La Romeria dels Fanalets de
Sant Jaume, a partir de las 21
horas desde Rambla Ferran

EL VETO A TORRE SALSES SERÁ TÉCNICO
Y NO POLÍTICO. La Paeria analizará las más
de 600 alegaciones presentadas contra el
proyecto del parque comercial | PÁG.9

El turismo de montaña ha vivido
el mejor mes de junio de todos
los tiempos | PÁG.16
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Fiscalía pide 3 años
para el bibliotecario
del Gili que chateaba
con fotos sexuales
► Le acusa de crear
► El AMPA solicita
un grupo de Whatsapp más pena por acoso y
con menores de edad provocación sexual
| PÁG.13

Tema del dia

Primera investidura fallida de Sánchez,
aunque con un “gesto” de Podemos

FOTO: Ballesteros (EFE) / Pedro Sánchez sólo consiguió ayer sus propios votos

| PÁG.3-5 Y EDIT. P. 7

1,30€

FOTO: / Gilart (centro) con la edil del PSC y el independiente

JxCat ‘suple’ a Ciutadans con la
inclusión en su gobierno de los
independientes de Alpicat es Mou
El alcalde de Alpicat, Joan Gilart, logró ayer aprobar su gobierno
municipal, que había pactado con PSC y Cs, al incluir a los independientes tras el portazo de la edil naranja.
| PÁG.14

Sepultados los
20 soldados de
la Guerra que
se hallaron en
una fosa común

La Generalitat
se hará cargo
del derribo de
Sant Isidori de
Mollerussa

Los cementerios de Figuerola d’Orcau y Sant Salvador de
Toló recibieron ayer los restos
mortales de los 20 soldados de
la Guerra Civil –17 franquistas
y 3 republicanos– que fueron
hallados hace dos años en las
primeras fosas comunes exhumadas en el Pallars. | PÁG.20

El Ayuntamiento de Mollerussa y la Generalitat han acordado modificar el convenio del
derribo del complejo de Sant
Isidori para que lo asuma íntegramente el Govern a cambio
de que el consistorio aporte
solares para construir viviendas sociales.
| PÁG.18
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El Pallars Jussà
enterra vint
soldats morts a
la Guerra Civil
No identificats, han estat
dipositats on els van trobar
Figuerola d’Orcau
ACN
El juny del 2017 s’exhumava la
primera fossa en el marc del Pla
de fosses de la Generalitat a tocar
del cementiri de Figuerola d’Orcau. En total es van localitzar 17
individus de l’exèrcit franquista.
Posteriorment, al turó de Gavet
de la Conca se’n van recuperar
3 de l’exèrcit republicà. Tots ells
morts l’any 1938 durant els combats del front del Pallars durant
la Guerra Civil. Transcorreguts

dos anys, ahir es van enterrar al
cementiri de Figuerola d’Orcau i
Sant Salvador de Toló, respectivament. Ja que els cossos no han
pogut ser identificats, han estat
enterrats als cementiris dels municipis on van ser trobats, complint amb la llei.
A la fossa de Figuerola d’Orcau, al Pallars Jussà, els arqueòlegs van trobar 17 soldats franquistes d’entre 18 i 40 anys que
haurien mort el 1938, durant
l’avenç franquista per la comarca.

FOTO: ACN / Els homes han estat enterrats als cementiris dels municipis on els van trobar el passat 2017

Els veïns del poble eren coneixedors d’aquesta fossa que va estar
senyalitzada durant els anys quaranta amb una xarxa de fil ferro i
la presència de creus. Així va romandre fins als anys 50, quan el
camp es va llaurar i va desaparèixer qualsevol mena de senyalització. Al municipi de Gavet es va

Restauren la històrica
façana de l’Ajuntament
de les Borges Blanques
El consistori de les Borges
Blanques ha iniciat aquesta
setmana els treballs de
restauració de la façana del
consistori, un edifici d’alt
valor històric i considerat Bé
Cultural d’Interès Local.
Lleida
REDACCIÓ
L’acondicionament de la façana
s’està duent a terme a causa dels
desperfectes que s’han detectat a les balconades i al sòcol de
pedra. Aquests desperfectes van
ser assenyalats pels tècnics, que
igualment van avisar dels possibles despreniments de pedra que
es podrien produir. Segons l’alcalde del municipi, Enric Mir, l’actuació té dos objectius principals.
En primer lloc es tracta de protegir els nombrosos vianants que
circulen per davant la façana del
consistori. D’altra banda, també
pretenen evitar que es malmeti

excavar al turó del Cingle Alt, una
posició defensiva republicana durant la Guerra Civil. En aquest indret els arqueòlegs hi van trobar
3 soldats de l’exèrcit republicà. En
aquest cas, els ossos no estaven
enterrats, sinó que van ser localitzats a la superfície. Els tres homes haurien mort el desembre

del 1938, durant l’ocupació franquista del turó. En l’acte d’ahir,
la directora general de Memòria
Democràtica va fer una crida a les
persones amb familiars desapareguts que vulguin fer-se la prova
d’ADN que s’inscriguin al Cens de
persones desaparegudes, que té
6.000 casos inscrits.

Demanen més mesures al
Govern davant els assalts
d’animalistes a granges
L’organització JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), va sol·licitar ahir una reunió amb el conseller d’Interior i
el amb el cap dels Mossos d’Esquadra. La petició de l’organització es produeix després dels
nombrosos assalts de grups
animalistes que s’han produït
contra granges a tot Catalunya.
Per a JARC, aquests assalts perjudiquen els ramaders i les seves
propietats, alhora que posen en

risc les granges en un moment
de risc davant l’epidèmia de la
Pesta Porcina Africana. Així, l’objectiu de JARC és proposar un
protocol d’actuació que inclogui
la identificació de tots els assaltants perquè puguin ser responsables dels possibles danys.
Igualment, també reclamen que
el Departament d’Agricultura rebi les actes policials dels assalts
per poder depurar responsabilitats administratives.

Un incendi crema 100 metres
quadrats de matolls prop de
l’abocador de la Seu d’Urgell
FOTO: Aj. Borges Blanques / L’obra costarà 20.000 euros al consistori

el valor històric de l’edifici. El Palau del Marquès d’Olivart, que és
l’edifici que acull la institució, va
ser declarat Bé Cultural d’Interès
Local l’any 2000, un fet que implica la seva inscripció en el catà-

leg de béns culturals. Els treballs
s’han adjudicat a un restaurador
lleidatà per un import de 26.000
euros, i està previst que estiguin
finalitzats a principis d’aquest setembre.

Un incendi va cremar ahir de
matinada una superfície total de
100 metres quadrats de matolls
a la Seu d’Urgell, prop de l’abocador. Els serveis d’emergències
van ser alertats del foc a la 1.10
hores i fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers de
la Generalitat. Per altra banda,

en un solar situat al carrer Major d’Alfarràs es va cremar una
petita superfície d’herbes. Finalment, el tancament d’aquesta
edició els efectius treballaven en
extingir un foc de vegetació agrícola a la zona de la Riba Grossa i
los Quitis, a prop del riu Segre, a
la localitat de Menàrguens

