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SUCCESSOS JROGUES 

Detingut un veí de Vallfogona per 
cOnrear marihuana a Térmens · 
Havia llogat una casa on tenia una plantació 'indoor' amb tres-centes plantes 
assecant-se 11 Lendema de trobar-ne una altra amb ?OO a la Guardia d'Urgell 
REDACCIÓ 
1 TERMENS 1 Els Mossos d'Esquadra 
van detenir dimecres a Térmens 
un veí de Vallfogona de Bala
guer de quaranta anys i nacio
nalitat espanyola acusat de ser 
el responsable d'una plantació 
de marihuana. L'home va ser 
arrestat com a presumpte autor 
d'un delicte contra la salut públi
ca i d'un delicte de defraudació 
de fluid electric. 

La detenció és resultat d'una 
investigació iniciada al maig 
després que la policía tíngués 
coneixement que en una casa 
de Térmens hi podría ha ver una 
plantació indoor de marihuana. 
Després de diverses vigíl~mci
es al domicili, els investigadors 
van constatar que a !'interior de 
l'immoble, que estava llogat a 
un veí de Vallfogona, s'estava 
conreant marihuana de forma 
intensiva. Finalment, dimecres 
al migdia es va portar a terme 
una entrada i escorcoll al do
micili investigat, on es van 
intervenir tres-centes plantes 
de marihuana en ple procés 
d'assecatge. 

Per realitzar aquesta activi
tat, el responsable de la planta
ció va muntar una instaHació 
electrica amb llums, material 
de refrigeració i equips d'ai
re condicionat connectats de 
manera fraudulenta a la xarxa 
electrica, perla qual cosa també 
se li va imputar un delicte de 

EMERGENCIES INCENDI 

Les dos famílies 
desallotjades a 
Tarrega podran 
tornar al seu pis 
El consistori ofereix 
ajuda als afectats 
REDACCIÓ 
1 TARREGAI L'ajuntament de Tarre
ga ha ofert ajuda a les dos famí
lies que van ser desallotjades i 
al taller mecanic que va resultar 
afedat per un aparatós incen
di que es va produir dimecres 
(vegeu SEGRE d'ahir) i en el 
qual van resultar ferides lleus 
tres persones. L'alcaldessa, Al
ba Pijuan, va explicar que "no 
hem especificat com, pero ens 
mantenim en contacte amb els 
afectats per fer un seguiment de 
la situació". 

Pijuan també va dir que els 
inquilins deis dos pisos afectats 
tenen familiars a la capital de 
l'Urgell que els poden acollir. 
Respecte als ferits, un operari 

lmatge de !'interior de l'habitatge, que estava preparat per conrear maria de forma intensiva. 

defraudació de fluid electric. 
Estava previst que l'arrestat, 
que té antecedents, passés ahir 
a disposició judicial davant del 
jutjat d'instrucció en funcions 
de guardia de Balaguer. 

La policía catalana també va 
fer dimarts d'aquesta setmana 
un altre ímportant decomís de 
marihuana en una casa de la 
Guardia d'Urgell, nucli de Tor-

nabous, com va avan~ar aquest 
diari. Els Mossos van trobar una 
altra plantació oculta amb unes 
dos-centes plantes. E$ dóna la 
circumsHmcia que també tenia 
la llum punxada. En aquest cas, 
la investigació continua o berta 
per detenir el presumpte res
ponsable, del qual es desconeix 
el parador des de fa unes dos 
setrnanes. 

Per la seua part, la Guardia 
Civil també va desmantellar 
una altra plantació en un poble 
del Solsones en el qual van tro
bar 215 plantes que estaven en 
un hivernade. Van imputar un 
veí de quaranta anys. A més, 
la Guardia Civil també va de
comissar setze plantes que van 
trabar ocultes a }'interior d'un 
camp de panís de la Noguera. 

Estat en el qual va quedar la part posterior del taller, que va ser la més afectada pel foc. 

es va fer cremades lleus i va ser 
ates al CAP, mentre que un dels 
dos menors que van resultar in
toxicats pel fum va ser evacuat 
a !'hospital Arnau de Vilano
va de Lleida per precaució. A 

més, un home va ten ir una crisi 
d'ansietat. 

Per la seua part, !'arquitec
ta municipal va certificar que 
!'estructura de l'immoble deis 
dos habitatges no havia quedat 

afectada, per la qual cosa quan 
se'n reparin els desperfectes, les 
famílies hi podran tornar. La 
fa~ana de l'edifici, que dóna a 
l'avinguda de Tarragona, seguía 
ahir acordonada. 

COMARQUES 1 15 [ 

MUNTANYA 

Rescats a la 
vall Fosca i la 
Pobla de Segur 
1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 Els Bom
bers de la Generalitat van 
efectuar ahir dos rescats de 
muntanya al Pirineu lleidata. 
En tots dos casos hi van anar 
els GRAE amb l'helicopter. A 
les 14.49 hores van ser aler
tats de la caiguda d'una ex
cursionista de 39 anys a prop 
de l'estany Gento, a la Torre 
de Capdella. Va ser evacu
ada a !'hospital de Tremp. 
Posteriorment, a les 18.02 
hores, van evacuar un sen
derista indisposat a la font 
de la Figuereta, a la Pobla de 
Segur. També va ser traslla
data Tremp. 

TRANSIT 

Un xofer ferit 
al bolear el 
cotxe a Guixers 
1 GUIXERS 1 L'ocupant d'un ve
hiele va resultar ferit ahir a 
última hora de la tarda al 
bolear el vehicle amb el qual 
anava a la carretera C-462 al 
seu pas pel terme municipal 
de Guixers, al Solsones, se
gons van informar els Bom
bers de la Generalitat. El 
ferit ser evacuat a !'hospital 
deBerga. 

Perla seua banda, els Bom
bers també van treballar a úl
tima hora de la tarda d'ahir 
en l'extinció d'un incendi de 
vegetació a les proximitats de 
l'aeroport d'Alguaire. 

AJUNTAMENT DE 
BELLVER DE CEROANYA 

ANUNCI 

Per Acord de Junta de Govern, de 
data 24 d'agost del 2020, es va 
aprovar inicialment el projecte de 
reparcel· lació voluntaria -model 
compensació basica- del Pla 
Parcial 10 "El Prat del Riu" de 
Bellver de Cerdanya, de conformitat 
amb l'article 119.2.c) del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2Q10, del 3 
d'agost, se sotmet a informació 
pública durant el termini d'un mes, 
a comptar des de l'endema al de 

• publicació del present anunci en el 
BOP de Lleida, en un diari de la 
localitat, i en el tauler d'anuncis de 
I'Ajuntament. 

Durant aquest termini podra ser 
examinat per qualsevol interessat 
en les dependencies d'aquest 
Ajuntament durant horari d'oficina, 
perqué es formulin les al-legacions 
que s'estimin pertinents. Així 
mateix, estara a disposició a la seu 
electronica d'aquest Ajuntament 
www.bellver.org 

Bellver de Cerdanya a 26 d'agost 
del2020 
l'Aicalde, F. Xavier Porta i Pous 
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LABORAL OC U PACIÓ 

~alaguer, la capital amb més 
aturJel Pont de Suert, a la cua 
Per comarques, la millor situació es viu a la Segarra 11 El Pallars 
Sobira concentra la taxa més elevada de desocupació 

ILLEIDA 1 Lleida es manté com 
la demarcació amb menys ta
xa d'atur a Catalunya i amb 
la novena a tot l'Estat. Pero 
la situació no és homog?mia a 
comarques i les seues capitals. 
Per exemple, Balaguer té un 
índex d'atur més alt, amb un 
14,90 per cent, i el Pont de Su
ert tanca !'estadística amb el 
percentatge més baix, en con
cret un 9%, segons les últimes 
dades que ha fet públiques la 
conselleria de Treball i referí
des al mes de julio l. 

En general, són les ciutats 
amb més població de la pro
víncia les que se situen a la 
banda alta de taxes d'atur 
més elevades. El rfmquing de 
la Generalitat col·loca la Seu 
d'Urgell amb un 14,48 per cent 
i la segueix Vielha (13,48%), 
T~nrega (13 ,36%), Lleida 
(13,33%), Tremp (13,23%), 
Sor t (12,73%) , les Borges 
Blanques (11,60%), Mollerus
sa (11,29%), Cervera (10,78%) 
i Solsona (10,31%). 

En el cas de les comarques, 
la Segarra se situa a la cua en 
taxa d'atur amb un 7,83 per 
cent, en gran part per l'efecte 

RANQUING 

Lleida és la demarcació 
amb menys taxa 
aturde Catalunya i la 
novena de I'Estat 

que té sobre la seua economia 
el gran poi d'activitat que ge
nera el holding agroalimentari 
BonArea. 

Al punt oposat hi ha els dos 
Pallars, amb un 12,73% al So
bira i un 12,72 per cent al Jus
sa. S'ha de tenir en compte que 
parlero de xifres del julio! i en 
plena pandemia, quan l'inici 

COAG exigeix limitar 
les importacions d'oli 
1 JA~N 1 COAG ha preguntat al 
ministeri d'Agricultura si té 
intenció de limitar les impor
tacions d'oli d'oliva, tenint 
en compte que "s'han batut 
tots els records d'entrada", 
mentre continua la crisi de 
preus. 

Sistema per evitar les 
ametlles amargues 
1 MÚRCIA 1 La cooperativa 
Coato ha presentat un pro
totip per a la identificació 
d'ametlla amarga en línies 
de producció. 

lmatge d'un edifici en construcció. 

EL DETALL 

El Banc d'Espanya proposa un 
subsidi d'atur europeu 
• El Banc d'Espanya alerta 
de "l'absencia d'una políti
ca fiscal genu!nament euro
pea" i proposa algun tipus 
de mecanisme europeu d'es
tabilització macroeconomi
ca i l'impuls de projectes de 
cooperació. 

"Resultaría d'interes 
que la Comissió dissenyés 
algun tipus de mecanisme 

d'estiu turísticament parlant 
no va ser tan bo com s'esta de
mostrant l'agost i ambla incer
tesa planeja sobre l'activitat de 
molts negocis durant les prime
res setmanes de la desescalada. 

En aquestes dates, per exem
ple, els ciutadans del Segria 
estavert confinats perimetral
ment, sense poder viatjar al 

europeu d'e stabilització 
macroeconomica, com ara 
un subsidi d'atur suprana
cional i fomentés projectes 
de cooperació europeus, 
amb la finalitat última de 
respondre a reptes globals, 
com el redult creixement de 
la productivitat, la digita
lització, l'envelliment o el 
canvi clima tic". 

Pirineu . La quarta comarca 
per taxa de desocupació és la 
Val d'Aran, amb un 12,43 per 
cent i la segueixen l'Alt Urgell 
(12,46%), Urgell (12,12%), el 
Segria (11,77%), la Nogue
ra (11,22%), Alta Ribagor~a 
(10,19%), Pla d'Urgell (9,75%), 
les Garrigues (9,45%) i el Sol
sones (9,03%). 

Protestes deis treballadors d'Acciona • Treballadors d'Accio
na, la principal subcontracta de Nissan: es van congregar ahir 
davant la planta de la companyia a la Zona Franca de Barcelo
na, per protestar per l'acomiadament anticipat de la plantilla. 

PANORAMA I ECONOMIA 1 19 1 

LABORSA 

L'lbex-35, lbex-35 J; 
per sota deis 7.090,70 -0,45% 

7.100 punts ELS QUE M~S PUGEN 

• L'Ib'ex-35 va moderar ahir 
Tltol Preu(EI 'I>Var. 

la seua caiguda en les últimes EDREAMS 2,1800 9,44 

hores de la sessió borsaria REIGJOFRE 4,0300 9,21 
1 

grades a l'impuls del sector NH HOTEL 2,9600 5,71 ! 
turístic i es va anotar final- k , 

SAN JOSE 4,6850 5,64 1 

ment un retrocés del 0,45 
REAL! A 0,6840 5,23 per cent, encara que no va 

aconseguir retenir la cota 
ELS QUE M~S BAIXEN dels 7.100 punts al tanca-

ment de la sessió. Les prin- Tltol Preu (€1 'lt>Var. 

cipals places europees també D.FELGUERA 0,3290 -13,87 
van tancar ahir en roig, amb 

G.A.M. 0,9700 -5,83 
caigudes superiors a les de 
l'Ibex-35. La borsa de Lon- BERKELEY 0,5100 -5.20 

dres va retrocedir un O, 75%, SIEMENS GAME 22,2000 -4,56 
la de París un 0,64%, la de CODERE 1,2280 -3,91 
Frankfurt un 0,71% i la de 
Mila un 1,44%. Perla seua ELS M~S ACTIUS 
part, la cotització del barril 

Títol Volum de petroli Brent, de referen-
cia pera Europa, es col·loca- IBERDROLA 111.470,15 

va en 45,01 dolars. TELEFÓNICA 77.411,08 

BSANTANDER 76.497,38 

MÉ5 INFORMACIÓ A AENA 51.829,16 
www.segre.com/economia 

INDITEX 48.470,45 ................. ................. ... .. ............................................... 

MERCATS 
LLOTJA DE BIN~FAR El kg vivo Dll. 

26 D'AGOST DEL 2020 CORDERS 
De 19-23 kg 3,35 

Clas.s~ (Jkg T•nd.·Var. 
De 23,1-25.4 kg 3,21 

MASCLES MENYS DE 280 KG CANAL De 25,5-28 kg 3,06 
De 28,1-34 kg 2,94 E 3 (- ) 3,88 

u 3 l~l 3,61 De més de 34 kg 2,82 

R 3 (~) 3,37 OVELLES D'ESCORXADOR 

03 (=) 3,12 Primera 0,75 

MASCLES DE 2811320 KG CANAL 5egona 0,60 
E 3 (- ) 3,80 PORCI D'ENGREIX 
u 3 (- ) 3,60 1,330 
R 3 (- ) 3,37 1,310 
o 3 (~) 3,11 1,290 
MASCLES DE 3211370 KG CANAL 
E 3 (-) 3,77 Unitat Di l. 
u 3 (-) 3,49 
R 3 t~) 3,33 Garrí país 16 a 18 kg 24,00 
03 H 3,oo 
MASCLES MES DE 371 KG CANAL 

lmportació 20 a 22 kg 30,00 

E 3 (=) 3,77 
U 3 H 3,44 Cotització 011. 

R 3 H 3,33 
03 H 2,91 En rama la A 145-150 
FEMELLES DE 1801220 KG CANAL 133-138 
E 3 (=) 4,08 124-129 
u 3 (=) 3,83 En rama 3a 100-105 
R 3 (-) 3,56 GRANULAT D'ALFALS 
0 3 H 3,27 1 6118% prote·ina 208,00 
FEMELLES DE 2211260 KG CANAL 15116% prote"ina 190.00 
E 3 (=) 4,06 
u 3 ¡~¡ 3,73 Bales deshidratades ¡a 218,00 

Bales deshidratades 2a 198,00 
R3 H 3,55 
o3 H 3,18 CEREALS 

FEMELLES DE 261/300 KG CANAL 184,00 

E 3 (=) 4,01 165.00 

u 3 !=! 3,72 Blat pínso 190,00 
R 3 (=) 3,48 Blat panificable 200,00 
03 H 3,18 Ve~a sativa R2 o,oo 
FEMELLES MlS DE 301 KG CANAL Ve~a pinso 0,00 
E 3 H 4,01 
u 3 !=! 3,66 LLOTJA DE BARCELONA 
R 3 (=) 346 
o 3 !=! 3,17 18 O'AGOST DEL 2020 

BESTIAR FRISO FINS A 220 KG CANAL 
03 (+! 3,20 Claue €/kg Var. 
03 H 3,18 PORCICANAL 
o 3 (-l 3,13 
BESTIAR FRISO DES DE 220 KG CANAL 

5egona (Rend. 76%) 1,711/ 1,717 

03 !+l 3,25 
A majoristes €/kg amb laxa Var. 

03 H 3,23 
Llonzes de Giro na 2,99 / 3,02 03 (-) 3,19 

3,8513,88 MASCLES VI US PERA SACRIFICI 
4,23 14,26 Selecte 2,361- =1-
4,93 / 4,96 

Creuat l a 2,0012,13 
3,53/ 3,56 

Creuat 2a 1,90/2,00 
Mont beliard·Simment 1,80/1,90 
Frisons 1,5811,70 Productt a fabricants Elkgambtua Var. 

VAQUES MENYS 300 KG CANAL Pernil Red. das. 2,52/ 2,55 

E 3 2,84 Pernil Red. magre (fi) 1,9211,95 
U 3 2,79 Pernil dol~ 2,0612,09 
R 3 1,84 Pernil dol~ 4D (86%) 2,3912,42 
03 1,67 Espatlla sense peil 1,7411,77 
p 3 1,19 Espatlla p. dol~ 4D (74%) 2,3412,37 
VAQUES M~S 300 KG CANAL Cansalada cub 3,0913,12 
E 3 2,99 Sacó sense os 3,52/3,55 
U3 2,94 Magre 85/15 1 
R 3 2,59 Magre 70/30 1 
03 1,89 Papada sense t;!e ll 1,3311,36 
p 3 1,19 Cansalada sense pell 1,23/1,26 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



1 

~ 
1 

j 34 / GUIA 

Finalitza amb exit el cicle de concerts 
acústics a l'aire lliure a la Pobla de Segur 
El pati de l'escola els Raiers de la Pobla de Segur ha aco
llit diferents actuacions en acústic durant els dimecres 
d'agost, com el concert del conjunt Silverwood, que ob
servem a la imatge. 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 28 d'agost del 2020 

La model Nicole 
Poturalski, la nova 
novia de Brad Pitt 

Jmatge en la qual apareix el guitarrista Luis Robisco, el cantautor Joan Blau i la jove cantant Edvrne. 

Joan Blau i Edvrne estrenen nou single 
La model alemanya Nicole 
Poturalski és la nova novia 
de Brad Pitt, segons ha in
format el mitja nord-america 
Page Six. Els rumors de la 
possible relació van sorgir 
al ser vistos dimecres passat 
en un avió privat amb destí al 
sud de Fran~a. Aquesta seria 
la primera dona amb qui es 
relaciona Pitt des que es va 
iniciar el seu llarg procés de 
divorci amb Angelina Jolie. 

MARTA AREST~ 
El cantautor Joan Blau i la jove 
cantant Edvrne, els dos origina
ris de Balaguer, publiquen el seu 
nou single Temps i espai, una 
can~ó que relata l'amor recíproé 

pero impossible entre una per
sona i hi Lluna. La can~ó forma 
part del projecte de Joan Blau 
de crear noves composicions al 
costat d'altres artistes que ha 
conegut durant la seua trajee-

toria musical. En aquest cas, 
els artistes van comptar amb 
la coHaboració del guitarrista 
Luis Robisco i el fotograf Marc 
Adam, l'encarregat de realitzar 
la portada del single. 

Donació de Benavent a la residencia 
El Sagrat Cor i al Banc deis Aliments Binefar repartira 1.500 fulards de festes en gran format pera balcons 

L'ajuntament de Benavent de Segria va entregar a la resi
dencia El Sagrat Cor i al Banc deis Aliments de Lleida el 
menjar que havia comprat per a la festa major, prevista 
per aquest cap de setmana pero que ha quedat anuHada. 

L'ajuntament de Binefar r e 
partira 1.500 fulards de festes 
en gran format per engalanar 
finestres i balcons, segons va 
explicar ahir !'alcalde, Alfon-

so Adán, i el regidor d'Actes, 
Francis Charles. Les ensenyes, 
d'un metre i mig de longitud, es 
distribuiran entre aquest cap de 
setmana i el vinent. D'aquesta 

manera, els ve'ins podran ador
nar el municipi per a les dates 
en que s'havien de celebrar les 
festes patronals, entre els dies 
10 i 14 de setembre. 

' HOROSCOP 
ARIES 21-1111 19-IV. 
lmpliqueu-vos per garantir la finalitza
ció de qualsevol projecte en que parti-

cipeu. No permeteu que ningú us involucri en 
una discussió. Ocupeu-vos deis negocis. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
lnvestigueu la veritat abans d'acceptar 
alguna cosa que algú vol de vosaltres. 

Pose u els vostres plans en primer lloc. Sou els 
responsables del que aconseguiu. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Feu ajustaments al vostre espai vital. No 
tolereu res ni ningú que us deprimeix 

o causa dolor. No us compliqueu la vida, po
seu-vos les coses faci ls. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Depen de vosaltres la forma en que 
utilitzeu l'energia emocional. Podeu 

culpar els altres perles coses que no teniu o que 
no vau ter anteriorment. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Creeu una estrategia i formuleu un pla 
possible abans d'entrar en acció. Estar 

preparats us ajudara a alleujar els contratemps 
i les interferencies. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Sigueu ambiciosos. Empreneu un nou 
projecte o ocupeu-vos d'assumptes 

inconclusos. Avui és un día per progressar, tancar 
tractes i ser responsables de la vostra felicitat. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Encare u els fets. Si alguna cosa no esta 
bé, heu de reconeixer el problema i fer-

hi alguna cosa. Com més permetreu que algú us 
influencii, més difícil sera canviar. 

ESCORPIO 23-X 1 21-XI. 
Apreneu d'experiencies i ocupeu-vos 
deis negocis abans que algú us guanyi 

en el vostre pro pi joc. Teniu molt a guanyar si 
esteu decidits a fer les coses. 

SAGITARI 22-XI 1 21-XII. 
Recluteu persones que puguin aportar 
informació valuosa que us ajudi a acon-

seguir el vostre objectiu. Tingueu en compte que 
algú pot oferir-vos falses esperances. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Una conversa oberta fara que us adoneu 
de quant teniu en comú i del que podeu 

aconseguir amb el vostre equip. S'impulsa una 
celebració romantica. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Proveu de complaure-us a vosaltres 
mateixos, no algú que s'aprofita de la 

vostra bcina fe. Vi u re en una mentida no ajudara 
a avan~ar. Algú revelara un secret. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Accelereu, feu funcionar el va ixell i no 
mire u enrere. Digueu el que teniu al cap 

i guanyareu terreny rapidament. Compartiu els 
sent iments i intencions amb algú. 
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