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Detingut per intentar incendiar  
el CAP d’Artesa de Segre.

p.11

Dos rescats a 
Mont-rebei a          
la zona vetada 
als visitants

emergències

❘  SA n t e S t e v e l A SA r g A ❘  El s 
Bombers de la Generalitat 
van portar a terme ahir dos 
rescats a Mont-rebei, a Sant 
Esteve de la Sarga, malgrat 
que aquest tram està tallat 
al públic per risc de despre-
niments. El primer avís es 
va rebre a les 15.10 hores, 
a l’alertar que una persona 
havia tingut una caiguda i 
s’havia fracturat una cama. 
Va ser evacuada a l’hospital 
de Tremp. D’altra banda, una 
persona va haver de ser res-
catada al fer-se mal al genoll 
quan feia la ruta des de l’er-
mita de Corçà.

Nou email per        
a víctimes 
d’abusos a l’Aula 
del Teatre

denúncia

❘ lleiDA ❘ La Paeria facilita un 
nou canal de comunicació 
per recopilar informació que 
ajudi a analitzar els abusos 
a l’Aula de Teatre. D’aques-
ta forma, habilita un correu 
electrònic per sol·licitar de-
clarar voluntàriament a la 
comissió especial de l’Aula 
a través del comissioaula@
paeria.cat. Aquest òrgan té 
per objectiu l’elaboració d’un 
informe que estudiarà els 
fets i les mesures que s’han 
d’adoptar, entre aquestes me-
canismes de reparació a les 
víctimes d’abusos o la revisió 
de la concessió.

Imatge d’arxiu de les restes arqueològiques que es troben al nou edifici de la Diputació.

mAgDAlenA AltiSent

x.r.
❘ lleiDA ❘ La Diputació invertirà 
124.400 euros per museïtzar 
les restes arqueològiques que 
es troben a la planta baixa del 
nou edifici de la rambla Fer-
ran, a Lleida ciutat i al costat 
del Palau Provincial. L’objectiu, 
segons van explicar fonts de la 
corporació, és obrir aquest es-
pai al públic i fer-lo visitable. 
La junta de govern de la Dipu-
tació va aprovar el projecte a 
finals del mes de març passat i 
la previsió és poder executar-lo 
aquest mateix any. Entre les res-
tes arqueològiques destaquen 
una part de la muralla medieval 
de la capital del Segrià i una sí-
nia (màquina per elevar aigua 
per regar) andalusina, a banda 
de vestigis del conegut com a 
barri de les adoberies.

Les mateixes fonts van apun-
tar que les actuacions que es 
duran a terme en aquest es-
pai consistiran a desplegar els 
equipaments necessaris per a la 
museïtzació, com per exemple 
projectors i sistemes d’il·lumi-
nació. A més, es duran a terme 
treballs de consolidació i neteja 
de les restes. També s’instal·larà 
un vinil que reproduirà l’alçat 
de tota la muralla amb l’objectiu 
d’oferir una imatge completa 
d’aquesta antiga construcció. 
D’altra banda, van assegurar 
que també hi haurà un muntatge 
audiovisual.

Les mateixes fonts de la cor-
poració provincial van expli-
car que al nou edifici, que es 
va estrenar a començaments de 
l’any passat, ja es troben els de-

La Diputació destina 124.000 € per 
museïtzar les restes de la nova seu
Entre les quals hi ha una part de la muralla medieval de Lleida i vestigis del barri 
de les adoberies || L’objectiu és obrir-les al públic aquest mateix any

administració patrimoni

partaments de Medi Ambient, 
Igualtat, Noves Tecnologies, 
Cooperació Municipal, Proto-
col, Comunicació i els Serveis 
jurídics.

Les obres de construcció de 

l’immoble, que es van adjudi-
car el febrer del 2018 i van co-
mençar l’abril del mateix any, 
van costar aproximadament 
4,1 milions d’euros, 1,3 milions 
més del que inicialment estava 
previst. 

Els treballs van estar para-
litzats durant uns tres mesos ja 
que es va haver de fer una mo-
dificació del projecte.

En aquest sentit, les troba-
lles arqueològiques al solar on 
s’ha aixecat la nova seu de la 
corporació provincial van jus-

tificar part de l’increment del 
pressupost. Les plantes d’aquest 
edifici, que ha permès dotar de 
més espai alguns departaments 
i traslladar d’immoble altres 
àrees, connecten amb el Palau 
Provincial.

L’última ampliació, el 1996
S’ha de recordar que l’última 

ampliació d’aquestes caracterís-
tiques per part de la Diputació a 
la capital del Segrià es remun-
ta al 1996, quan es va adquirir 
l’edifici President.

actuacIonS
instal·laran projectors i 
sistemes d’il·luminació i es 
consolidaran i netejaran        
les restes arqueològiques

La caça del cabirol dona el tret de 
sortida a la temporada a la demarcació

fauna salvatge

reDaccIó
❘ lleiDA ❘ La temporada de caça 
2021-2022 va començar ahir 
amb les primeres caceres de 
cabirols. Fonts de la Federació 
de Caça de Lleida van recordar 
que ja està en marxa el pla pi-
lot de cabirols, que eximeix els 
caçadors de marcar amb pre-
cintes els exemplars abatuts 
d’aquesta espècie. Van remar-
car que s’hauran de continuar 
demanant els permisos i avisar 
els Agents Rurals quan s’abati 

un cabirol. Aquesta mesura, se-
gons la Generalitat, té per objec-
tiu facilitar el compliment dels 
plans cinegètics i arriba en un 
moment en què aquesta espècie 
abunda i provoca danys en al-
gunes zones.

Val a recordar que la caça de 
tórtores estarà prohibida a tot 
Catalunya almenys fins al 2022 
per frenar la caiguda de la se-
ua població, tal com va establir 
l’ordre de vedes que el Govern 
va fer pública dijous (vegeu SE-

GRE de dissabte). Així mateix, 
s’ha ampliat de set a vuit mesos 
el període per abatre conills a 
les zones de les comarques del 
pla de Lleida on aquesta espècie 
ocasiona danys als conreus, una 
situació que els agricultors han 
denunciat en reiterades ocasions 
en els últims anys. D’aquesta 
manera, segons la normativa de 
la Generalitat, es podran caçar 
conills entre el 5 de setembre 
del 2021 i el 17 d’abril de l’any 
que ve.

AjuntAment De nAut ArAn

Gessa estrena demà gimnàs ■ L’ajuntament de Naut Aran in-
augurarà demà el gimnàs de Gessa. El projecte ha comptat amb 
un pressupost de 70.000 euros i s’ha reformat la sala social del 
poble per convertir-la en un espai esportiu.
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Detingut per un incendi al 
CAP d’Artesa de Segre
Va calar foc a palets que va apilar a la porta d’entrada || Un home 
de 43 anys que acumula una vintena d’antecedents

successos aldarulls

L’incendi va causar danys menors a l’entrada del CAP d’Artesa de Segre.

amaDo forrolla

L.g./m.m.n.
❘ artesa De segre ❘ Els Mossos 
d’Esquadra van detenir ahir 
de matinada un veí d’Artesa de 
Segre per provocar un incen-
di a la porta del CAP d’aquest 
municipi de la Noguera. Segons 
van explicar fonts de la poli-
cia catalana, els fets van tenir 
lloc poc abans de les 1.30 ho-
res, quan personal del centre 
mèdic, situat al carrer Àngel 
Guimerà, van alertar que hi 
havia una persona que provo-
cava aldarulls. 

Ràpidament, fins al lloc es 
van traslladar patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, que van 
poder interceptar aquest indi-
vidu, que es trobava en estat 
ebri i que havia calat foc a pa-
lets que havia apilat a l’entrada 
del CAP. 

Els agents també van avisar 

els Bombers de la Generalitat, 
que van poder extingir poc 
després el foc. 

A causa de l’incendi, es van 
produir danys a l’entrada d’ac-
cés i una mica de fum, però 
no hi va haver afectats entre 
el personal que es trobava en 
aquell moment a les dependèn-
cies sanitàries.

L’home va ser identificat 
com un veí d’Artesa de Segre 
de 43 anys i que acumula fins 
a una vintena d’antecedents 
per diferents delictes. Espe-

ra passar a disposició del jut-
jat en funcions de guàrdia de 
Balaguer acusat d’un delicte 
d’incendi.

L’any passat, els Mossos 
d’Esquadra van rebre tres de-
núncies per delictes contra la 
seguretat ciutadana per incen-
dis provocats, fets pels quals 
van arrestar dos persones. En 
canvi, en els mesos de gener 
i febrer d’aquest any s’han 
registrat dos denúncies per 
aquest tipus de delicte, amb 
dos arrestos.

El mes passat, l’Audiència de 
Lleida va condemnar a quatre 
anys de presó una dona acusa-
da de provocar un incendi en 
un habitatge a Balàfia després 
d’una discussió amb els seus 
companys de pis. Una vintena 
de persones van haver de ser 
desallotjades.

en eStAt ebri
el detingut es trobava      
sota els efectes de l’alcohol 
i el personal del CaP va 
donar l’avís als mossos

Ferit un menor al pantà de Sant Llorenç
❘ Camarasa ❘ Un menor va resultar ahir ferit al tenir una cai-
guda mentre es trobava al pantà de Sant Llorenç de Montgai 
a Camarasa. Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc 
abans de les dos del migdia. Els Bombers van informar que 
el menor va caure per un desnivell, de forma que va haver 
de ser rescatat per via terrestre i una ambulància del SEM 
el va evacuar al CAP amb un tall de caràcter lleu.

Incendi a la terrassa d’un restaurant a Isona
❘ isona i ConCa Dellà ❘ Els Bombers de la Generalitat van treballar 
ahir en l’extinció d’un incendi a la terrassa d’un restaurant 
a Isona i Conca Dellà. El foc va afectar uns plàstics i no va 
causar danys personals. Mentrestant, un incendi va calcinar 
2.500 metres quadrats de canyes i vegetació a la zona del 
canal d’Almenar i un altre foc va cremar 150 metres lineals 
a prop de les vies del tren a Juneda. A Lleida, es va produir 
un altre incendi de vegetació a l’A-2 que va afectar una su-
perfície de 500 metres quadrats.

Troben un rusc d’abelles en un cotxe a Lleida
❘ lleiDa ❘ Els Bombers de la Generalitat van treballar dissabte 
a la tarda amb dos dotacions en el rescat d’un rusc d’abelles 
que va ser trobat als baixos d’un vehicle que estava aparcat 
al carrer de la Unió de Lleida. Van recordar que a la prima-
vera és habitual aquest tipus de serveis i van traslladar les 
abelles a un lloc segur.

x.r.
❘  gr anyena De les garrigues ❘ 
L’ajuntament de Granyena 
de les Garrigues esperarà 
uns mesos per prendre una 
decisió sobre la proposta per 
recuperar l’escola del muni-
cipi, que va tancar el 1999. 

Això es deu al fet que el 
municipi compta amb prou 
nens per complir les ràtios 
que marca la conselleria 
d’Educació perquè un cen-
tre estigui obert (que fixa en 
cinc alumnes).

L’alcalde, Francesc Esquer-
da, va explicar ahir que hi ha 
uns catorze nens a la locali-
tat, entre els que utilitzarien 
l’escola bressol i els del col·le-

gi. Fins ara han mostrat inte-
rès a sumar-se a la proposta 
vuit alumnes de Primària i 
dos per a la guarderia. 

Esquerda va apuntar que 
“no es veu el futur a mitjà 
termini”, de manera que es 
van citar a “continuar par-
lant” sobre el tema i va as-
segurar que “esperarem uns 
mesos a veure si algú més 
s’anima”.

S’ha de recordar que en 
els dos últims cursos no s’ha 
tancat cap escola a les comar-
ques de Lleida, una situació 
que no es donava des de feia 
anys. L’última a tancar va ser 
la de la Pobla de Cérvoles, 
que ho va fer el 2018.

granyena esperarà  
uns mesos per decidir  
si reobre l’escola

municipis serveis
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