona 199 joves del segle
XX vestits de comunió

La republicana Maria Pilar
Cases serà la primera dona
alcaldessa de Tremp
Maria Pilar Cases, d’ERC serà la
nova alcaldessa de Tremp grà·
cies a un acord de govern entre
la formació republicana i Junts
per Tremp. D’aquesta manera es
reedita el pacte de govern pels
pròxims quatre anys a l’Ajun·
tament de la capital del Pallars
Jussà. Gràcies a l’acord, Cases es
convertirà en la primera alcaldes·

sa de Tremp. L’acord a què han
arribat les dues formacions es
desgranarà avui en una roda de
premsa. Amb aquesta aliança de
les formacions independentistes
es deixa fora del govern munici·
pal de Tremp, Compromís, llista
guanyadora en les eleccions del
26-M amb sis regidors. ERC en va
obtenir 4 i Junts, 3.

Castelló renuncia
a l’acta de Junts
per Tàrrega per
“motius personals”

Finalitzen les obres
de la caldera de
biomassa del Casal
d’Agramunt

El número 5 de la llista de Junts
per Tàrrega, Josep Castelló, re·
nuncia a l’acta de regidor. Ho fa
“per motius personals”. “En el
seu moment vaig dir que em ju·
bilaria, eren unes eleccions es·
pecials i vaig dir que intentaria
ajudar en tot . Ara he d’encetar
un nou camí”. Al seu lloc entra·
rà Raül Palacios.

L’Ajuntament d’Agramunt ha
finalitzat aquesta setmana les
obres que han permès instal·lar
un nou sistema de climatització
per a la sala del Teatre Casal
agramuntí. El pressupost total
del projecte és de 184.000 eu·
ros i ha consistit en un terra ra·
diant alimentat per una caldera
de biomassa.

FOTO: Estefania Rufach / Els nous senyals de ‘pareu’ a Os de Balaguer

FOTO: ACN/ La nova alcaldessa de

Tremp, Maria Pilar Cases

Una exposició busca identificar
199 solsonins de principis del
segle XX vestits de primera co·
munió. Porta per nom Saps qui
són? i s’exposa al Consell Co·
marcal del Solsonès fins al prò·
xim 23 de juny. La seva comissà·
ria, Rosa Vila, va explicar a l’ACN
que l’exposició pretén ajudar a
entendre el significat, no només
espiritual sinó també social, de

l’acte de la primera comunió. En
la mostra, s’hi poden veure de·
talls que expliquen el moment
social i també el nivell econòmic
del retratat. La gent que visita
l’exposició té un llistat buit amb
números que corresponen a les
fotos i que, en cas d’identificar,
pot omplir amb el nom de la
persona que creu que és la re·
tradada.

Conveni entre
Puigverd i Lily
Brick per pintar
un mural
Puigverd de Lleida i Lily Brick fir·
men un conveni per fer efectiu el
mural relacionat amb la temàtica
de Sant Jordi. L’obra està previs·
ta de fer durant el mes de juliol
d’enguany. El conveni es va signar
amb l’equip de govern, qui mos·
tra el seu agraïment a les famílies
que han cedit l’espai.

FOTO: Aj. Puigverd/ Formalització del conveni entre l’ajuntament i Brick

