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Almacelles observa el cel
L’Aula d’Extensió Universitària d’Almacelles va realitzar el passat 
dilluns una activitat d’observació astronòmica amb telescopi de la 
Lluna i els seus cràters des d’Almacelles. /FOTO:  Jordi Pascual

Lleida exporta reg a Colòmbia
Els enginyers agrònoms de l’empresa lleidatana AKIS 
International estan treballant en un projecte de cooperació en reg 
i fertilització a la zona andina de Colòmbia. /FOTO:  AKIS

Bossòst es reuneix amb Ipcena
L’alcalde de Bossòst, Amador Marqués, va mantenir ahir una 
trobada a l’Ajuntament amb representants d’Ipcena i van tractar 
el projecte de millora de la N-230 a l’Aran. /FOTO:  Aj.Bossòst

Port del Comte, al 100%
L’estació de Port del Comte estarà oberta al 100% aquesta 
Setmana Santa després de la darrera nevada, que ha deixat 35-45 
centímetres de neu nova al complex. /FOTO:  E. Port del Comte

CaixaBank concedeix 97 milions a les 
empreses de Lleida durant el 2017

El periodista Antoni Coll Gilabert 
publica  el llibre ‘El campanar d’Ivars’

Extingeixen un 
incendi en l’interior 
d’un contenidor a la 
Bastida d’Hortons
Els Bombers de la Generalitat 
es van desplaçar ahir fins a la 
localitat de la Bastida d’Hor-
tons, pertanyent a Alàs i Cercs 
per extingir un incendi que es 
va originar en l’interior d’un 
contenidor. En aquest sentit, 
els serveis d’emergència van 
ser alertats a les 15.30 hores i 
fins el lloc dels fets es va des-
plaçar una dotació del cos que 
va apagar el foc en 30 minuts.

CaixaBank ha concedit crèdits per valor de 97 milions d’euros a les em-
preses de les Terres de Lleida durant el 2017. Aquesta xifra representa 
un increment d’un 15% respecte al mateix període de l’exercici ante-
rior. Aquests préstecs, adreçats a petites, mitjanes i grans empreses 
de la demarcació de Lleida, s’han destinat principalment a inversions.

El periodista lleidatà Antoni Coll Gilabert, que fou director del “Diari 
de Tarragona”, ha publicat el llibre “El campanar d’Ivars. Records i re-
flexions d’un periodista del Pla d’Urgell”. El llibre, publicat per Pagès 
Editors, narra els anys d’infantesa i joventut d’aquest conegut periodis-
ta nascut a Ivars d’Urgell, al Pla d’Urgell.

Els Bombers de la Generalitat van 
extingir ahir un incendi de xeme-
neia que es va originar en una ca-
sa situada en el poble d’Aransís, 
nucli pertanyent a Gavet de la 
Conca. Respecte els fets, els ser-
veis d’emergències van ser aler-
tats del citat foc a les 18.23 ho-
res. Segons va alertat la persona 
que va fer la corresponent truca-

da, les flames sortien per la teu-
lada. Ràpidament es van activar 
un total de cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, que es 
van personar en la casa de dues 
plantes. En arribar van iniciar les 
tasques d’extinció, amb la col·la-
boració dels veïns de la localitat. 
El tancament d’aquesta edició en-
cara remullaven zones afectades.

Els Bombers treballen en 
l’extinció d’un incendi de 
xemeneia al nucli d’Aransís

Les Borges Blanques 
REDACCIÓ
L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques va inaugurar ahir l’Espai lu-
dicoesportiu Marc Roig Farrús, 
ubicat al carrer Mestra Maria Co-
dina, entre el Centre de Tecnifica-
ció del Tennis Taula i les Piscines 
Municipals. En el transcurs de 
l’emotiu acte, l’alcalde Enric Mir, 
el regidor d’Esports, Francesc Mir, 
i els pares del Marc, acompanyats 
d’una àmplia representació de fa-
miliars i amics de l’homenatjat, 
a més a més de nombrosos re-
gidors i ciutadans borgencs, van 
ser els encarregats de descobrir 
el monument erigit en memòria 
del jove borgenc de 20 anys, que 
va perdre la vida en un malau-
rat accident de cotxe a l’N-240 a 
principis de setembre del 2017, i 
que ara tindrà aquest espai, que 
ell mateix havia impulsat, dedicat 
a recordar la seva figura.  

Allí, l’alcalde va adreçar unes 
paraules als assistents per des-

tacar que “va ser precisament el 
Marc, qui va adreçar-se a l’Ajun-
tament per promoure aquest re-
cinte i aprofitar l’espai lúdic, que 
tan a cor tenia i feia servir amb la 
pràctica habitual de l’exercici fí-
sic, sempre acompanyat dels seus 

amics i sers estimats”.  Mir va afe-
gir que “és de tota justícia dedicar 
un càlid record a través d’aquesta 
escultura, senzilla tal com hauria 
desitjat, per immortalitzar el seu 
pas i la seva petjada entre nosal-
tres”. 

FOTO: Aj.Borges / Inauguració de l’espai en homenatge al Marc Roig 

Les Borges dedica un espai 
lúdic a un jove veí mort en 
accident de trànsit a l’N-240 

L’N-II a Bellpuig 
i l’A-2 a Cervera 
registren sengles 
accidents sense ferits
L’A-2, en el quilòmetre 513, al 
terme municipal de Cervera, va 
registrar ahir un accident a les 
7.07 hores, quan un vehicle va 
col·lidir contra un altre que ha-
via xocat contra un objecte que 
hi havia a la calçada. Posterior-
ment, a les 12.45 hores, a l’N-II, 
a l’entrada de Bellpuig, va bol-
car un cotxe. En els dos sinis-
tres no van haver-hi ferits.

cfarre
Resaltado
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