
El acceso principal al Congost 
de Mont-rebei permanecerá 
cerrado una semana | PÁG. 14

Un vecino de Cervera de 21 años 
fallece al volcar su furgoneta     
en la A-2, en Collbató | PÁG. 13

MUERE UN ADOLESCENTE QUE SE AHOGÓ 
EN LA PISCINA DE LA GRANJA D’ESCARP. 
El joven, de 14 años, falleció en Sant Joan de 
Déu, hospital donde fue trasladado| PÁG. 13
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Pueyo piensa crear 
un ‘Consell de la 
Ciutat’ abierto a las 
entidades cívicas
COMIENZAN LAS REUNIONES A TRES EN LA PAERIA. ERC, 
JxCat y el Comú prevén tener cerrada el viernes una propuesta de 
gobierno que las asambleas decidirán si será de 13 o de 15 ediles. | PÁG.6

FOTO: Tony Alcántara / Los animales que sobrevivieron al accidente fueron llevados a otro camión

Un camión con 80 cerdos 
vuelca en Artesa de Segre

El conductor de un camión resultó 
herido leve ayer en el término de Ar-
tesa de Segre al volcar su vehículo, que 
transportaba cerdos.  | PÁG. 12

FOTO: M. Ll. (ACN) / El nuevo Síndic, Paco Boya, ayer en la celebración

El Govern apela en la fiesta 
del Aran a la cultura para 
hacer frente a los “ataques”

Mil personas exigen en 
Lleida a Europa que ‘se 
moje’ por Catalunya

| LA PÀGINA TRES

| PÁG. 8

| PÁG. 15

FOTO: Tony Alcántara / Un momento de la manifestación de ayer

Riña en Puigverd de Lleida por 
la ‘visita’ del alcalde saliente al 
Ayuntamiento de noche
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Un camió que transportava 
uns 80 porcs bolca a la 
C-1412b, a Artesa de Segre
El conductor va resultar ferit lleu i la carretera es 
va tallar dues hores durant les tasques de retirada
Lleida 
REDACCIÓ
Un camió de gran tonatge que 
transportava una vuitantena de 
porcs va bolcar ahir quan circu-
lava pel quilòmetre 28,2 de la 
C-1412b, al terme municipal d’Ar-
tesa de Segre. En aquest sentit, el 
conductor del vehicle va resultar 
ferit lleu i part dels animals que 
anaven en el camió van morir.

En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del sinistre a les 10.13 hores i 
ràpidament es va activar el cor-
responent protocol. Així, fins al 
lloc dels fets es van desplaçar un 
total de vuit dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat, els Mossos 
d’Esquadra, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), veteri-
naris i una grua de gran tonatge 
encarregada de retirar el vehicle 
bolcat. A més, fins al lloc dels 
fets també es va desplaçar un al-
tre camió per recollir els animals 
vius. Cal indicar que el camió va 
quedar recolzat en una masia que 
hi ha en aquell punt quilomètric i 
també va patir una fuita de gasoil 
que va ser tallada minuts després 
de l’accident. Pel que fa a l’afec-
tació viària, la carretera, al Port 
de Comiols, es va tallar cap a les 
13.30 hores, durant les tasques 
de retirada del camió bolcat.

Per altra banda, entre el diu-

FOTO: Tony Alcántara / El camió bolcat va quedar recolzat en una masia que hi ha a la carretera

menge i ahir a les carreteres llei-
datanes es van registrar altres 
accidents. Així, el diumenge, a les 
22.45 hores, a l’A-2 al seu pas per 
Alcoletge un turisme va patir una 
sortida de via i dues persones van 
resultar ferides lleus. A més, ahir 
a les 2.50 hores, a l’A-2, a Bell-lloc 
d’Urgell, va haver-hi un accident 
múltiple amb quatre vehicles im-
plicats, un dels qual transportava 
dos cavalls. Cap de les set perso-
nes va resultar ferida. Finalment, 
a les 6.02 hores es va produir una 
sortida de via a l’L-310, als Plans 
de Sió, i no van haver-hi ferits. 
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FOTO: T. A. / Els porcs vius van ser traslladats a una altre camió

La nova línia de bus exprés e4 en-
tre Alpicat i Lleida, que entrarà en 
servei el 25 de juny, incrementarà 
les prestacions i les freqüències 
de la línia actual que enllaça amb-
dues ciutats, ja que permetrà dis-
posar d’un bus cada hora en els 
dos sentits. Es tracta de la quar-
ta línia de la xarxa exprés.cat que 
implanta Territori i Sostenibilitat 
a la demarcació de Lleida, des-
prés de les que uneixen la capital 
del Segrià amb Cervera, Alfarràs i 

Alcarràs, i la número 40 del con-
junt Catalunya. Encara no hi ha 
data per a les dues pendents (les 
Borges Blanques-Lleida i Almace-
lles-Lleida) tot i que el Govern té 
avançada la redacció del projec-
te de la futura xarxa de Rodalies 
de Lleida en el marc del qual es 
plantejaran mesures per millorar 
la connectivitat entre aquestes 
ciutats. El secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat, Isidre Gavín, i 
l’alcalde l’Alpicat, Joan Gilart, van 

Territori posa en marxa una 
línia de bus exprés entre 
Alpicat i la ciutat de Lleida

presentar ahir la nova línia de bus 
exprés entre Alpicat i Lleida, que 
entrarà en servei el 25 de juny. 

El nou bus exprés e4 reforçarà 
les franges horàries de dilluns 
a divendres feiners amb 7 no-
ves expedicions de manera que 
l’oferta actual passarà a ser de 
17 serveis en sentit Lleida i 18 en 
sentit Alpicat. Així, s’aconseguirà 
que entre setmana la línia disposi 
d’una freqüència de pas d’un bus 
cada hora tant en un sentit com 
en l’altre. Del total d’expedicions 
d’entre setmana, 3 d’anada i 3 de 
tornada permetran la intermo-
dalitat amb els serveis ferroviaris 
d’alta velocitat, així com d’altres 
serveis ferroviaris. FOTO: S.Miret (ACN) / La nova línea es va presentar ahir

Miralcamp acull la 
gala de lliurament 
de les Beques   
Taller Argal

Comencen els 
treballs contra una 
planta invasora al 
Segre a l’Alt Urgell

El Govern reconeix 
entitats de dones  
de Tremp i 
el Vilosell

Argal Alimentación, amb plan-
ta a Miralcamp (Pla d’Urgell), 
ha repartit 100.000 euros en 
14 beques als guanyadors de 
la darrera edició de les Beques 
Taller Argal. Aquesta iniciativa 
va néixer l’any 2018 amb la vo-
luntat de la companyia d’ajudar 
a aconseguir els somnis d’aque-
lles persones que senten passió 
pel que fan.

La celebració de la gala es 
va dur a terme a la població de 
Miralcamp amb els 20 semifi-
nalistes, segons informà ahir la 
companyia.

El departament de Territori i 
Sostenibilitat ha iniciat els tre-
balls per eradicar la pampa del 
Caucas (Heracleum mantega-
zzianum) de la ribera del riu Se-
gre entre les comarques de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya. Es tracta 
d’una planta exòtica invasora 
molt nociva. 

El Govern de la Generalitat re-
coneix 23 entitats de dones per 
25 anys de trajectòria en favor 
de la igualtat efectiva de dones 
i homes. Entre les entitats guar-
donades hi ha l’Associació de 
Dones Rosa d’Abril del Pallars 
Jussà (Tremp) i l’Associació Les 
Llobes del Vilosell (Garrigues).
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La Diputació aportarà 3,2 mili-
ons d’euros al programa d’ajuts 
per a llars d’infants de titulari-
tat municipal corresponent al 
curs 2017-2018 per concurrèn-
cia competitiva. El ple de la cor-
poració celebrat el passat 28 de 
febrer de 2019 va aprovar inici-
alment les bases específiques, 

i s’ha aprovat definitivament la 
convocatòria en la junta de go-
vern celebrada aquest dilluns, 
17 de juny. Aquesta aportació es 
fa en exercici de la competència 
d’assistència i cooperació eco-
nòmica als municipis, especial-
ment aquells de menor capaci-
tat econòmica. 

La Diputació destina més 
de tres milions per ajudar a 
les llars d’infants municipals

El grup de contacontes d’Aspid 
va dur a terme ahir la lectura del 
conte La Gota lota a les escoles 
bressoles municipals Patufet i 
Els Putxinel·lis de Balaguer, amb 
la participació d’un total de 121 

nens i nenes. L’objectiu és apro-
par la normalització de la dis-
capacitat a la infància i, alhora, 
transmetre als petits diversos 
valors socials i mediambientals, 
com ara l’amistat. 

Lectures per normalitzar la 
discapacitat a Balaguer

FOTO: Aspid/ Lectura que es va fer ahir d’un dels contes a Balaguer

La Diputació, a través de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, va iniciar ahir 
els treballs de recuperació de l’arc 
d’Adà de Llardecans, una tasca 
per a la qual es compta amb la to-
tal col·laboració de l’ajuntament. 
El projecte té al capdavant la sec-
ció d’arqueologia de la Diputació i 
compta amb un pressupost d’uns 
26.000 euros. S’executarà en tres 
fases, la primera de les quals és 
la que es va iniciar ahir i que es 
prolongarà aproximadament 
d’aquí una setmana o deu dies. 
La vicepresidenta de la Diputa-
ció, Rosa Pujol, va destacar que 
aquesta actuació “ve a fer palès, 
un cop més, el compromís de la 
Diputació amb la preservació dels 
béns patrimonials del territori, a 
més de subratllar la rapidesa en 

la redacció del projecte i la seva 
execució en el menor temps pos-
sible”. 

En aquesta primera fase, diri-
gida pel restaurador Ramon Solé, 
es procedirà a la neteja i a la iden-
tificació de la posició de cadascun 
de les 34 dovelles que formaven 
el conjunt. En una segona, que es 
durà a terme a continuació i que 
durarà unes tres setmanes sota la 

Arrenquen els treballs per la 
recuperació de l’Arc d’Adà 
enderrocat a Llardecans

direcció de l’arquitecte Josep Àn-
gel Corbella. 

En conjunt, la intervenció du-
rarà entre un mes i mig i dos me-
sos al llarg dels quals, aprofitant 
la recuperació de l’arc, es mirarà 
de recuperar la base rectangular 
de l’edificació que l’acompanyava, 

amb la qual cosa es permetrà po-
sar en valor el conjunt arquitectò-
nic i entendre millor el seu con-
text. També es farà un time laps 
amb tot el procés, una feina que 
anirà a càrrec de HGAcomunica-
ció. Cal recordar que l’arc va ser 
enderrocat el 31 de març.

FOTO: Diputació/ Els tècnics col·locant les primeres pedres de l’arc

Compta 
amb un 

pressupost de 
26.000 euros 

Els Amics del 
Terrall de les 
Borges creen 
un concurs  
de poesia 
L’Associació Amics del Terrall de 
les Borges ha obert aquest juny 
la convocatòria de la primera 
edició d’un concurs de poesia 
basat amb parc del Terrall. Una 
iniciativa que té com a objectiu 
honorar l’emblemàtic pulmó 
verd de la capital de les Garri-
gues i, en un futur, reunir totes 
les publicacions en un llibre. 
Segons va explicar el president 
de l’associació, Josep Domè-
nech, per tal d’apropar el con-
curs a tothom, les poesies es 
poden presentar tant en català 
com en castellà i no hi ha límit 
d’edat.
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L’accés principal al 
congost de Mont-rebei, 
tancat una setmana
La Diputació estima en 375.000 
euros la millora del camí municipal
Sant Esteve de la Sarga
ACN
L’accés principal al congost de 
Mont-rebei romandrà tancat al-
menys una setmana pel despre-
niment de roques que va tenir 
lloc dissabte a la carretera que va 
des de Pont de Montanyana fins 
a Sant Esteve de la Sarga (Pallars 
Jussà). Tècnics d’Infraestructures 
es van desplaçar ahir dilluns so-
bre el terreny per tal d’avaluar el 
volum i l’afectació de les roques 
caigudes. 

L’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, va explicar 
ahir que aquests tècnics ja esta-
va previst que visitessin la zona 
abans del despreniment però 
que ara caldrà portar a terme 
treballs amb maquinària per re-
tirar les roques. Mentrestant, els 
visitants al congost arriben a peu 
fins al punt on hi ha l’esllavissada 
i han de girar cua perquè està ta-
llat. L’alternativa és fer un tomb 
d’uns 18 quilòmetres amb cotxe 
per arribar fins al punt on comen-
ça la ruta.

El despreniment de roques va 
tenir lloc dissabte al matí i no va 
provocar cap dany personal però 
si que va tallar la totalitat de la 
carretera d’accés al congost. Va 
passar en un punt on hi ha un sin-
gle de gran alçada que ahir dilluns 
el tècnics van començar a inspec-
cionar per determinar la seva es-
tabilitat. 

Per la seva banda, la Diputació  

valora en 375.000 euros la millo-
ra del ferm dels vuit quilòmetres 
del camí municipal d’enllaç entre 
Pont de Montanyana i el congost 
amb una solució de mescla bitu-
minosa en calent. Aquest projec-
te seria independent de les actu-
acions que es duguin a terme per 
l’esllavissada del dissabte que va 
tallar la via, que va ser visitada 
ahir pels tècnics de la Diputació. 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Un  dels tècnics inspeccionant la zona 
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Picabaralla a Puigverd de Lleida 
per la presència de l’exalcalde 
a l’Ajuntament diumenge a la nit
El nou equip de govern el va convidar a marxar
Puigverd de Lleida
J.C. / S.M.
El nou mandat municipal ha co-
mençat amb polèmica a Puigverd 
de Lleida arran d’un vídeo que es 
va fer viral ahir en el qual es veu 
l’exalcalde Josep Solsona i l’actual 
alcaldessa Sandra Barberà i per-
sones de l’actual equip de govern 
municipal discutint. El motiu de la 
topada és que l’alcalde sortint es-
tava dins de les instal·lacions de 
l’Ajuntament el diumenge sobre 
les 23.00 hores de la nit, quan ja 
s’havia constituït el nou consis-
tori el dia abans. Poc després es 
van presentar a l’ajuntament la 
nova alcaldessa, Sandra Barbe-
rà, i membres del seu equip per 
demanar-li que abandonés les 
instal·lacions i que els tornés les 
claus de l’edifici consistorial. La 
discussió va acabar amb una tru-
cada als Mossos d’Esquadra. 

“Em va avisar un veí de què 
hi havia llum a l’ajuntament” va 
explicar ahir l’actual alcaldessa, 
Sandra Barberà, d’ERC. Barberà 
explica que un cop ho va saber, 
ho va comunicar als altres mem-
bres del partit “perquè eren les 

onze de la nit, i és l’afegit que te-
nim les dones, que no sabem que 
ens pot passar”. Segons l’actual 
alcaldessa, Josep Solsona estava 
“preparant feina pels treballa-
dors”, un fet que “no ho pot fer 
perquè ja no és alcalde”. És per 
això, remarca, que “li vam dir que 
no podia estar allà”. En aquest 
sentit, també li van demanar les 
claus, i, assegura, “ens va dir que 
no”. Davant d’això, Barberà va de-
cidir trucar als Mossos d’Esqua-
dra “que van tenir un paper de 
mediador”.

La republicana afirma que en 
tot moment es va mantenir la 
cordialitat i que no hi van haver 
insults ni paraules fora de lloc. 
No obstant això, la mateixa nit 
van canviar el pany del consisto-
ri “perquè no teníem la seguretat 
de què no tornés a passar”. 

Per la seva banda, l’exalcalde 
de Puigverd de Lleida assevera 
que havia avisat a la secretària  
del consistori que aniria a l’Ajun-
tament a deixar uns documents 
per facilitar la transició. Solsona 
explica que només volia deixar al 
mostrador un díptic de les activi-

FOTO: / Imatge del ple d’investidura del nou mandat celebrat dissabte

tats del tercer trimestre, un pro-
grama de les Sardanes a la Fresca 
i un document relacionat amb el 
POUM. 

L’exalcalde, que va tornar les 
claus del consistori ahir al matí, va 
anunciar ahir que prendrà acci-
ons legals contra les persones que 
han difós el vídeo de la discussió 
“ja que és va fer un lloc privat i no 

era cap acte públic”. Solsona con-
sidera que l’actual equip de go-
vern “ha de recórrer a aquestes 
coses per tapar” les crítiques que 
ha despertat el seu pacte amb el 
PSC per desbancar-lo. Cal recor-
dar que JxCAT va ser la llista més 
votada però la suma dels quarte 
regidors d’ERC i un de socialista 
l’han deixat a l’oposició.
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Marta Viladorsa és 
la nova presidenta 
del Talladell, EMD 
de Tàrrega
Marta Vilardosa Puiggené és 
la nova presidenta de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada del 
Talladell, població del terme 
de Tàrrega, després que la seva 
candidatura esdevingué la més 
votada el passat 26 de maig. 
Viladorsa vol treballar “amb es-
tabilitat, inclusió i participació” 
i amb la voluntat de mantenir 
una “bona entesa” amb el Go-
vern de Tàrrega. 

Augé ofereix 
a SiF i el PSC 
la primera 
i la segona 
tinença
Joan Prat, de Solucions i Fu-
tur, ocuparà la primera tinen-
ça d’alcaldia i Raimond Fusté, 
del PSC, la segona. Així ho han 
acordat amb Junts per Catalu-
nya-Cervera, després de pactar 
i permetre la investidura de Ra-
mon Augé amb majoria absolu-
ta. “Estem treballant en l’acord 
perquè la resta no està tancat” 
explica Augé. Precisament ahir 
a la tarda es van reunir els tres 
partits, a l’espera de poder tan-
car-ho tot el més aviat possi-
ble. Cal recordar que Augé li va 
prendre l’alcaldia al republicà 
Joan Santacana.

Tradicional baixada de falles a la Pobla
La Pobla de Segur va acollir ahir a la nit una nova edició de la tradicional baixada de falles des de la muntanya 
de Santa Magdalena. En aquest municipi, la baixada de falles es remunta fins als anys cinquanta i juntament 
amb les baixades celebrades en altres pobles van ser incloses a la llista de Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat l’any 2015 /FOTO:  ACN 

Rosa Maria Perelló acusa a Alba 
Pijuan, l’actual alcadessa de Tàr-
rega d’Esquerra, de “pactar amb 
els del 155 per tal d’assolir l’al-
caldia”. L’exalcaldessa de la cpai-
tal de l’Urgell assegura que la se-
va prioritat és “Tàrrega però per 
uns altres, no. L’únic objectiu 
era fer fora la Perelló. ERC-MES-
AM i la CUP han acordat pactar 
amb el PSC. Un pacte tripartit 
del 155”.

Davant d’aquesta situació, 
diu que Junts per Tàrrega s’han 
“mantingut ferms. Per nosaltres 
la situació del país, dels nostres 
presos i exiliats polítics merei-
xen  coherència i fermesa. I 
aquest és el valor més gran”. En 
aquest sentit, des del partit as-
seguren que els republicans no 

“van voler ni tan sols asseure’s 
a la taula a parlar”. La formació  
de Junts per Catalunya a Tàrrega 
recorda que va guanyar les elec-
cions amb 2.436 vots. En aquest 
sentit, asseguren que el fet que 
la força més votada no hagi estat 
respectada “només ha passat 
en una altre ocasió, l’any 1987, 
quan el PSC i Independents van 
desbancar Convergència. 

Perelló acusa Alba Pijuan 
de “pactar amb els del 155 
per assolir l’alcaldia”

L’exalcaldessa 
diu que la 

seva prioritat 
“és Tàrrega” 
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