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Roger Torrent plantea en Madrid
un “pacto de claridad” para
“celebrar un referéndum” | PÁG. 16
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“No venimos a cambiar
a las personas sino la
forma de gobernar”

1,30€

Proponen
una nueva
consulta
sobre el Parc
de les Arts
La asociación de vecinos del
Joc de la Bola plantea la consulta porque considera que el
último proyecto no incorporaba sus solicitudes.
| PÁG. 7

Campaña de
ACUDAM para
repoblar la
zona afectada
por el incendio

FOTO: T. Alcántara / La Diputación que presidirá Joan Talarn propone ampliar el pacto entre ERC y Junts al Comú, que declina la oferta | PÁG. 11

Quejas de los comercios por
las obras en Anselm Clavé
Los comerciantes afectados por
las obras de reforma de la calle Anselm Clavé aseguran que
están perdiendo ventas y clientes, critican los problemas de
aparcamiento y las retenciones
de tráfico, y piden una mejor regulación de los semáforos. Las
quejas son también por las molestias por el ruido de los coches

y de la maquinaria de las obras,
que se alargarán unos cinco meses. Por su parte, la Paeria dice
que la reforma de la calle beneficiará a los vecinos y a los comerciantes, ya que será “una mejora
importante”, a la vez que incide
en que las obras se están llevando a cabo con mucho cuidado
para evitar perjuicios. | PÁG. 6

La entidad ofrece la venta de
olivos virtuales para convertirlos después en reales y llegar a
suministrar 30.000 árboles para los afectados por el incendio de la Ribera d’Ebre y el sur
de Lleida. | LA PÀGINA TRES

Restringen
los accesos al
Montsec y a la
Baronia de Rialb
por el peligro
de incendio
FOTO: Tony Alcántara / Las obras provocan retenciones de tráfico
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Presó per a tres homes
detinguts per vendre
heroïna a Balaguer
Segons els Mossos, la droga que van
comissar tenia un valor d’uns 13.000€
Balaguer
REDACCIÓ
Els Mossos van detenir dimarts
tres homes acusats de vendre
heroïna a Balaguer. Els detinguts,
de 20, 23 i 36 anys, veïns de la
capital de la Noguera i nacionalitat senegalesa, van passar ahir a
disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
de Balaguer, que va ordenar el
seu ingrés a presó. Els agents van
trobar al pis des d’on presumptament venien la droga, uns 220
grams d’heroïna i 26 de marihuana. La droga estaria valorada en
gairebé 13.000 euros. Els agents
també van comissar vuit telèfons
mòbils, un dels quals d’alta gamma que constava com a robat
enguany a Balaguer, i diners en
metàl·lic. Se’ls acusa d’un delicte
contra la salut pública.
La investigació es va iniciar
a finals de l’any passat, quan es
va informar als Mossos que, des
d’un pis del carrer Jaume Balmes
de Balaguer es traficava amb drogues. Així, es van fer vigilàncies i
seguiments al voltant del pis i van

FOTO: Bombers / Superfície de vegetació agrícola afectada pel foc

Un incendi calcina dues
hectàrees a Artesa de Lleida

FOTO: Mossos / La droga, els mòbils i els diners comissats en un pis

constatar la venda de la droga.
Segons els Mossos, el comprador
contactava telefònicament amb
un dels ocupants del pis, quedaven a l’entorn de la plaça Lope de
Vega i, normalment, el venedor
pujava al vehicle dels clients on
es feia la transacció. També van
observar que tres ocupants del
pis s’alternaven per baixar a fer

les vendes. Dimarts, per ordre del
jutjat de guàrdia de Balaguer es va
fer una entrada al pis i es van detenir tres de les set persones que
s’hi trobaven. A més, els agents
van localitzar diverses bosses, sobres i capsetes amb substàncies
polsoses, unes d’elles amagades
en un forat del matalàs de l’habitació d’un dels detinguts.

Un incendi va calcinar ahir dues
hectàrees de vegetació agrícola
a Artesa de Lleida. Els serveis
d’emergències van ser alertats
del foc a les 19.04 hores. A les

20.00 hores els Bombers ja el
donaven per estabilitzat i a les
20.18 hores per controlat. Per
altra banda, també van apagar
un petit foc a Almacelles.

Tallen un tram
de la C-12 a
Àger per un
despreniment

Quatre anys de presó
per tràfic de cocaïna
a Artesa de Segre

La C-12, entre els quilòmetres
195 i 200, que va d’Àger al port
del Congost de Mont-rebei
es va tallar ahir per un petit
despreniment de roques. Els
serveis d’emergències van ser
alertats per un conductor a les
17.13 hores de la citada incidència. Segons van informar,
manteniment de carreteres es
va fer càrrec de la situació.

Dos homes va acceptar ahir quatre anys de presó per traficar
amb cocaïna a Artesa de Segre,
en el judici que es va realitzar a
l’Audiència Provincial de Lleida.
Inicialment, Fiscalia sol·licitava
cinc anys i vuit mesos, però les
parts van arribar a un pacte. A
un d’ells, que està en situació legal, se li va aplicar l’atenuant de
toxicomania, mentre que amb
l’altre, en situació irregular, es va
acordar l’expulsió del país.

Restringits els accessos al Montsec i la
Baronia de Rialb per perill d’incendi
Els accessos al massís del Montsec i a la Baronia de Rialb estan
des d’avui pel matí restringits per
l’augment del perill d’incendi forestal associat a l’augment de les
temperatures i la disminució de
la humitat relativa, segons va informar ahir el Govern. En paral·lel
s’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa
a 78 municipis de les comarques
de l’Anoia, el Pallars Jussà, la Conca de Barberà, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell. Es farà un control pel molt alt
risc d’incendi forestal i en aquestes zones han quedat suspeses
totes les activitats que poden
generar perill de foc. Està previst
que el pla es mantingui activat
com a mínim fins diumenge en
funció de l’evolució d’aquest nou
episodi de calor.

El cap de
setmana passat
ja es van fer sis
denúncies
Des del Govern s’alerta la pagesia que en el cas d’haver de fer
treballs de recol·lecció de cereal,
és obligatori que cada recol·lectora o embaladora porti quatre extintors amb base d’aigua. També
s’aconsella evitar la freqüentació
de les zones forestals durant les
hores de màxima insolació, així com la circulació de vehicles a
motor i l’ús de maquinaria a les

zones forestals entre les 13.00 i
les 18.00 hores. Altres mesures
de prevenció passen per no utilitzar bufadors, serres radials o
altres eines que puguin generar
guspires o sobreescalfaments i
per comunicar al 112 qualsevol
tipus d’incidència.
Per altra banda, durant el cap
de setmana passat els Agents
Rurals van realitzar 6 denúncies
per accedir a camins que estaven
tancats amb motiu de l’activació
del nivell 3 del Pla Alfa. Quatre
d’aquestes es van formalitzar al
Montsec, ja que els denunciats
van accedir en vehicle a camins
que havien estat tallats per la prevenció d’incendis forestals i les altres dues sancions van ser per accedir a peu a la zona tancada del
Congost de Mont-rebei.

FOTO: Agents Rurals / Tres de les quatre multes eren per acampada

Sancions per acampar i
pescar en parcs naturals
Els membres del cos d’Agents
Rurals, en el marc dels serveis
de vigilància al Parc Natural d’Aigüestortes i la seva zona perifèrica de protecció, així com al Parc

Natural de l’Alt Pirineu, van realitzar un total de quatre denúncies, tres d’aquestes per acampada i una de pesca amb comís
de quatre canyes de pescar.
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La desena Fira del Ferro d’Alins
obre les portes avui divendres
i reunirà més de 90 forjadors
Jornades de recerca i explotació del ferro als Pirineus
La Fira del Ferro Pirinenc
celebra aquest cap de
setmana el seu desè
aniversari i per aquest
motiu a la Vall Ferrera s’han
programat nombroses
activitats relacionades amb
la història de la forja i la
tradició del ferro a la Vall.
Alins
ACN
Aquest any Alins, al Pallars Sobirà, comptaran amb més de 90
forjadors vinguts de diferents
punts de Catalunya i l’Estat. El
país convidat és França i fins a
Alins també s’hi desplaçaran una
quinzena de forjadors d’Ucraïna.
Prèviament a la fira pròpiament
dita, que tindrà lloc el dissabte i
diumenge, avui divendres se celebraran les segones ‘Jornades de
recerca i desenvolupament de la

Felip VI presideix avui l’acte
de lliurament de despatxos
a l’Acadèmia de Talarn
Felip VI torna avui a Catalunya
per presidir el lliurament de despatxos als nous sergents que
s’han format a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de
Talarn. És la 4ª visita de Felip VI
en el que va d’any, després que
fos a Barcelona a la inauguració
del Mobile World Congress a finals de febrer, a la del Saló de
l’Automòbil al maig i, fa una set-

mana, presidís la sopar del Saló
Internacional de la Logística. El
Felip VI ja va lliurar, com a rei,
els despatxos als sergents ensinistrats a Talarn el 2015 i 2017.
Avui estarà acompanyat pel cap
de l’Estat Major de l’Exèrcit de
Terra, el general Francisco Javier
Varela, la delegada del Govern a
Catalunya, Teresa Cunillera, i altres autoritats.

La Pobla es vesteix de gala a punt per la 41ª
Diada dels Raiers de la Noguera Pallaresa
Un any més la Pobla es vesteix de gala el primer cap de setmana de
juliol per commemorar l’antic ofici de raier, que traginava la fusta del
Pirineu la plana pel riu. La festa ja comença el divendres amb la tallada del pi, la girellada popular i els balls i danses dels raiers. Demà es
durà a terme l’espectacle de la nit “Quan no tocàvem a terra”.
FOTO: (ACN) / Imatge dels organitzadors amb el cartell promocional

Vall Ferrera. L’explotació del ferro
als Pirineus’.
Aquesta jornada vol aportar
una mirada divulgativa als avenços que la recerca científica es-

tà fent en aquests darrers anys i
aprofundir en l’àmbit de la gestió
dels recursos naturals i culturals
com a instrument de desenvolupament per al territori.

Es fa una recollida de firmes perquè no
es faci el mirador de la Roca Regina
El projecte de construcció d’aquest nou mirador a Roca Regina no ha
estat ben rebut per alguns veïns i visitants de la zona, el passat dimecres, ja van iniciar una recollida de signatures mitjançant la plataforma Change.org per tal que es reconsideri aquesta actuació.

