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Agramunt aprova 
uns pressupostos de 
més de cinc milions 
d’euros pel 2019
El Ple de l’Ajuntament d’Agra-
munt va aprovar dijous els 
pressupostos per l’any 2019. 
Els comptes ascendeixen a 
5,4 milions d’euros i van ser 
aprovats amb els vots a favor 
d’Acord Esquerra i els vots en 
contra de CiU. Els comptes pre-
veuen una partida de 231.000 
euros en una primera fase per 
rehabilitar l’Escorxador Munici-
pal del poble. 

Ordeig exigeix un 
pla de xoc per tenir 
cobertura mòbil a 
tot el Pirineu
El portaveu de Compromís per 
la Seu, Òscar Ordeig, demana 
un pla de xoc per garantir la co-
bertura de telefonia mòbil a tot 
el Pirineu. Ordeig recorda que 
la Generalitat té l’obligació de 
garantir una bona comunicació 
a tot el territori, que pot servir 
per combatre el despoblament 
del món rural. 

Un col·lectiu de campaners de 
les Borges Blanques portar fins a 
les portes de la presó de Lledo-
ners una campana de grans di-
mensions la bit de Cap d’Any per 
tal de fer possible les tradicio-
nals 12 campanades per acomi-
adar el 2018. Serà un del punta 
àlgids de la revetlla popular per 
Cap d’Any impulsada pel col·lec-
tiu Omplim Lledoners. 

La revetlla arrencarà el dia 31 
a les set de la tarda i es preveu, 
fins i tot, poder-hi fer nit amb 
tendes de campanya. A hores 
d’ara ja hi ha els primers auto-
busos confirmats al Maresme i 
es preveu que surtin grups des 
de d’altres punts del territori ca-
talà com Lleida, Cervera, el Pont 
de Suert, Osona i el Berguedà. 
Abans del tradicional “Bona Nit” 
d’en ‘Joan BonaNit’, a tres quarts 
de nou del vespre, i de la matei-
xa manera que ja es va fer per 
Nadal i Sant Esteve, els Músics 
per la Llibertat protagonitzaran 
una cantada de nadales. 

Tot seguit es donarà pas a 
l’àpat, un sopar de carmanyola, 

que serà amenitzat amb més 
música -a banda dels Músics per 
la Llibertat hi haurà una empresa 
d’espectacles- fins a la mitjanit. 
A més, s’instal·larà una panta-
lla gegant a través de les quals 
es projectaran alguns missatges 
“sorpresa”, que els impulsors no 
han volgut desvetllar.

Aquesta concentració se su-
ma a les que ja es van fer el dia 
24 de desembre, on hi van acu-
dir milers d’independentistes. 
En aquell cas, també hi va haver 
esdeveniments similars a la pre-
só de Puig de les Basses, on hi 
ha l’exconsellera Dolors Bassa, i 
a la de Mas d’Enric, on hi ha l’ex-
presidenta del Parlament de Ca-
talunya Carme Forcadell. 

Un grup de les Borges 
tocarà les campanades de 
Cap d’Any a Lledoners

Concentració del dia 24

FOTO: G. Aleman (ACN) Una noia de 12 anys va resultar 
ahir ferida greu després de patir 
un atropellament a la localitat 
d’Oliana, a la carretera C-14 dins 
el nucli urbà. Els serveis d’emer-
gència van rebre l’avís a les 17.46 
hores quan una menor creuava 
un passeig de vianants a l’avin-
guda de l’Alt Urgell a l’altura del 
98. Segons Mossos d’Esquadra, 

un vehicle tot terreny amb ma-
trícula espanyola va atropellar 
la noia mentre creuava. Segons 
el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM), a causa de l’impac-
te, la menor va resultar ferida 
greu amb contusions múltiples 
de manera que una ambulància 
la va traslladar fins a l’hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida.

Una noia de 12 anys 
resulta ferida greu en un 
atropellament a Oliana

Un accident 
causa tres 
ferits a Isona i 
Conca Dellà
Tres persones van resultar 
ferides lleus en un accident 
de trànsit ahir a Isona i Conca 
Dellà, a la C-1412B, en el punt 
quilomètric 51,3. Es tracta de 
persones amb 50, 21 i 23 anys 
que van patir un cop a la una 
de la matinada. Els passatgers 
van ser traslladats fins a l’hos-
pital comarcal de Pallars per a 
ser atesos amb ferides lleus.

Els Agents Rurals van denunciar 
ahir el propietari d’una granja 
de porcs a Artesa de Segre, a la 
Noguera, per vessament de pu-
rins en terreny forestal i que va 
afectar un torrent. Així, els Ru-
rals van compartir un vídeo a les 
xarxes socials i van informar que 
amb aquesta situació, van aixe-
car acta per infracció de la nor-
mativa de dejeccions ramaderes 
així com per contaminació d’ai-
gües continentals.

Denuncien un 
vessament de purins 
a Artesa de Segre
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