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L'Espai Ermengol 
de la Seu rep 
gairebé 4.000 
visitants el 2022 
L'Espai Ermengol-Museu de ¡ la 
Seu d'Urgell ha tancat el 2022 
amb un total de 3.935 visitants, 
un 50% més que el 2021, quan 
l'equipament va rebre un to
tal de 2.615 visites, unes xifres 
molt semblants a les que es van 
registrar abans de la pandèmia 
del Covid-19. Del total de per
sones que van passar per l'es
pai, 1.428 van visitar el museu; 
1.311 van participar en alguna 
de les diverses activitats que hi 
han tingut lloc i 1.176 vanassis
tir en algun del diferents cicles 
de xerrades divulgatives que 
s'han portat a terme. 

Estrenen la 
nova Escola 
Municipal 
de Música 
de Tremp 

_ Tremp inaugurarà el pròxim 
dimecres 1 de febrer la no
va escola municipal de mú
sica en un acte que comp
tarà amb la presència del 
conseller d'Educació, Josep 
Gonzalez Cambray. Abans, 
però, hi haurà una sèrie 
d'actes que tindran lloc 
aquest cap de setmana i 
que consisteixen en una 
jornada de portes ober
tes, un berenar i un con
cert amb Ponent Big Band. 
L'Ajuntament ha invertit 
500.000 euros i l'escola pot 
acollir 150 alumnes. 

Vielha modifica 
les normes per a 
la instal·lació de 
plaques solars 
El ple de Vielha e Mijaran va 
aprovar ahir la modificació 
de les Normes Subsidiàries i 
Complementàries de Planteja
ment de la Val d'Aran per a la 
instaHació de plaques solars. 
S'han inclòs les modificacions 
que la Comissió de Patrimo
ni del Conselh Generau d'Aran 
va fer a la primera proposta 
aprovada el 2022. Així, en els 
edificis principals del casc antic 
només es podrà disposar d'ins
taHacions de plaques solars in
tegrades en la coberta. 

Ivars i Vallverd estableixen la 
primera comunitat energètica 
de la comarca del Pla d'Urgell 
Veïns i algunes empreses van signar els estatuts 
fundacionals de la nova associació dilluns passat 
Ivars d'Urg~ll 
JOSEP A. PEREZ 

Els veïns i veïnes d'Ivars d'Urgell 
van ser convocats el passat di
lluns 23 de gener a l'acte fundaci
onal i divulgatiu de la que serà la 
primera comunitat energètica de 
la comarca del Pla d'Urgell. 

Ivars d'Urgell, gràcies al suport 
del consistori i la voluntat dels ve
ïns i veïnes junt amb algunes em
preses, van signar aquest aquest 
dilluns els estatuts fundacionals 
d'aquesta ·nova associació, amb 
la voluntat de ser un pioner pel 
que fa a les comunitats d'energia 
compartida local de base coope
rativa. 

L'acte fundacional convocat a 
la Sala Cultural de l'Ajuntament 
d'Ivars d'Urgell va estar conduïts 
pels regidors Bernat Ramon i To
ni Costa i per Víctor Costa, de la 
consultoria Femmes Solucions, 
cooperativa, que entre les seves 
funcions hi ha l'assessorament i 
acompanyament en l'impuls de 
Comunitats Energètiques locals. 

L'any 2021, Ivars d'Urgell va 
ser un dels 12 municipis de Ca
talunya en el que gràcies a una 
subvenció de Singulars atorgada 
per la Generalitat de Catalunya 
a Som Energia i altres cooperati
ves associades a aquesta, es va 
realitzar uns estudi sobre les pos
sibilitats de la creació de la co
munitat energètica al municipi a 
partir d'un projecte de distribució 
de xarxes de calor amb biomas
sa i també d'instaHacions d'au
toconsums col·lectius a cobertes 
municipals. A mitjans de l'any 
passat, a partir de la presentació 
d'aquest estudi, es va constituir 
dos grups de treball un a Ivars 
d'Urgell i un a Vallverd, per valo
rar fórmules per poder impulsar 
la comunitat energètica. Aquest 
treball va culminar al passat di
lluns; en l'assemblea realitza
da al Centre Cultural i d'Esbarjo 
d'Ivars es va formalitzar la cons
titució de l'Associació Comunitat 
Energètica d'Ivars i Vallverd, que 
aplegava les persones impulsores 

Inauguren a Almacelles un 
viver cultural i 'coworking' 
per a tot tipus d'activitats 
El passat divendres 20 de gener 
es van inaugurar les instaHacions 
que l'empresa 3Bandes, forma
da per les germanes Capdevila, 
ha creat a Almacelles. L'espai es
tà constituït per tres grans sales: 
la sala Sydney, la sala london i la 
sala Boston, en honor a les tres 
ciutats en què han residit les tres 
germanes en el passat i que les 
ha influït en la seva forma de fer 
i ser. El local compta amb tots 
els serveis necessaris per poder 
anar-hi a treballar, realitzar reu
nions, celebracions, càstings, cur
sos i tallers o inclús hi poden 
assajar bandes de música, atès 
que les instaHacions disposen 
d'un espai insonoritzat on es tro
ba un escenari equipat amb tot 
el material tècnic necessari. Du-

• 

rha impulsat 
una empresa 
formada per 

tres germanes 

rant l'acte d'inauguració, es va 
mostrar l'espai i s'ha exposat part 
de la programació d'enguany, tot 
amanit amb un pica-pica i l'ac
tuació de la Ponent Dixie a ritme 
de jazz. Obert com un gran espai 
multidisciplinar, en cadascuna de 
les sales es podran desenvolupar 
diferents activitats, així a la Sa
la london s'hi troben tres grans 
despatxos individuals i una sala 

FOTO: J.A.P./ Els membres que conformen la comunitat energètica 

d'ambdós grups. L'acte i la cons
titució efectiva de l'associació es 
va considerar tot un èxit per part 
dels organitzadors, ja que varen 
associar-se vint-i-cinc persones. 
la primera junta directiva estarà 
formada per la presidència d'en 
Miquel Segura i Ampurdanès, la 
secretaria a càrrec de Genís Vital-

ta Moya, la tresoreria per part 
de Gerard Pedrós i Pujades, i la 
primera vocalia a càrrec d'Anton 
Masó Gassó L'entitat oberta a 
tothom, espera poder créixer en 
numero de socis, ja que algunes 
empreses i particulars del muni
cipi ja han manifestat la voluntat 
d'adherir-se. 

FOTO: Jordi Pascual/lmatge del moment de la inauguració de l'espai 

de reunions oberta. La Sala Syd
ney està destinada al coworking i 
les reunions. Compta amb sofàs, 
taules i cadires confortables per 
treballar o reunir-se durant el 
dia, taquilles individuals i una cui
na office amb microones i nevera 
per ta l que la gent pugui fer-se un 

cafè, escalfar-se el menjar i portar 
els seus propis aliments. 

Finalment, la Sala Boston es
tarà destinada a la preproducció 
de peHícules. les productores 
poden llogar l'espai els mesos 
que necessitin per donar forma a 
la peHícula . 
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FOTO: Mossos I A més de marihuana, l'home també portava haixix 

Arrestat a Torrefarrera per 
portar un quilo de cabdells 
de \maria' amagats al cotxe 
Els Mossos d'Esquadra van dete
nir dimarts un home de 35 anys 
després d'haver localitzat una 
bossa amb un quilo de cabdells 
de marihuana amagada sota un 
dels seients d'un vehicle. Els fets 
van tenir lloc cap a les 18.00 ho
res a la sortida de l'autovia A-2 
a Torrefarrera, on agents de I'AR
RO havien muntat un control. 
Allà van aturar un vehicle i van 
intentar identificar al conductor, 

Apaguen un 
petit incendi 
en l'abocador 
de Cervera 
L'abocador de Cervera va pa
tir ahir de matinada un petit 
incendi en el qual van cremar 
deixalles i matolls. L'avís del 
foc va ser a les 3.45 hores i es 
van desplaçar dues dotacions 
dels Bombers. D'altra banda, 
ahir a les 18.41 hores es van 
desplaçar a un pis Sort per un 
foc provocat per una estufa. 

que no duia cap document. Un 
cop fet l'escorcoll el van arrestar, 
acusat d'un delicte contra la sa
lut pública. Posteriorment, a la 
comissaria de la policia catalana, 
els agents també li van interve
nir dues peces d'haixix amb un 
pes de prop de 200 grams que 
duia amagades a la roba interior. 
El detingut, amb antecedents, 
passarà pròximament a disposi
ció judicial. 

Troben sa 1 est VI 

l'home desaparegut a 
Isona i Conca Dellà 

Els Bombers de la Generalitat 
van trobar dimarts a la nit sa i 
estalvi l'home de 71 anys que 
havia desaparegut a Isona i Con
ca Dellà. En aquest sentit, cal re
cordar que emergències va ser 
informada a les 20.34 hores que 
feia dues hores que la citada 
persona no es trobava localitza
ble. Es va activar fins a 11 dota
cions i finalment va ser trobat en 
una era desorientat. 

Ensurt en un edifici situat a Sort per unes 
esquerdes arran d'una dilatació tèrmica 
Els veïns d'un edifici situat en el carrer Doctor Carles Pol i Aleu de 
Sort es van endur ahir un bon ensurt per unes esquerdes que van 
sortir en el terra d'un dels pisos i que van aixecar unes lloses. Cal que 
no hi havia danys estructurals i va ser per una dilatació tèrmica. 

Inauguren a Tremp l'exposició 'Agents 
Rurals: guardians del medi natural' 
El director general dels Agents Rurals, del Departament d'Interior, 
Marc Costa; el director dels Serveis Territorials d'Interior a l'Alt Pi
rineu i Aran, Xavier Garrós, i Antoni Mur, inspector en Cap del Cos 
d'Agents Rurals, inauguraran avui a Tremp l'exposició Agents Rurals: 
guardians del medi natural. Estarà des de demà fins al 28 de febrer. 

"Deia que em volia mata~ 
que no em salvaria i que 
a la tercera no fallaria, ho 
deia cridant i molt segur" 
Relata com el seu ex va anar a casa seva 
i els Mossos diuen que ho va confessar 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 
"Deia que em volia matar, que 
no em salvaria i que a la tercera 
no fallaria. Ho deia cridant i molt 
segur". Així de contundent va re
latar ahir el que va viure una veï
na de la Seu d'Urgell quan la se
va exparella va anar a casa seva, 
després de treure's el dispositiu 
GPS de localització que portava, 
l'agost de 2021. Ho va fer durant 
el judici a l'Audiència de Lleida. 

De fet, la víctima ja l'havia de
nunciat anteriorment, raó per 
la qual va afegir que "al principi 
semblava un acudit, però al final 
era com una pel·lícula de ter
ror". En dues ocasions anteriors 
li va destrossar la porta de casa i 
una finestra, raó per la qual por
tava el dispositiu que es va treu
re amb un ganivet en una zona 
muntanyosa sense cobertura 
per evitar ser localitzat, tal com 
va reconèixer ell durant la vista 
oral. Així mateix, la dona va indi
car que "tenia por que si entrava 
jo no pogués sortir de casa, per
què portava una bossa amb un 
ganivet molt afilat i una pota de 
cabra". A més, va afegir que "era 
conscient del que estava fent. Si 
arriba a entrar em mata". En es-

FOTO: 6. B./ El judici es va celebrar ahir a l'Audiència de Lleida 

coltar l'arribada dels agents, l'ho
me va anar al portal de l'edifici. 

Per la seva banda, els Mossos 
van coincidir en dir que l'home 
va reconèixer que la volia matar. 
"Durant el viatge a l'hospital, per
què s'havia tallat, va estar dient 
tota l'estona que havia fallat i que 
la propera vegada la mataria. En 
el trajecte va manifestar que ho 
apuntéssim on volguéssim, però 
que sabia a on havia fallat i que 
el seu objectiu era matar la dona, 
que a la tercera no fallaria. Va en
trar en bucle", va dir una agent. 
En la mateixa línia es va mostrar 

Presó provisional per l'home 
detingut per apunyalar un altre 
en una zona d'oci de Tàrrega 
El jutjat de Cervera va ordenar 
ahir presó provisional comunica
da i sense fiança per l'home de 
33 anys i veí de la capital de la Se
garra detingut diumenge com a 
presumpte autor d'un apunyala
ment a un jove de 24 anys a la 
zona d'oci de Tàrrega. Així mateix, 
cal recordar que els investigadors 
dels Mossos d'Esquadra es van 
personar dimarts a l'Hospital Ar
nau de Vilanova per entrevistar a 

la víctima. De fet, el noi, de nacio
nalitat romanesa, va haver de ser 
ingressat a la Unitat de Cures In
tensives (UCI) del centre hospita
lari de Lleida, perquè presentava 
una ferida molt greu a la panxa i 
va haver de ser operat d'urgèn
cia. Així mateix, s'ha de dir que es 
troba fora de perill. 

Pel que fa als fets, la policia ca
talana va ser alertada diumenge a 
les 5.45 hores que un home havia 

una altra dient que "ho va confes
sar clarament". Els forenses va dir 
que no s'havien apreciat substàn
cies estupefaents ni alcohol. 

L'home va negar que digués 
que l'anava a matar i que hagues
sin estat parella, i va dir que "vo
lia que em detinguessin perquè 
m'havia enganxat a la cocaïna i 
l'alcohol. Mai li he fet res. Estic 
penedit perquè es va espantar". 
La Fiscalia demana 9 anys de pre
só, l'acusació particular 11 anys i 
4 mesos i la defensa que es tingui 
en compte el consum de drogues 
i alcohol i l'alienació mental. 

apunyalat un altre en una zona 
d'oci de Tàrrega, concretament 
davant del pub Mikonos. Així ma
teix, fonts policials van informar 
que a última hora de la tarda el 
presumpte autor, un home domi
nicà de 33 anys, es va presentar 
a la comissaria dels Mossos d'Es
quadra de Cervera, ciutat on viu. 

De fet, quan es van desplaçar 
al lloc, els agents de la policia ca
talana van parlar amb les perso
nes que hi havia a Iii zona per tal 
d'intentar aclarir els fets i la se
va tasca va permetre identificar 
l'home que va apunyalar el jove. 
A més, també s'ha d'índicar que 
el ferit no portava cap documen
tació a sobre. 
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