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FOTO: Agents Rural!

I El gos que va morir enverinat a Golmés

Presó pel vef de Golmés que
va enverinar gossos amb
pesticida, matant-ne un
El jutjat penal2 de Lleida va condemnar un veí de Golmés (Pla
d'Urgell) a tres mesos de presó
per enverinar diversos gossos,
un dels quals va morir, al maig de
2019. L'home va reconeixer que
col-lacava esquers de llonganissa impregnada amb un pesticida
"molt tòxic", recull la sentència,
per evitar que els gossos entressin al seu hort. L'acusat va acceptar la condemna per un delicte

de maltractament amb resultat
de mort d'animal domèstic, després d'aplicar-li els atenuants de
dilacions indegudes i confessió.
A més de la pena de presó, el
jutge li prohibeix tenir animals o
treballar amb ells durant un any.
També haurà d'indemnitzar amb
1.768,46 eu ros a la direcció general de polítiques ambientals i
medi rural, que es va fer càrrec
de la necròpsia de l'animal.

FOTO: Salvador Miret I Un vehicle amb el vidre trencat per l'impacte de diversos balins a les Borges Blanques

Busquen l'autor dels trets
de balins des d'un balcó
de les Borges Blanques
Els Mossos ja tenen dos sospitosos,
però encara no han detingut ningú
Els Mossos d'Esquadra han
obert una Investigació per
localitzar una persona que
ahir va disparar diversos
balins al carrer des d'un
balcó del bloc del Carme de
les Borges Blanques.

FOTO: Policia I Els agents registrant l'habitatge d'un dels detinguts

Desmantellada una banda de
lladres que assaltava cases al
Pla d'Urgell i arreu d'Espanya
Un grup criminal que s'havia instal·lat a l'Hospitalet de Llobregat
i a Cornellà, però que actuava
per l'estat espanyol va ser detingut en una operació conjunta
dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. La
banda perpetrava robatoris amb
força accedint a domicilis buits i
robant-ne joies i altres objectes
que revenien a tercers. Els robatoris es van produir sobretot a
municipis catalans. De la demar-

cació lleidatana es troben Linyola, Bell-lloc d'Urgell, Bellpuig i Sidamon, tots al Pla d'Urgell.
Els lladres se'ls atribueixen
16 robatoris. Aquests forçaven
la porta principal amb un tornavís, trencaven el pany amb un
bec de lloro i sostreien articles
de valor de l'interior, sobretot
joies per vendre-les. Després de
la detenció, 7 dels 8 membres
detinguts han ingressat en presó
preventiva per decisió del jutge.

Les Borges Blanques
ACN
Els projectils van impactar en els
vidres i la xapa d'almenys dos cotxes aparcats al carrer Sant Jau·me. Fonts pròximes al cas van
explicar que la persona hauria
disparat entre 15 i 20 balins d'uns

Crema una hectàrea
en un incendi de
vegetació forestal a
C~s,.·s ent, T..«" p
Els Bombers van treballar en
un incendi de vegetació a Castissent, Tremp. Van rebre l'avís
a les 11.50 hores i van activar
cinc dotacions terrestres i tres
mitjans aeris. Al lloc, els avions
de vigilància, atac i el bombarder van fer descàrregues a la
zona del flanc dret. Finalment,
les dotacions terrestres van extingir el foc que va afectar una
hectàrea aproximadament.

4 mil-límetres. Tot i que desconeixen amb quina arma ho hauria
fet, sospiten que amb una llarga
d'aire comprimit. Les mateixes
fonts van apuntar que els Mossos
tindrien dos sospitosos, tot i que
encara no han detingut ningú, i
que els trets s'haurien disparat
com a mínim des d'un tercer pis.
La policia, que va rebre l'avís
a tres qua~ de nou del matí,
va desplegar un dispositiu amb
agents de I'Arro al centre de la capital de les Garrigues per localitzar aquesta persona i han acordonat alguns carrers propers. Cap a

les onze del matí, els Mossos van
abandonar el lloc després de no
localitzar l'autor dels trets.
El propietari d'un dels vehicles
que va rebre diversos impactes al
vidre, Joan Roset, va explicar que,
de la mateixa manera que cada
matí, va anar a fer el cafè a un bar
quan un home va entrar al focal
i va explicar que li havien disparat al vidre del cotxe i que també
havien fet el mateix a un Seat Toledp. "Resulta que era el meu, he
sortit i he vist cinc o sis impactes
al vidre de darrere i hem trucat a
la policia", va afirmar Roset.

Ferit lleu un conductor en un accident de
trànsit a l' A-2 en el seu pas per Fondarella
Un conductor va resultar ferit lleu en un accident de trànsit al punt quilomètric 428 de I'A-2 en el se~ pas per Fondarella. El mateix conductor
va alertar a emergències a les 5.59 hores sobre la sortida de via de la
carretera, i es va tallar un carril direcció Barcelona durant una mica més
de dues hores. El SEM va traslladar al conductor a un centre hospitalari.

Una col·lisió entre dos turismes a Alàs
i Cerc deixa una família ferida molt lleu
La carretera LV-4008, al seu pas per Alàs i Cerc, va registrar ahir una
cof.lisió entre dos turismes a les 16.18 hores. L'accident es va produir
al punt quilomètric 1. El SEM va traslladar als ocupants, una família de
quatre en un vehicle i una persona en l'altre, a un centre hospitalari per
fer-los una revisió, tot i que només van resultar ferits molt lleus.
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Laura Vilagrà promet un
estudi ''exhaustiu'' sobre
l'impacte ambiental de
les Olímpiades d'Hivern
FOTO: CUP la iniciativa es va presentar ahir al municipi d'Alcarràs

'Energies netes en mans
brutes', la campanya de la
CUP contra els macroparcs
La CUP Ponent inicia la campanya Energies netes en mans
brutes, que girarà entorn de 4
fronts: L'informatiu, mobilitzador, legal i institucional. En l'acte
de presentació hi va parlar Núria
Folch, de la CUP Alcarràs, que va
denunciar el macroparc fotovoltaic que es planteja en aquest
municipi i el va posar com a
exemple de la manca de planifi-

cació i desproporció dels projectes. Amb un extensió de gairebé
800 hectàrees i una potència de
380 megawatts el d'Alcarràs serà
el més gran de Catalunya i les seves línies de transport afectaran
una part important de l'horta
del Segrià. Segons explica Ruben
Cobo, de la CUP de Lleida, l'organització aposta per un Pla Territorial Sectorial d'Energies.

Aragonès i Espot es reuniran
divendres per fer seguiment
de la cooperació transversal
El president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d'Acció Exterior i Govern
Obert, Victòria Alsina, visitarà
Andorra el pròxim divendres 11
de febrer. L'objectiu que es busca és el de tractar diferents aspectes de la cooperació existent
entre els dos territoris en diferents àmbits, com poden ser ara
el medi ambient, les infraestruc-

tures o la cultura.
En aquest sentit, cal recordar que la visita respon a la invitació que el cap de Govern,
Xavier Espot, va fer al president
de la Generalitat en la trobada
mantinguda al Palau de la Generalitat durant el passat mes
de juliol, amb la voluntat de fer
seguiment, al més alt nivell, de
la cooperació transversal entre
Catalunya i Andorra.

La consellera convida els Comuns a
preparar la .candidatura '~colze a colze"
Barcelona
ACN
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, garantit que la celebració d'uns hipotètics Jocs Olímpics
d'hivern als Pirineus no suposarà
"cap bestiesa ambiental" perquè
"no es construirà cap gran infraestructura esportiva que després
dels Jocs no tingués ús". Ho va '
dir al ple del Parlament d'aquest
dimarts en resposta a una interpel-lació del diputat d'En Comú
Podem Marc Parés, que va qüestionar la celebració d'aquest esdeveniment a Catalunya. Vilagrà va assegurar que al Govern
"preocupa l'impacte ambiental"
d'unes Olimpíades i ha explicat
que, per això, "hi ha urà un estudi molt exhaustiu des del punt de
vista de canvi climàtic i d'afectació en aquesta eventual candidatura".
La consellera va emplaçar els
comuns a treballar la candidatura
d'uns Jocs Olímpics a Catalunya
"colze a colze" amb la Generalitat pensant en el "llegat positiu"
que poden deixar al nord del país.
Segons va dir, el projecte del Govern vol"fugir dels interessos especulatius" i dotar les comarques
afectades "de les infraestructures
i equipaments que calgui". Ara

FOTO: ACN/ Vilagrà durant Ja seva intervenció ahir al Parlament
bé, es va comprometre a seguir
treballant "per la diversificació
econòmica del Pirineu" perquè
no depenguin "de
,. la neu". Això
passa per millorar les comunicacions i afavorir la mobilitat interna, el mercat laboral i l'expansió
de la fibra òptica "a tots els racons".
Vilagrà va subratl lar que la ce-

Les millors idees per donar
llum al debat de la societat
sorgeixen de 1es entitats amb
les persones més brillants

lebració o no d'aquestes Olimpíades, previstes per a l'any 2030, la
decidiran els veïns de l'Alt Pirineu
i Aran, és a dir, de l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. "Que no ens diguin mai més
que ho dêcidim des de Barcelona,
Vic, Manresa o el meu poble", va
esgrimir.

Empresa
Familiar
delleida
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FOTO: Tony Alcantara I Representació d'aquesta sarsuela en tres actes

FOTO: Diputació de Ueida La Casa de Poblet data de 1340 i està declarada Bé d'Interès Nacional

Vinaixa reobre la seva
biblioteca pública a
l'espai del Centre Cívic
A més, treballa per l'habilitació de
la Casa de Poblet com a museu local
La Biblioteca Pública Màrius
Torres de Vinaixa va reobrir
el passat dilluns en la seva
nova ubicació del Centre
Cívic de la població.

El Taller d'òpera de Lleida va
oferir ahir a la Sala 2 de l'Auditori Municipal Enric Granados
l'obra El Barberillo de Lavapiés,
una sarsuela en tres actes i en
vers, amb llibret de Luis Maria no
de Larra i música de Francisco
Asenjo Barbieri. Les tres escoles
artístiques de l'Ajuntament de
Lleida: el Conservatori i Escola
de Música, l'Aula de Teatre i l'Es-

Lleida participa en
el cicle de còmic en
català d'Omnium
Dl)

e t i e' r _n

Durant el mes de febrer, Lleida acollirà diverses activitats
emmarcades en el cicle Còmic

Lleida
REDACCIÓ
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, va visitar ahir
el nou equipament i va explicar
que la reubicació, feta amb l'obJectiu de millorar els serveis que
ofereix, és fruit d'una suma d'esforços de diferents institucions
davant una iniciativa del mateix
Ajuntament, que va redactar un
projecte que inclou l'adequació
de l'accés, una nova il·luminació,
pintura, la renovació de tot el mobiliari i maquinari informàtic, per
un pressupost total de 48.873,93
euros, dels quals 15.000 els ha
aportat l'Ajuntament i 33.873,93
la Diputació de Lleida, mentre
que la Generalitat ha contribuït
amb 10.000 en lots de material.
D'altra banda, també va visitar
la Casa de Poblet, una edificació
declarada bé d'interès nacional,
datada del 1340 aproximadament i que va ser adquirida per
l'Ajuntament, i que en l'actualitat
es troba en obres per donar-li ús
de promoció turística del municipi, habilitar-la com a museu local

El Taller d'òp~ra de Lleida
interpreta a ll\.uditori l'obra
'El barberillo de Lavapiés'

a l'atac. Parlem de vinyetes en
català, una col·laboració entre

FOTO: Aj. Alpicat / L'ajuntament ha donat Z30 llibres al centre educatiu

i centre de dinamització, i a la vegada frenar la seva degradació.

COL·LABORACIÓ D ALPICAT
AMB l ' ESCOLA DR. SERÉS
L'Ajuntament d'Aipicat està
col·laborant amb el programa El
gust per la lectura, un pla d'impuls a la lectura que es du a terme a l'escola Dr. Serés amb l'objectiu d'aconseguir que els infants
llegeixin pel gust de llegir. Així,
des de l'Ajuntament s'ha fet una
aportació a totes les biblioteques
d'aula i una aportació a la biblioteca del centre. Aquesta aportació s'ha traduït en un total de 230
llibres de 22 col·leccions que es

quedaran tant a les biblioteques
de cadascuna de les aules com a
la biblioteca de l'escola.
Per a les classes de Primària,
en el moment d'escollir quina
col·lecció es comprava, s'han tingut en compte els gustos que han
manifestat els alumnes, mentre
que a les classes d'Infantil han
estat els i les mestres qui han escollit les col·leccions més adients
de cara al procés d'aprenentatge
dels infants. L'escola Doctor Serés
treballa des de ta anys en aquest
projecte de promoció de la lectura que s'impulsa des de la Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).

la Biblioteca l"ública de Lleida,
Òmnium Cultural Lleida-Ponent, BAF Guerrilla i el Centre
de Normalització Lingüística de
Lleida. Entre elles, l'exposició
que es pot veure a la biblioteca
Pública fins al 25 de febrer.

cola d'Art Leandre Cristòfol, formen part del Taller d'òpera i han
participat en la producció. Els
membres de l'Aula de Cant van
ser Pepe Barri, Montserrat Ma.
Boixadera, Eva Mi! Ruiz, Carlos
Arpa, Carles València, Montse
Garra, Sílvia Badia, Daniela Butnariu, Pilar Cano, Gemma Mirni,
Mari Montero, Ma. Lourdes Solà
i Karla Solà.

Les Borges projecta
vuit curts de la
mostra audiovisual
'Premis VOC'
Els Premis Voc, la mostra d'audiovisuals en català 2022 organitzada per Òmnium Cultural,
està projectant a la Sala Maria Lois de la Biblioteca Marquès d'Oiivart una sèrie de vuit
curtmetratges de ficció i documentals. La primera sessió va
celebrar-se ahir mentre que la
segona està prevista per aquest
divendres (20.00 hores)

L'espectacle 'El circ
dels impossibles~
del Mag Stigman,
arriba a Tremp

La companyia
Artixoc proposa un
'Viatge l'illa de
Man' a l'Auditori

L'Espai Cultural La Lira de
Tremp serà l'escenari divendres
(18.00 hores) de l'espectacle El
circ dels impossibles, del Mag
Stigman, un show molt participatiu, en el qual es combinen el
circ, la màgia, els malabars, les
coreografies, grans il·lusions i
la música, que evoca la història
real d'un famós circ que antigament va ser considerat un dels
majors espectacles del món.

L'Auditori Enric Granados acollirà dissabte (18.30 hores), en
el marc de la programació del
cicle Amb la tribu, l'espectacle musical, recomanat per a
infants fins a 10 anys, Viatge
a l'illa de Man, de la companyia Artixoc, amb Robert Querol
(percussió), Hèctor Beberide
(acordió i arpa), Núria Garcia
(violí), Joan Baró (bouzouki i
whistle) i Roser Plasencia (veu).

a

