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Los delitos sexuales se disparan
un 43% en la ciudad de Lleida
La cifra, del primer trimestre del año,
disminuye un 8% en el conjunto de la
demarcación, con tres casos menos

Los robos con intimidación suben
en la capital del Segrià pero baja
| PÁG. 11
el total de hechos delictivos
Nous ajuntaments

ERC pierde Alcarràs y
Cervera por los acuerdos
de última hora de JxCat

FOTO: Selena García / Talamonte y Pueyo rubricaron la investidura

Arranca la campaña de la fruta de hueso
FOTO: S. M. (ACN) / Lleida prevé un aumento del 28% en la producción de melocotón y nectarina

| PÁG. 16

Pueyo y Postius firman hoy su
pacto en la Seu Vella | PÁG.3-4 Y EDIT. P.5
la opinión

EL OSO ‘GOIAT’ MATA A
UNA CABRA EN EL PRIMER
ATAQUE QUE SE REGISTRA
EN EL PALLARS JUSSÀ | PÁG. 14

EL FILM MEXICANO ‘DETRÁS
DE LA MONTAÑA’ TRIUNFA
EN LA MOSTRA DE CINEMA
LLATINOAMERICÀ | PÁG. 42

Montse Mínguez
“La ciutat ha fet
un canvi per a
bé en el temps
dels diferents alcaldes
socialistes”
| PÁG. 7
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L’os ‘Goiat’ mata una
cabra en el seu primer
atac al Pallars Jussà
FOTO: Aj.Mollerussa/ L’au es derivarà al Centre de Vallcalent de Lleida

L’animal, en zel, recorre en tres dies
tres comarques buscant una femella

La Policia Local de
Mollerussa lliura una cria
de mussol als Agents Rurals
La Policia Local va lliurar ahir a
una agent del cos dels Agents
Rurals una cria de mussol, la
qual tenia en custòdia després
que un menor la lliurés dimecres
a la nit a la Prefectura indicant
que l’havia trobada desorientada en un carrer de la ciutat.
L’agent, que va aixecar acta
de la recollida, va explicar que
l’animal serà traslladat al Centre

de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent per tal que pugui recuperar-se i tornar a ser
reintroduït al seu medi natural.
També va voler fer una crida a la
ciutadania perquè en cas de trobar animals salvatges desorientats enmig de la ciutat, la lliurin
a la Policia Local perquè aquesta pugui donar avís al cos dels
Agents Rurals.

L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS de l’Alt Urgell

celebra el seu desè aniversari amb activitats a tots els municipis de la comarca. Els actes s’iniciaran el proper 16 de juny i es
desenvoluparan fins al 16 de novembre a tots els municipis de
la comarca. En total s’oferiran 22 activitats, algunes combinades
entre elles, que consistiran en vuit conferències, sis caminades
i quatre visites guiades, dues jornades de caire acadèmic, una
taula rodona i una presentació de llibre.

FOTO: Agents Rurals / La gossa ‘Trufa’, dels Agents Rurals, va trobar el cadàver de la cabra

Goiat en el desig de
trobar femella va correr
incansablement tres
dies i va passar per tres
comarques diferents: Pallars
Sobirà, Pallars Jussà i Alta
Ribagorça. Durant el viatge
es menjà una cabra al Jussà.
Conca de Dalt
CARME QUINTANA
És sabut que un os en època de
zel és capaç de recórrer multitud
de quilòmetres per les muntanyes en recerca de femelles. Doncs
en aquest moment es troben la
majoria d’ossos adults que cam-

FOTO: Aj.Alcarràs / Imatge de l’edició de l’any passat

Passeig amb cavalls pels
fruiters d’Alcarràs el dia 29
La fruita, del camp directa al paladar. Sense intermediaris i amb
tot el sabor de la terra. Aquest
és el reclam més destacat de la
4a edició de la Ruta de Patrimo-

ni Alcarràs en Fruit, que es va el
29 de juny. Una jornada organitzada per la Regidoria d’Ensenyament i Patrimoni Històric de
l’Ajuntament d’Alcarràs.

pen lliurement per la serralada.
Un d’ells és Goiat, el mascle estrella en aquests moments, que
ahir es va saber que va devorar
una cabra recentment al municipi
de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.
Es tracta del primer atac que protagonitza aquest exemplar en
aquesta comarca.
Segons van informar ahir fonts
del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat,
“Goiat en tres dies va fer molts
quilòmetres i va creuar tres comarques: Pallars Sobirà, Pallars
Jussà i Alta Ribagorça, sent un
comportament propi de l’època

de zel quan corren molt en recerca de femelles”.
Els tècnics del programa de seguiment de l’os en veure la seva
posició van requerir als Agents
Rurals que s’apropessin sobre el
terreny i va ser quan van localitzar la cabra morta. Després es va
avisar al propietari.
Les mateixes fonts van indicar
que Goiat ara ja es troba de nou
en zona de presència permanent
d’os, és a dir, a zona pirinenca
pròpiament i a una cota molt més
elevada. En zones com el Pallars
Jussà no és habitual que campin
els ossos.

Revés presenta
a la biblioteca
d’Alguaire
dos llibres
La Biblioteca Josep Lladonosa i
Pujol d’Alguaire i Pagès Editors
van organitzar el 12 de juny conjuntament la presentació dels
llibres “Em tallaré les trenes” i
“Elogi del tres” de l’escriptora
lleidatana Marialba Revés. Va narrar quina és la seva trajectòria
literària, i va apropar al públic la
història que s’amaga.

FOTO: Aj.Alguaire / Un moment de la presentació
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Proposen per les Garrigues
un turisme sostenible per
poder “aportar-hi valor”

Les polítiques de joventut i la
participació centren el certamen
de l’‘Ancesa Jove’ de Maials

Alumnes del campus CETT-UB
presenten una proposta de turisme responsable i sostenible
per afavorir el desenvolupament
socioeconòmic i ambiental del
territori de les Garrigues Altes
amb l’objectiu d’aportar-hi més
valor. Aquesta jornada s’emmarca dins el Projecte Transversal
Co-creation Experience Challenge de l’Especialitat de Turisme Sostenible i Responsable

Els concerts complementen l’oferta de l’esdeveniment
Maials acollirà demà
l’‘Ancesa Jove’ amb una
jornada matinal dedicada
a la participació i les
polítiques de joventut.
Maials
REDACCIÓ
Així es va exposar ahir a la presentació del certamen que va tenir lloc a la Diputació de Lleida. Es
tracta d’una trobada de jovent de
municipis del Baix Segrià oberta a
tota la comarca amb l’objectiu de
fomentar la participació i la implicació dels joves de la comarca,
fins al punt de consolidar-lo com
un referent a nivell de dinamització juvenil i acció local en matèria de polítiques de joventut, així
com en un paradigma del compromís i representativitat dels
joves envers els seus respectius
municipis.
L’esdeveniment compta amb
el suport de les associacions de

del màster, que permet apropar
als i les estudiants la realitat
del sector a través d’un exemple pràctic mitjançant el qual es
planteja la resolució d’una necessitat detectada per part d’entitats col·laboradores, en aquest
cas, l’Ajuntament de la Granadella, l’Ajuntament de Bovera,
la Cooperativa de la Granadella
i l’Associació de protecció ambiental Trenca.

Concerts en petit format a
la Seu per celebrar els vint
anys de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música
(EMM) de la Seu d’Urgell ha organitzat per la setmana vinent,
entre els dies 18 i 21 de juny
-coincidint amb el final de curs
escolar- un seguit de petits concerts per celebrar el vintè aniversari del centre, els quals tindran
lloc en diferents espais a l’aire

FOTO: Diputació/ Acte de presentació de la nova edició de l’Ancesa

joves de dotze municipis del Baix
Segre: Aitona, Sarroca de Lleida, Torres de Segre, Aspa, Alfès,
Montoliu de Lleida, Llardecans,
Maials, Almatret, Sunyer, Sudanell i Seròs. Un fet que van destacar tant Jordi Latorre com David

Massot, alcalde en funcions de
Maials. Ambdós coincideixen que
l’Ancesa s’ha convertit en una trobada que va remarcar la importància que siguin les associacions
de joves les que tinguin la iniciativa de muntar aquest certamen.

lliure de la nostra ciutat. Des de
la direcció de l’escola s’afirma
que “volem d’aquesta manera
celebrar que el centre ha fet ja
vint anys, i com es va dir a l’inici
de curs, tornar la confiança que
tant l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com tota la població ha dipositat en els estudis musicals”.

La baixada de
falles de la Pobla
de Segur compta
amb més de cent
participants

FOTO: Aj. Agramunt / Estat actual dels camins arreglats per les obres

Finalitza l’arranjament dels
camins de la Donzell
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camins i reomplir de material la
capa de rodadura. D’altra banda,
aquesta setmana també s’han
començat les obres d’arranjament de diversos vials.

li

am per e
recl
m

:
eses
pr

LOGO

stes, tro
s, fe
ba
ari

:
all

S SERIGRA
TA

Finalitzen les obres d’arranjament dels camins de La Donzell,
fetes conjuntament amb l’Ajuntament d’Agramunt. S’ha millorat el ferm, perfilat el traçat dels

s, etc:
de

anys de publicitat

fallaries puguin construir la seva
falla, una tasca que cada persona duu a terme la setmana abans
de la festa. A més, el poble s’ha
vestit de banderoles i també de
l’escultura de falles a la rotonda
d’entrada a la Pobla.
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arrelada a la Pobla.
Ja fa més de dues setmanes
que a la Pobla es respira l’ambient fallaire: s’ha anat a buscar la
teia a Boumort i els pals d’avellaner a la Vall Fosca, dos elements
imprescindibles perquè els i les

ticles de rega
Ar

FOTO: FallairesPobla/ Imatge de l’anterior edició de les falles a la Pobla

Ar

La Pobla de Segur acollirà més de
cent fallaires i pubilles a les Falles,
que se celebren el 17 de juny al
vespre en honor a la mare de Deu
de Ribera. Enguany, tot i ser en dilluns, seran un centenar els i les
fallaires que baixaran de la muntanya de Santa Magdalena, com
és tradició, quan cau la nit. David
Garín, president de l’Associació
de Fallaires i Pubilles de la Pobla
de Segur, explica que estan molt
contents de veure que la xifra de
persones que participen a les falles es manté, ja que això significa
que és una festa molt esperada i
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