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Nou acte vandàlic contra
el monument dedicat a
Lluís Companys a Tarròs
Uns desconeguts orinen, el tapen amb una bandera
espanyola i difonen un vídeo en les xarxes socials
Lleida
REDACCIÓ
Uns desconeguts van orinar i
tapar amb una bandera espanyola la placa commemorativa
que hi ha al monument a Lluís
Companys a la localitat de Tarròs
(Tornabous, Urgell), el poble natal de l’expresident afusellat pel
feixisme. En aquest sentit, cal indicar que el citat acte vandàlic va
ser enregistrar en vídeo i de nit,
i posteriorment es va difondre
a les xarxes socials a través del
perfil ‘Asociación Unión de Brigadas’. Es tracta d’un col·lectiu que
manifestar que es dedica a la
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“neteja de propaganda golpista
i separatista”.
Així mateix, al vídeo que es
va enregistrar se senten els comentaris de l’autor insultant a
l’expresident afusellant pel feixisme, Lluís Companys. A més,
cal recordar que aquesta no és
la primera vegada que el monument a Companys del Tarròs
és víctima d’un acte vandàlic
com aquest i de fet ja fa uns
anys que l’Ajuntament de la localitat lleidatana hi va instal·lar
càmeres de videovigilància per
mirar d’identificar els autors
quan tinguessin lloc.

Actes de suport al col·lectiu
LGTBI al Pallars, Juneda, Maldà
i a la Universitat de Lleida
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El Pallars va celebrar el diumenge per primera vegada el dia de
l’Orgull LGTBQ+ amb la presència
de 200 persones. L’acte va consistir en un vermut-espectacle als
jardins de l’Ajuntament de la Pobla. Així mateix, el grup feminista
i reivindicatiu de Juneda ‘Les histèriques’ van pintar quatre bancs

de la Plaça Catalunya de la localitat amb els colors de la bandera
multicolor. També es va fer a la
localitat de Maldà i ho van fer joves de la localitat. A més, l’edifici
del Rectorat de la UdL llueix una
pancarta amb el lema “Orgull universitari” i és tracta d’una de les
accions que es realitzen.

Un conductor de
85 anys, ferit en un
accident a l’A-2, al
terme de Vilagrassa
Un conductor de 85 anys va
resultar ahir ferit de caràcter
menys greu en patir una sortida de via i bolcar quan circulava
pel quilòmetre 500 de l’A-2, al
terme municipal de Vilagrassa.
Els serveis d’emergències van
ser alertats del sinistre a les
13.13 hores i fins al lloc es van
desplaçar els Mossos, els Bombers i el SEM. Finalment, va ser
traslladat a l’Arnau de Vilanova.

Apaguen sengles
focs a Vilanova
de Bellpuig i
Miralcamp
Un incendi va calcinar ahir
1.000 metres quadrats d’un
camp erm a les 11.03 hores a
Vilanova de Bellpuig. Fins al
lloc es van desplaçar 4 dotacions dels Bombers. A més, el
diumenge per la nit van apagar
un altre foc que es va originar
al Turó de Bellavista de Miralcamp i va cremar 500 metres
quadrats de matolls.

Enxampen un
conductor circulant
a 189 km/h per
la C-14, a Verdú
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment el diumenge al migdia un conductor de
nacionalitat andorrana com a
presumpte responsable d’un
delicte contra la seguretat viària per circular a un velocitat
penalment punible. Anava a
189 km/h per la C-14, en un
tram on la velocitat màxima és
de 90 km/h, a Verdú.

