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La Llar d’Infants Ralet-Ralet de
Torrefarrera inicia el curs amb
millores en les instal·lacions
L’espai inclou una nova zona de descans per a la canalla
La Llar d’Infants Municipal
Ralet-Ralet de Torrefarrera
estrena el nou curs amb
millores en les seves
instal·lacions.
Torrefarrera
REDACCIÓ
Els infants comptaran amb un
nou espai per al descans després
de dinar, amb noves cortines per
impedir que entri la llum, un nou
canviador a la zona del menjador, per facilitar la tasca de les
monitores, així com un nou lavabo per a infants també a l’edifici
del menjador. Abans de l’inici del
curs escolar, l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, i el regidor
d’Ensenyament i 1r tinent d’alcalde, Ramon Casanovas, han visitat
les instal·lacions de la Llar acompanyats per la directora del centre, Meritxell Valls.

Un turisme
queda totalment
calcinat prop de la
benzinera de Ponts
Un turisme va quedar ahir totalment calcinat en patir un
incendi quan es trobava prop
de la benzinera de Ponts. Els
serveis d’emergències van ser
informats de la incidència a les
14.43 hores i es van desplaçar
quatre dotacions dels Bombers. Cal destacar que cap dels
ocupants, una parella i una menor, van resultar ferits.

Balaguer es
torna medieval
durant tres dies
amb l’Harpia
Balaguer celebrarà el 13, 14 i
15 de setembre l’Harpia, una
celebració en la qual la ciutat es
torna medieval. Durant els tres
dies els assistents podran observar recreacions medievals,
gaudir d’espectacles i realitzar
tallers. El programa està pensat
per a tota la família, perquè la
canalla també pugui gaudir.

La biblioteca
balaguerina acull
l’últim Bibliotrivial
La Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer acollirà
avui l’última jornada de Bibliotrivial, una activitat de foment
de la lectura. L’activitat va dirigida a infants d’entre 5 i 12
anys amb l’objectiu de fer un
concurs de preguntes sobre els
llibres que s’han llegit. D’aquesta manera, els participants van
guanyant “formatgets” del famós joc Trivial.

Manifestació a Tàrrega pels
23 mesos sense els Jordis i
per exigir la seva llibertat
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“Des de l’Equip de Govern municipal invertim i apostem per
l’educació perquè és aquí on comença el futur del nostre poble”,
explica l’alcalde, Jordi Latorre. “La

canalla són el més important per
a les famílies, i també per a l’Ajuntament, és per això que any rere
any, anem millorant aquest equipament”, destaca Latorre.

Crema un pila de llenya i plàstics en un
habitatge de Via Lacetània de Tàrrega
Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que es va
originar en la terrassa d’un habitatge situat al número 7 del carrer Via
Lacetània de Tàrrega en el que va cremar una pila de llenya i plàstics.
L’avís d’emergència va ser a les 19.00 hores i es van activar tres dotacions del cos que en 30 minuts ja havien apagat el foc.

Els Bombers rescaten un gos que havia quedat
atrapat en una canonada d’aigua d’Alpicat
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un gos que havia quedat
atrapat en una canonada d’aigua del carrer Rosario Pi d’Alpicat, prop
del kàrting. Els efectius del cos van ser alertats de la incidència a les
8.50 hores i a les 9.23 hores ja havien tret l’animal sa i estalvi.

L’ANC de Tàrrega ha convocat
una manifestació amb motiu
dels 23 mesos que fa que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart són
a presó preventiva. L’objectiu de
la manifestació és exigir l’alliberament dels Jordis juntament
amb la resta de presos i exiliats
polítics. La Plaça Major de Tàrrega serà l’encarregada el dia 15
de setembre d’acollir la manifes-

Rescatada una
joven ferida al Pla
de Boavi, al terme
muncipal de Lladorre
Una jove va resultar ahir ferida amb un esquinç de turmell
al Pla de Boavi, al terme municipal de Lladorre. A les 10.37
hores emergències va ser informat que una noia pertanyent
a un grup havia caigut, s’havia
fet mal en una cama i no podia continuar. Fins al lloc es va
desplaçar per terra el GRAE de
Bombers i el SEM la va traslladar a l’Hospital del Pallars.

tació. Tot seguit es durà a terme
un recorregut pels carrers més
cèntrics finalitzant a la Plaça del
Carme (El Pati). En la concentració es cantarà la versió independentista de “Els Miserables”
així com es llegirà el manifest.
Finalment, i per concloure la
manifestació, es durà a terme la
cantada de l’himne del Cant dels
Segadors.

Dos contenidors
es veuen afectats
per un incendi a
la C-14, a Oliana
Dos contenidors situats a la
C-14, al terme municipal d’Oliana, es van veure ahir de matinada afectats per un incendi.
Segons van informar fonts del
Bombers de la Generalitat, els
serveis d’emergències van ser
alertats del foc a les 2.58 hores. Ràpidament, es va activar
el corresponent protocol i es va
desplaçar una dotació del cos.

