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FOTO: Subdelegació/ El subdelegat va ser acompanyat per !'alcalde 

José Crespín visita una 
finca de figues d' Alguaire 
El subdelegat del govern espa
nyol a Lle1da, José Crespín, va 
visitar ahir una finca productora 
de figues d'Aiguaire per coneixer 
de prop les característiques del 

cultiu d'aquest fruit. Crespín va 
fer la visita acompanyat per !'al
calde d'Aiguaire, Antoni Perea, i 
pel productor local i comercialit
zador Hector Ribert. 

CaixaBank col·labora amb 
l'Ajuntament de Golmés per 
engegar el centre de serveis 
CaixaBank, a través d'una apor
tació economica de la Funda
ció "la Caixa", ha mostrat el seu 
suport al centre de serveis de 
Golmés, que entrara en funcio
nament a !'octubre i oferira a la 
gent gran del municipi i a totes 
aquelles persones que ho pu
guin necessitar, ja siguin grans o 
joves, tot un seguit d'activitats i 
serveis de dilluns a divendres en 
horari de rnatí i tarda. l'Ajunta-

ment de Golmés ha rebut una 
col·laboració de 5.000 euros, 
que es destinaran a l'adquisició 
de material informatic per fer 
tallers per a la gent gran i a mo
biliari pe.: equipar les necessitat 
de mobilitat de la gent gran. Es 
preveu la realització de diversos 
tallers i activitats (informatica, 
manualitats, cognitives, de mo
bilitat, etc), així com l'assistencia 
d'alguns serveis sociosanitaris. 

FOTO: ERC/ La ruta va aplegar una norantena de persones 

Visites guiadas históriques 
a Vilanova de la Barca 
l'Associació Sala Cultural Macia 
Polo Verdú va organitzar diu
menge una visita guiada en di
ferents Espais de Memoria de 
Vilanova de la Barca i Alcoletge. 

la ruta, que va reunir prop de 90 
persones, va sortir la Pla~a de la 
Pau de Vilanova de la Barca, on 
es troba instal-lat un tanc rus 
T26-B. 

El Geoparc Orígens 
rebró els avaluadors de 
la UNESCO aquest mes 

\ 

Cada .4 anys se sotmeten a auditories 
per comprovar els aven~os realitzats 
Tremp 
AC N 
El distintiu de Geoparc mundia l 
de la UNESCO requereix revali
dacions cada 4 anys. 1 es aquest 
any quan el Geoparc Orígens ha 
de revalidar el seu distintiu. Dos 
avaluadors comprovaran aquest 
setembre, del 14 al 18, els pro
gressos fets en els últims anys per 
revalidar el certificat que va obte
nir el 2018. Els avaluadors esta
ran cinc dies al Pallars i visitaran 
diferents novetats i aven~os que 
el Geoparc ha realitzat en ter
mes de conservació del patrimo
ni, recerca, educació, visibilitat i 
desenvolupament sostenible. En 
total, la visita preveu la participa
ció deis diferents membres socis 
del Geoparc (19 municipis i dos 
consells comarcals) així com uns 
50 agents clau i experts del terri
tori. 

l'itinerari preveu visites amb 
experts locals del Geoparc Orí
gens i a diferents museus i cen
tres d'interpretació com són la 
nova oficina de turisme de la Po
bla de Segur o el nou centre d'in-

FOTO: ACN/ Vista de la Conca de Tremp, dins del Geoparc Orígens 

terpretació de Vilanova de Meia. 
A més, es mostraran les millores a 
les georutes del Geoparc com els 
nous panells i mesures de conser
vació al jaciment d'Orcau-2. Ca
da 4 anys els Geoparcs mundials 
de la UNESCO revaliden la seva 
designació i són sotmesos a au
ditories, realitzades per dos ava
luadors que viatgen al Geoparc 

per comprovar els progressos. El 
Geoparc Orígens esta gestionat 
per una Associació constitu"ida el 
2015 i formada per 21 membres. 
la formen els municipis d'Abella 
de la Conca, Áger, Baix Pallars, 
Camarasa, Castell de Mur, Coll de 
Nargó, Cpnca de Dalt, Gavet de la 
Conca, lsona i Conca Delia, la Po
bla , Llimiana, entre d'altres. 

FOTO: Aj. Alcarras/ Ho fan en el marc del projecte Biovalor per créixer en materia de bioeconomia circular 

Representants del Baix Segre visiten Holanda 
Alcaldes i regidors deis vuit mu
nicipis _ (Aibatarrec, Almenar, 
Montoliu de Lleida,. Seras, So
ses, Sudanell, Torres de Segre i 
Alcarras) integrats en el projecte 

Biovalor i representants de !'em
presa Alcarras Bioproductors SAT 
van coneixer aquests primers di
es de setembre a les localitats 
holandeses de Rotterdam i Del-

ft un seguit d'instal-lacions que 
destaquen com a referents euro
peus en materia de bioeconomia 
circular sostenible. la visita es fa 
en el marc del projecte Biovalor. 
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Un xofer ferit de earaeter lleu i 
diversos pares morts en bolear 
un eamió a la C-12, a Alfés 
Els il·lesos van ser portats a un altre vehicle i altres 
conductors van ajudar que no sortissin a la via 

FOTO: Bombers 1 Moment en que els porcs que van resultar il·lesos es trobaven al costat del camió accidentat 

Lleida 
REDACCIÓ 

El conductor d'un camió que 
transportava porcs va resultar 
ahir ferit lleu quan el vehicle de 
gran tonatge va bolear al quilo
metre 130 de la C-12, al terme 
municipal d'Aifés. Així mateix, 
cal indicar que diversos animals 
van morir arran de l'accident. En 
aquest sentit, els serveis d'emer
gencies van ser alertats del sinis-

tre a les 12.40 hores i fins al lloc 
deis fets es van despla!;ar un total 
de tres dotacions deis Bombers 
de la Generalitat, els Mossos d'Es
quadra, facultatius del Sistema 
d'Emergencies Mediques (SEM) i 
-veterinaris. El xofer va ser evacu
at a !'Hospital Arnau de Vilanova. 
Els porcs que van sobreviure i es 
trobaven il·lesos van ser traslla
dats a un altre vehicle, i que els 
ferits van rebre el tractament ne-

cessari. Segons van explicar fonts 
properes, en un primer moment 
el xofer del camió va ser ates per 
una ambulancia de transport de 
persones que en el moment del 
sinistre passava pel lloc deis fets. 
Alla va estar fins a !'arribada de 
!'ambulancia amb facultatius del 
SEM. A més, diversos conductors 
que van parar en veure el vehi
cle accidentat van ajudar que els 
porcs no sortissin a la carretera. 

Accident 
aparatós a 
Sarroca de Lleida 
causat per un 
porc senglar 

Un porc senglar va provocar 
diumenge un aparatós acci
denta la C-12, concretament 
al quilometre 122, al seu pas 
per Sarroca de Lleida, en el 
qual es van veure implicats 
dues motos i un cotxe. A més, 
un deis motoristes va resultar 
ferit de caracter lleu. Pel que 
fa als fets, els serveis d'emer
gencies van ser informats del 
sinistre a les 20.47 hores i fins 
al lloc es van despla!;ar un 
total de tres dotacions deis 
Bombers de la Generalitat, els 
Mossos d'Esquadra i facu lta
tius del SEM que va atendre 
al motorista al mateix lloc. 
D'altra banda, ahir a les 7.48 
hores emergencies va ser in
formada d'un xoc entre un ca
mió un tractw al quilometre 2 
de I'LV-2001, al terme de Mo
llerussa. En aquest cas, una 
persona va resultar ferida de 
caracter lleu i va ser trasllada
da al CAP de la localitat. 

_Els Agents 
Rurals 
rescaten dos 
voltors al 
Pallars Jussa 
Els membres del cos d'Agents 
Rurals van rescatar recentment 
dos voltors al Pallars Jussa. Se
gons van explicar ahir a través 
de les xarxes socia ls, un d'ells 
havia caigut al riu Flamisell de 
la Vall Fosca i no tenia forces 
per sortir de l'aigua. L'alt re va 
ser trobat prop d'una carrete
ra. Així mateix, un cop van ser 
localitzades les aus, van ser 
traslladades al Centre de Fauna 
de Vallcalent. Quan van arribar 
al citat espai se'ls hi va fer una 
primera revisió i posteriorment 
es van quedar fins que s'hagin 
recuperat totalment. 

Crema una 
hectarea de 
matolls i 
vegetació a 
Menarguens 
Un incendi va cremar diumen
ge a la nit una hectarea de ma
tolls i vegetació diversa darre
re de l'escola Joan Ros Porta 
de Menarguens. Els serveis 
d'emergencies van ser alertats 
del foc a les 22.20 hores i fins 
allloc es van despla!;ar un total 
de dues dotacions deis Bom
bers de la Generalitat que va 
ser les encarregades d'extingir 
les flames. Posteriorment, a les 
23.11 hores els efectius del cos 
també van apagar unes restes 
de poda que estaven cremant 
al municipi de Torrefarrera, 
concretament al Pla de la Pona. 

Un ferit per 
un incendi en 
uns baixos de 
Torrelameu 

Una dona de 60 anys, ferida 
en caure des d'una altura 
d'uns 8 metres a Farrera 

Un home de 71 anys va resultar 
ferit de caracter menys greu per 
inhalació de fum en incendiar-se 
els baixos de la casa on viu, a la 
pla!;a de I'Església de Torre)ameu. 
En l'habitatge hi havia dos me
nors que van ser il·lesos. Emer
gencies va ser informada a les 
16.47 hores i es van personar sis 
dotacions deis Bombers. Els tec
nics van revisar !'estructura. 

FOTO: Bombers 1 Els efectius despla~ats apagant l'incendi als baixos 

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ah ir una dona de 60 
anys que va resultar ferida des
prés de caure des d'una altura 
d'entre 8 i 10 metres a Farrera, 
concretament a la zona de Ro
madriu . Tot i aixo, al tancament 
d'aquesta edició es desconeixia 
el seu estat, encara que estava 
conscient. Segons van informar 
fonts deis Bombers, els efectius 
del cos van ser informats a les 

13.45 hores que una dona ha
vía caigut de la citada al!;ada ro
dant i es trobava sobre unes ro
ques. Rapidament, es va activar 
el protocol de rescat i fins al lloc 
es van despla!;ar una dotació te
rrestre i també un helicopter del 
cos. Precisament, va ser aquest 
qui finalment va traslladar-la a 
les 15.12 hores a !'Hospital de 
Tremp per ser tractada de les fe
rides que va patir en la caiguqa. 
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