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L’alcalde de Bellvís, Joan Talarn,
es perfila per presidir la Diputació
L’expaer en cap Fèlix Larrosa serà diputat provincial pel PSC
i Eloi Bergós i Jordi Latorre podrien repetir a l’ens per Junts
Lleida
I.C./F.G./J.C.
L’alcalde de Bellvís, Joan Talarn,
és el candidat més ben situat per
presidir la Diputació de Lleida en
aquest pròxim mandat, un càrrec
que recaurà aquests quatre anys
en ERC al ser la força amb més
diputats (11), només a dos de la
majoria absoluta.
A falta de veure si finalment
hi haurà pactes que li assegurin
la majoria absoluta (fonts d’ERC
van explicar a LA MAÑANA que
ara per ara es plantegen un pacte
amb Junts per Catalunya i, si no
fos possible, un govern en solitari) és el de l’alcalde de Bellvís el
nom que sona amb més força. De
fet, fonts del partit van confirmar
ahir que Joan Talarn ocuparà un
dels dos llocs que li corresponen
a la Diputació pel partit judicial
de Balaguer (l’altre serà per l’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach).
Segons les fonts consultades, a
favor de Talarn hi juga el fet que
és el diputat d’ERC amb més experiència a l’ens provincial, ja que
aquest darrer mandat ja exercia
de número dos de Jaume Gilabert al plenari de la Diputació.
“És el nostre diputat més expert”,
explicava ahir a aquest diari un
membre de l’executiva dels republicans. De fet, els noms que
el partit ha triat per la Diputació
de Lleida s’hauran de confirmar
aquest vespre en l’executiva que
la formació celebrarà a Bellvís,
precisament el poble d’on és alcalde Joan Talarn.
D’altra banda també ha transcendit que els quatre llocs que li
corresponen a ERC pel partit judicial de Lleida els ocuparien la
regidora a la Paeria, Regina Cairol (número 5 de la candidatura
de Miquel Pueyo), la regidora de
Torrefarrera, Elena Martínez, el
regidor de Benavent, Ferran Accensi i l’alcalde de Corbins, Jordi
Verdú. Pel partit judicial de Tremp
ho seria l’alcaldessa Maria Pilar
Cases, pel de Borges, l’exalcalde
de la Granadella, Carles Gibert,
i pel de Cervera, Mercè Carulla
(número 2 de Joan Santacana). A
falta que transcendeixin els noms
dels diputats que li corresponen
a l’àmbit Pirineu, ERC té previst

Plensa, alcalde
d’Algerri, entre
els ‘favorits’
per presidir
la Noguera
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presentar entre avui i divendres
a la Junta Electoral tots els noms.
FÈLIX LARROSA SERÀ DIPUTAT
Pel que fa al PSC, l’exalcalde
de Lleida, Fèlix Larrosa, entrarà a
l’ens provincial, juntament amb
Agustí Jiménez, de Torreserona,
i Amador Marqués, d’UA. Els socialistes, a hores d’ara, no descarten cap pacte i asseguren que
parlaran amb “tothom”. De Junts,
pel partit judicial de Balaguer es
postula Eloi Bergós, actual quart
vicepresident mentre que pel de
Lleida també podria repetir l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre. Pel que fa a C’s, asseguren que
encara no ho han decidit.

és l’actual vicepresident quart

de Torrefarrera i vicepresident

Miquel Plensa, alcalde d’Algerri, és un dels més ben situats per presidir el Consell
Comarcal de la Noguera, segons van apuntar ahir fonts
del partit a aquest diari. De
fet, Plensa ja era el portaveu
dels republicans a la Noguera durant aquest passat mandat.
Segons va aprovar l’executiva, en el cas de la Noguera seran els deu consellers i
conselleres que li corresponen a ERC (que es va adjudicar l’ens amb majoria absoluta) els qui triaran qui ha de
ser el president o presidenta.
A hores d’ara totes les mirades estan fixades en l’alcalde d’Algerri, Miquel Plensa.
Consultat per aquest diari,
Plensa va dir que ell encara
no s’ha postulat pel càrrec
i es va limitar a dir que està
“a disposició del partit” i que
arribat el moment ocuparà
el lloc que li correspongui.
El grup d’ERC al Consell de la
Noguera tindrà sis conselleres i quatre consellers.

Alcaldes de la Segarra denuncien que
l’executiva comarcal els ‘veta’ al Consell
Polèmica a ERC per la designació dels consellers comarcals de
la Segarra. Els alcaldes de les
Oluges, Sant Guim de la Plana,
Ivorra i Montoliu denuncien que
l’actual executiva comarcal “ha
trencat el pacte que establia,
per una norma matemàtica, la
presència dels pobles més petits al consell”. El problema rau,
segons explica Josep Llobet, alcalde de Sant Guim de la Plana,

en les eleccions de l’executiva.
S’hi havien de presentar dues
llistes, una encapçalada per Vicenç Roig i l’altra per Rosa Mas.
Al final, però, es van unificar
en una sola, amb Mas al capdavant, pactant que s’establiria
una norma matemàtica per repartir equitativament els consellers. La norma contempla quatre consellers pels pobles petits,
tres pels mitjans i dos pels grans.

Ara, però, segons explica Llobet,
l’executiva ha decidit que es farà
“per paritat, confiança i renovació”. “M’han dit que no em fan
confiança però no em donen
motius” explica. Els quatre alcaldes exigeixen que es reconsideri, han demanat una reunió
amb Aragonés i estan recollint
firmes de simpatitzants. Aquest
diari va intentar contactar, sense èxit, amb Rosa Mas.
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Troben una
dona morta al
Canal d’Urgell,
a les Borges
Una dona de 67 anys, veïna
d’Arbeca, va aparèixer morta
ahir a primera hora del matí al
Canal d’Urgell entre les Borges
i Puiggròs, al terme municipal
de les Borges Blanques. Segons
van explicar fonts dels Mossos
d’Esquadra, el cadàver no presentava signes de violència i
tot apunta que es tracta d’una
mort accidental o un suïcidi. En
aquest sentit, cal indicar que el
cos sense vida va ser trobar per
un operari cap a les 7.45 hores
en un punt de retenció d’objectes del citat canal, a la zona del
Collet, a l’altura del punt quilomètric 11 de l’L-200.

Enxampen un
camioner begut
i drogat a la
C-1412b, a Tremp
Els Mossos van aturar el dilluns
a Tremp un camioner que duplicava la taxa d’alcohol permesa i que va donar positiu en
drogues. Va ser en un control al
quilòmetre 6 de la C-1412b, a
les 15.30 hores. L’home va donar un resultat positiu de 0,33
mg/l en la prova d’alcoholèmia
(el màxim permès per camioners és de 0,15) i en la prova
indiciària de detecció de drogues, en marihuana i cocaïna.

Contenidors
calcinats a les
localitats de
Balaguer i la Seu

Fiscalia demana 12 anys de presó
per Josep Puig-gros, l’empresari
acusat de matar el seu cunyat
Va confessar el crim al febrer i està previst que avui
es faci una vista de pròrroga de presó provisional
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia demana una pena de 12
anys de presó per a Josep Puiggros, l’empresari carni acusat de
matar el seu cunyat, Eduard Ardiaca, a l’obrador de l’empresa
Puig-gros que hi ha a Torre-serona, el 19 de juny de 2017.
Segons l’escrit d’acusació del
ministeri públic, els dos van tenir
una discussió per un tema econòmic i en “un moment acalorat de
la discussió, i trobant-se en la sala
de preparació de l’obrador”, Josep Puig-gros, “amb l’ànim d’acabar amb la vida del seu cunyat o
tenint en compte aquesta possibilitat”, li va disparar cinc vegades
amb una pistola provocant-li la
mort. Després va posar el cadàver al maleter de la víctima, va
netejar l’obrador i va viatjar fins a
Barcelona, on va aparcar al carrer
Béjar. La dona de la víctima en va
denunciar la desaparició l’endemà i el cos sense vida va ser localitzat el 23 de juny després de
l’alerta de diversos comerciants

per la forta olor que sortia del citat cotxe.
Així, el ministeri fiscal l’acusa d’un delicte d’homicidi i té
en compte l’agreujant d’abús de
superioritat i els atenuants de
reparació parcial del dany (als
hereus de la víctima ha abonat
15.000 euros) i el de confessió.
Cal indicar que Puig-gros va confessar els fets el passat mes de febrer en una compareixença a petició pròpia al jutjat que investiga
el cas, tot i que des del seu ingrés
a presó, el 24 de juny de 2017,
havia negat ser l’autor material
dels fets, tot i que els indicis que
hi havia l’incriminaven. A més,
està previst que avui que al jutjat
d’Instrucció 1 de Lleida se celebri
avui una vista de pròrroga de presó on Fiscalia i l’acusació particular demanaran dos anys més de
presó provisional, ja que el judici es podria celebrar després del
present estiu.
Per altra banda, Fiscalia recorda que, tot i que l’acusat va netejar l’obrador on es va cometre el
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crim, es va quedar una bala darrera d’una porta i una altra que
va quedar incrustada en la paret
de l’obrador, a uns tres metres del
terra. Això va ser clau, ja que els
Mossos van anar a buscar restes
de pólvora a les mans i la roba de
Puig-gros després de trobar els

casquets de bala. Malgrat tot, inicialment es va defensar dient que
havia anat al cap de tir. La seva
detenció va ser el 21 juny com a
principal sospitós de la desaparició del seu cunyat. A més, assenyalar que l’arma utilitzada no ha
estat trobada.

Un contenidor situat al carrer
del Miracle de Balaguer va quedar ahir totalment calcinat per
un incendi. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats del foc a les 00.00 hores. Els Bombers van apagar un
altre contenidor a la Seu.

Fuita de gas a
la carretera de
Camarasa a Balaguer
Els veïns d’un bloc de pisos situat al número 21 de la carretera
de Camarasa a Balaguer es van
endur ahir un bon ensurt per
una fuita de gas en l’immoble.
Els serveis d’emergències van
ser alertats a les 14.30 hores i
els Bombers de la Generalitat
van tancar la clau de pas.
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Emotiu record pel jove veí de
la Granja d’Escarp ofegat

Cremen cinc hectàrees de
cereals al municipi d’Alcoletge

La plaça Major de la Granja d’Escarp es va omplir ahir de gom
a gom en record del jove de 14
anys veí del municipi que es va
ofegar diumenge a les piscines

municipals i que va morir aquest
dilluns a l’hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona a causa de les
seqüeles patides. Es van fer dos
emotius minuts de silenci.

Un incendi va extingir ahir una superfície de 5 hectàrees de cereal
no recollit a la Partida Condòrdia
d’Alcoletge. Fins al lloc es van desplaçar vuit dotacions terrestres i

dos helicòpters dels Bombers de
la Generalitat. Per altra banda, els
efectius del cos també van apagar
incendis a Albesa, Roselló, Puigverd de Lleida i Tremp.

18 COMARQUES | MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
FGC vol que Espot Esquí
i Port Ainé siguin porta
d’entrada a parcs naturals
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) s’ha marcat
com a objectiu per a aquesta
temporada d’estiu convertir les
seves estacions de muntanya
- Espot, Port Ainé, La Molina,
Vallter 2000, Vall de Núria- en
la “porta d’entrada als parcs naturals” i atraure els turistes que
visiten Barcelona cap al Pirineu.
El president de la companyia,
Ricard Font, va destacar ahir
en la presentació de les destinacions turístiques d’FGC per
a aquest estiu, que les comarques de muntanya “tenen una
oportunitat immensa d’atraure”
els visitants internacionals i ha
subratllat que hi poden trobar
un “paisatge privilegiat, gastro-

La Cambra
elegeix el
president
demà dijous
La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida ha convocat per
demà dijous dia 20 de juny
una sessió plenària extraordinària per elegir al nou president de l’entitat cameral.
El ple començarà a les 13.00
hores. Tot apunta que el nou
preident serà l’empresari Jaume Saltó, que rellevarà en el
càrrec a Joan Simó, que ha ostentat el càrrec 28 anys.

L’objectiu és
atraure turistes
que visiten
Barcelona
nomia i cultura”, a més de cinc
parcs naturals de “primer nivell”,
com . De cara a l’estiu, Font va
apuntar que les previsions per a
aquests mesos de vacances són
“molt positives”, tant pel que fa
les reserves d’hotel com per la
feina de promoció d’aquestes
destinacions”.

El Telescopi
Joan Oró ajuda a
descobrir dos astres
Dos planetes similars a la Terra
han estat descoberts en un estel proper al nostre sistema solar. Les característiques dels dos
astres i del seu estel fan pensar
que tenen condicions per acollir
alguna forma de vida. En el descobriment han participat investigadors de l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya. En la investigació també ha participat el
Telescopi Joan Oró, de l’Observatori Astronòmic del Montsec,
a les comarques de Ponent.

‘Goiat’ fa una incursió
ara al Pirineu d’Osca i
devora una ovella
L’atac va tenir lloc la setmana
passada a la Vall de Castanesa
L’os Goiat a l’igual que la
resta de plantígrads adults
que viuen en llibertat a
la serralada es troba en
aquests moments en plena
època de zel i recorre
centenars de quilòmetres
en recerca de femella per
aparellar-se.
El Pont de Suert
CARME QUINTANA
L’os Goiat en el seu periple pel
Pirineu en recerca d’una femella per aparellar-se va fer una incursió la setmana passada a la
vessant de la serralada a l’Aragó,
concretament a la zona de Castanesa, a tocar de la Ribagorça catalana, segons van informar ahir
fonts de la Conselleria de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
En aquesta incursió al Pirineu aragonès Goiat devorar una
ovella a la Vall de Castanesa, van
precisar les mateixes fonts, que
van afegir que des de fa uns dies
Goiat està a la Val d’Aran, valls
que adora.
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Goiat a l’igual que els ossos
adults que viuen en llibertat a la
serralada es troba en aquests moments en plena època de zel, és
a dir, en recerca de femelles per
aparellar-se.
Cal recordar que els plantígrads quan estan en aquesta situació poden recorrer centenars
de quilòmetres en pocs dies.

Precisament Goiat es va saber
recentment que en tres dies havia passat per tres comarques
pirinenques catalanes diferents
(Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta
Ribagorça) i en aquest periple va
devorar una cabra al Pallars Jussà,
en concret al municipi de Conca
de Dalt, informà la setmana passada la Generalitat.

Raimat acull demà un
fòrum de debat de la
indústria de l’ametlla
Un dels temes que es tractarà és sobre com
evitar la barreja d’ametlla amarga i dolça
FOTO: Jordi Pascual / Un moment de l’acte solidari a Gimenells

Canya solidària a Gimenells
per la esclerosi múltiple
El passat dia 14 de juny va tenir
lloc al bar Ca la Rosa de Gimenells, la realització d’una canya
solidària, a benefici de la fundació esclerosi múltiple, que va

resultar tot un èxit, al recollir
783, 56€ per la causa. Els organitzadors agraeixen les col·laboracions, i les aportacions del restaurant Malena.

Instituts de recerca com l’IRTA estan investigant en aquests
moments com engendrar una màquina que sigui capaç de
detectar en una remesa recol·lectada les ametlles amargues
per separar-les de les dolçes.
Raimat
CARME QUINTANA
Les Bodegues de Raimat acullen
demà dijous dia 20 de juny el IV
Forum de Debat de la Indústria
de la Ametlla Espanyola, organit-

zat per l’Associació Descalmendra. Segons va informar ahir a LA
MAÑANA el president d’aquesta
associació, Angel de Gracia, l’objectiu del forum és intercanviar
opinions i propostes i posar en

contacte tots els eslabons de la
indústria de l’ametlla.
El forum permetrà exposar quins
problemes té el sector i analitzar
les possibles solucions. En aquest
sentit, de Gracia va indicar que un
dels principals problemes actualment és el fet de què en ocasions
arriba al mercat producte “amb
barreja d’ametlla amarga i dolça”,
fet que es vol evitar en pro de la
qualitat del producte.

