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Nova pintada de les
joventuts de la CUP a la
façana de la seu del PSC

FOTO: @aleixrenye / L’agressor ha estat identificat per la Policia Local de la capital de les Garrigues
FOTO: @jscponent / La pintada estava ‘signada’ per Arran

La façana de la seu del PSC a la
ciutat de Lleida va ser ahir objecte d’una nova pintada, aquesta
vegada signada per Arran, l’organització juvenil de les CUP, segons
van denunciar a les xarxes socials
les Joventuts Socialistes de Lleida. La pintada contenia e lema
“21-D tombem el règim”, el lema
de les manifestacions previstes
per avui a diferents localitats de
Catalunya, entre elles Lleida, amb

motiu de la celebració del Consell
de Ministres a Barcelona. Els socialistes, que han comptabilitzat 17
pintades en 24 hores a diferents
seus del PSC, contestaven així:
“Davant la intolerància i les amenaces, la nostra resposta es senzilla: DIÀLEG! El dia que vulgueu
treballar per una Lleida millor,
ja sabeu on trobar-nos. Però els
sprays els deixeu a casa, que la
façana ja estava bé com estava”.

Els Agents Rurals alerten de
la venda il·legal d’animals
de companyia per internet
Els Agents Rurals alerten sobre
la venda il·legal d’animals de
companyia per Internet. Durant
aquest any 2018, a Catalunya, els
Agents Rurals ja han tramitat nou
denúncies per cria i venda il·legal
d’animals de companyia, la majoria per Internet. Les infraccions
més repetides han estat la cria
d’animals de companyia sense estar inscrit en el Registre de Nucli
Zoològic de la Generalitat i la ven-

da d’animals de companyia sense
la inclusió del número de Nucli
Zoològic, ja sigui presencialment
o per mitjà d’una pàgina web. Cal
remarcar el fet que les persones
denunciades són particulars que
es dedicaven a la cria i venda il·legal dels animals.
Els Agents Rurals recomanen
que abans de comprar un animal
de companyia es comprovi sempre que el venedor o criador esti-

El Jussà i les Garrigues,
les comarques que
perden més població
El Pallars Jussà, amb un 11%, i
les Garrigues, amb un 8,2%, són
les comarques de la demarcació
de Lleida que han perdut més
població entre el 2017 i el 2018,
segons les dades que va facilitar
ahir l’institut d’Estadística de Catalunya.
A aquestes dos comarques els
segueix l’Alta Ribagorça, que ha
perdut un 7% de població, mentre que també en perd la Nogue-

Catalunya
arriba als
7,5 milions
ra (2,5%), l’Alt Urgell (0,9%) i el
Segrià (0,2%). Els territoris de la
demarcació amb un creixement
demogràfic més important són

Un home que retirava llaços grocs
n’agredeix un altre a les Borges
Les Borges Blanques
REDACCIÓ
Un home que estava retirant llaços grocs a les Borges Blanques va
agredir ahir un altre en adonar-se
que l’estava gravant amb el telèfon mòbil. Els fets van tenir lloc
al matí al passeig del Terrall de la
gui legalitzat i reclamar si és inclòs
al Registre de Nucli Zoològic de la
Generalitat. El número de registre ha d’estar en un lloc visible,
també en la venda per Internet.
La inclusió en el Registre de Nucli Zoològic és l’única manera que
els compradors es poden assegurar de comprar un animal sa tant
físicament com psíquicament.
El criador o venedor ha de lliurar al comprador totes les dades
d’identificació de l’animal, la seva
procedència, les característiques
de la raça i les necessitats específiques. També ha d’informar sobre els consells bàsics d’educació
i les condicions de manteniment
avalades per un veterinari.
l’Urgell i el Solsonés, que guanyen un 4,3% i un 4% de població, respectivament, mentre que
la Segarra en guanya un 2,1%,
l’Aran un 1,7% i el Pallars Sobirà un 0,1%. Pel que fa al conjunt
del Pla de Lleida mantè la mateixa població (356.960 habitants)
mentre que el conjunt de l’Alt
Pirineu i l’Aran han perdut un
3,2% de població i es queda amb
71.405 habitants.
Segons les mateixes dades Catalunya arriba al seu màxim històric de població, amb 7,5 milions
d’habitants mentre que hi ha cinc
comarques on més d’una quarta
part de la població té 65 anys o
més, com el Jussà o les Garrigues.

capital de les Garrigues, segons va
avançar Somgarrigues. L’agressor
va amenaçar la persona que l’estava gravant perquè no publiqués
les imatges a les xarxes socials i li
va donar un parell de cops perquè
deixés d’enregistrar-lo, tal com
es pot apreciar en el vídeo que,

malgrat les amenaces, va acabar
publicant a Facebook J.M. Renyé,
la persona agredida en un vídeo
que també es podia veure a Twitter. Posteriorment, segons l’ACN,
la Policia Local de les Borges va
identificar l’home, veí d’una localitat propera.

FOTO: ACN / Les obres les ha dut a terme l’Institut Català del Sòl

Finalitza la restauració les
l’esglèsia de Sant Martí de
Bescaran, a les Vall de Valira
L’Institut Català del Sòl (Incasòl)
ha finalitzat les obres de rehabilitació de l’església de Sant Martí
de Bescaran, situada al municipi
de les Valls de Valira. Les obres
han tingut un cost de 67.760 euros aportats per l’Entitat descentralitzada de Bescaran, el Bisbat
d’Urgell i l’Incasòl, mitjançant
les aportacions establertes en
el conveni de transferències signat amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya. L’església de Sant

Martí va ser declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
el 14 d’octubre del 2010. La rehabilitació, basada en un projecte de l’arquitecte Miquel Duelo
Nebot, ha permès reforçar la
estructura portant de fusta de
coberta, substituir la coberta de
fibrociment de la nau per pedra
de pissarra, la substitució dels
baixants pluvials i del remat de
la coberta del campanar.

