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Dos joves d'Agramunt impulsen
un nou joc de taula ambientat en
una vintena de ciutats i Andorra
Mollerussa és la darrera localitat en sumar-se al projecte
Mollerussa
ACN
FOTO: Aj. Tremp 1L:'afluencia de pública la tira va ser molt alta

Tremp celebra lo 20a edició
de la seva Fira del Codony
Tremp va celebrar ahir la Fira del
Codony que enguany celebrava la
seva 20a edició. En aquesta ocasió,
l'esdeveniment va comptar amb la
participació de 60 expositors agro-

..

alimentaris i artesans i es van poder desenvolupar la majería de les
activitats previstes al programa, tot
i la pluja del matí. Destaca entre els
actes el19e concurs d'allioli.
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que un deis seus impulsors, Oriol
Farras, elaborés un joc de taula
personalitzat com a regal d'amic
invisible per a un company de la
residencia universitaria.
A partir d'aquí, i després de

crear l'any passat els primers jocs
a les ciutats de Berga i Olot, Farras,
juntament amb Jordi Noguera, van
fundar 'YOURCITY' per arribar al
maxim de ciutats possibles de Catalunya.
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Prop d'una vintena de municipis
catalans i Andorra la Vella compten, des d'aquest any, amb el seu
propi joc de taula. Es tracta d'una
iniciativa de dos joves emprenedors d'Agramunt (Urgell) que té
com a objectiu que la gent passi una bona estona i, a la vegada,
conegui els carrers, edificis, associacions i les testes i tradicions
característiques i que formen la
identitat d'aquestes localitats.
"Més que jugar a un joc és el sentiment de recordar d'on vens o on
estas vivint i fer caliu", explica un
deis seus impulsors, Oriol Farras.
Aquesta setmana s'ha presentat el darrer joc de la col·lecció,
el 'Mollecity', inspirat i ambientat
en la capital del Pla d'Urgell i que
compta amb la col·laboració de
bona part del seu teixit associatiu.
El projecte va néíxer després
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Un cotxe cau per un barranc
a Coll de Comiols i deixa
dues persones atrapades
Artesa de Segre
CARLA SALAZAR
Un turisme va sortir de la via ah ir
al matí i es va precipitar per un
barranc de cinc metres al Coll de
Comiols, una collada situada en
el límit deis termes municipals
d'Artesa de Segre, a la Noguera,
i d'lsona i Conca Delia, al Pallars
Jussa. Els Bombers de la Genera-

Els bombers
sanegen una fa~ana
que e tava e ient al
barrl de la Bordeta

litat van rebre l'avís de l'accident
les 11.43 hores ahir dissabte al
punt quilometric 24,5 de la carretera C-1412b, dins el terme municipal d'Artesa de Segre. Segons
les fonts del cos de bombers, el
vehicle va quedar atrapat en una
zona arbrada i d'esbarzers. Set
dotacions deis Bombers es van
desplat;ar a la zona i van treballar

FOTO: Bombers 1El turisme va caure per un desnivell de cinc metres

Ser major de 18 enya.
Portar case ts obiiQ torl.
Circular nom una persona.
ta Individual.

Dues persones es
desorienten al Port
del Camí, a
Montferrer i Castellbo
Dues persones es van desorientar ah ir al Port del Ca mí, a Montferrer i Castellbo. Els bombers
van activar l'helicopter i el
GRAE. les persones van ser localitzades en bon estat i les van
acompanyar al seu vehicle.

Crema un cotxe en
un descampat al
carrer del Palauet,
al barri de la Bordeta

per rescatar els ocupants del cotxe, dues persones i dos gossos.
Els efectius de bombers van
estabilitzar el cotxe, van netejar
el lloc amb eines manuals amb la
finalitat desbrossar la zona per facilitar d'extracció de les persones
que estaven a !'interior del vehicle. Fina lment, van poder excarcerar els afectats.
Dues ambulimcies, una convencional i una avant;ada, del Sistema d'Emergencies Mediques
(SEM) els van atendre i segons
van informar les fonts, no van patir ferides de consideració, de manera que els mateixos ocupants
van demanar l'alta voluntaria.

oue s'ha de rer?

Els bombers van realitzar un
sanejament ahir d'una fat;ana
d'un edifici del qual estaven
caient trossos i rebles, al carrer
Puigverd a barri de la Bordeta.
Els trossos van caure a la vorera, pero ningú va resultar ferit.
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oue no s'ha de rer?
@

Circular a més de 25 km/h
(limitació per disseny del vehicle).
Circular perles voreres.

Dues dotacions de bombers
van desplat;ar-se al carrer del
Palauet, a la Bordeta, a causa
d'un turisme que estava cremant en un descampat. El foc
no es va propagar més enlla i va
ser extingit amb rapidesa.

Circular per cal~ades amb
hmit 50 km/h o superior.
Utllitzar el telefon mobil
1auriculars.
Circular sota els efectes de
!'alcohol o de les drogues.

L'interior d'una
cuina provoca
un incendi en un
habitatge de Maials
Una cuina a una casa de la
pla<;a liceu Sales a Maials, va
causar ahir al migdia un incendi. Sis dotacions deis Bombers
de la Generalitat es van despla<;ar al lloc i van extingir-lo.
No es va lamentar cap ferit.
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o poden disposar de seient.

