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Muere un niño de 12 años 
mientras se bañaba en 
Sant Llorenç de Morunys 

Un jo ven de 2 5 
años pierde la 
vida en Tremp 
al salir de la 
vía su tractor 
La víctima, vecino de la capital 
de l Pa llars Jussà y de nacio
nalidad senegalesa, conducía 
su tractor la medianoche del 
miércoles en la carretera de 
Santa Engràcia cuando el vehí
culo sa lió de la vía. 1 PAG. 16 

Es el segundo menor que fallece ahogado en menos de una semana en Lleida 

Balaguer acusa a 
una inmobiliaria 
de querer echar 
a una mujer del 
piso donde vive 
La Paeria denuncia que la in
mobiliaria Solvia se niega a co
brar el alquiler y le llegó a ofre
cer hasta 1.800 eu ros para que 
abandonara el piso. 1 PAG. 15 

La Val d'Aran 
conmemora el 

FOTO: G.A. (ACN) I El joven nada ba en la Llosa del Cavall después de participar en una actividad de kayak con un grupo escolar COMARQUES 1 PAG.17 

30 aniversario de 
su autogobierno 

I PAG. 14 

La relación. 
entre Cristòfol 
y Viladot, en 
una muestra 
en el Morera 
El Museu d'Art Jaume Morera 
abrió ayer al pública la expo
sición 'Plàstica i Poesia. Nou 
Plast Poemes', que recuerda la 
relación entre el escultor y el 
poeta y también el momento 
clave en que publicaran el li
bra 'Nou plast poemes', en el 
año 1965. cu TUk 1 PÀG 2 

FOTO: Tony Alcantara I La exposición se podní ver hasta el 3 de octubre 
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La Paeria de Balaguer denuncia 
que Solvia intenta fer fora una 
dona del pis on actualment viu 
Exposa que li ofereixen 1.800 eu ros per tal que marxi 

Balaguer 
J.C. 

La Paeria de Balaguèr té cons
tància que la immobiliària Solvia 
està intentant fer fora una dona 
del pis on resideix. Així ho va con
firmar Kevin Bruque, regidor de 
Governació, Afers Socials i Parti
cipació, que explica que aquesta 
veïna li va traslladar que "Sol
via s'està negant a que els pagui 
i a més a més la van trucant per 
oferir-li 1.800 euros i que marxi 
de casa". Bruque concreta que 
des de l'Ajuntament ho van de
tectar dimecres quan ella els ho 
va explicar "però sabem que és 
una pràctica que fa mesos que 
duen a terme; ha vingut quan es
tava desesperada". 

Si des del banc "es neguen a 
voler cobrar perquè el que volen 
és el pis", la Paeria demanarà que 
aquesta veïna pugui pagar el Ilo-

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de la capital de la Noguera 

guer al jutjat per fer el pagament 
quan -si acaba passant- s'ordeni 
el desnonament, fet que perme
tria mantenir el contracte vigent. 
En aquest sentit, cal ressaltar que 

la Paeria ha pogut frenar tots 
aquells desnonaments, fins ara, 
que han arribat a l'Ajuntament. 
Aquest diari va intentar contactar, 
sense èxit, amb Solvia. 

La Noguera rebutja les 
al·legacions de Junts sobre 
les oficines a ·Sant Francesc 
El Consell Comarcal de la Nogue
ra ha rebutjat les al·legacions 
que va presentar Junts al projec
te d'ampliació d'oficines a Sant 
Francesc i el manté. Des de Junts 
lamenten que "ERC no busqui el 
consens amb els altres partits 
per trobar solucions alternati
ves a la manca d'espai i alhora 
recuperar l'església barroca" i 
asseguren que "continuarem 

treballant per aturar el disbarat 
patrimonial de l'església de Sant 
Francesc de Balaguer, que l'actu
al govern del Consell Comarcal 
vol seguir perpetrant". Cal recor
dar que el ple de la Paeria de Ba
laguer - amb ERC al capdavant
va aprovar per unanimitat una 
moció de Junts que rebutjava la 
instal·lació d'aquestes oficines a 
l'església. 

Falles simbòliques a la Pobla 
La Pobla de Segur va celebrar una baixada de falles simbòlica per 
la pandèmia per segon any consecutiu. Només tres fallaires va 
baixar des de Santa Magdalena fins al poble. /FOTO: ACN 
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Detenen un jove per 
agredir greument 
un conductor de 64 
anvs a Torregrossa 

Mor el conductor d'un tractor 
Els Mossos van detenir dime
cres un jove de 19 anys, veí de 
Sidamon i nacionalitat espan
yola, com a presumpte autor 
d'una agressió dissabte al ma
tí a Torregrossa. Cap a les 9.00 
hores es va iniciar una discussió 
entre el conductor d'un vehicle 
i un grup de joves. La discussió 
va derivar en una agressió greu 
per part d'un dels. joves al con
ductor, de 64 anys. 

en una sortida de via a Tremp 
Es tracta d'un jove de 25 anys i el sinistre va ser a 
la carretera de Santa Engràcia passada la mitjanit 

Deu participants 
d'una cursa a les Valls 
de Valira, rescatats 
amb hipotèrmia 

Un total de 10 persones que 
participaven en una cursa van 
ser rescatats ahir amb hipo
tèrmia a les Valls de Valira, 
concretament a l'església de 
Santa Magdalena. Els serveis 
d'emergències van ser alertats 
a les 16.20 hores i fins al lloc es 
van desplaçar els efectius del 
GRAE. Els organitzadors es van 
fer càrrec del rescat. 

lleida 
REDACCIÓ 
El conductor d'un tractor va per
dre ahir la vida quan el vehicle va 
sortir-se de la carretera de Santa 
Engràcia de Tremp. Segons va in
formar el Servei Català de Trànsit 
(SCT), els Mossos d'Esquadra van 
rebre l'avís a les 00.22 hores al 
punt quilomètric 8,6 de la citada 
carretera. Per causes que s'estan 
investigant, el tractor va sortir de 
la via i a conseqüència de l'acci
dent va morir el conductor del 
vehicle. La víctima és L.B., de 25 
anys, veí de Tremp i nacionalitat 
senegalesa. Arran de la incidència 
es van activar tres patrulles dels 
Mossos, d'Esquadra, tres dota
cions dels Bombers de la Genera
litat i una ambulància del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM). 
Finalment, s'ha d'indicar que la 

FOTO: G. C. I Imatge de part de Ja droga que va ser decomissada 

Cau un grup que traficava 
amb drogues a Barcelona, 
Lleida, Almeria i Alacant 
La Guàrdia Civil ha desarticu
lat un grup organitzat dedicat 
al tràfic de drogues que opera
va a Lleida, Barcelona, Alacant 
i Almeria. Han detingut les 9 
persones que consideren inte
grants de la xarxa i han comissat 
diverses quantitats i marihuana, 
haixix, èxtasis i MOMA, diners, 
armes i vehicles. Quatre dels de
tinguts són veïns de Martorell 
d'entre 33 i 40 anys. També han 

detingut un home i una dona de 
42 anys de Vilanova del Camí, 
1 home de 49 d'Igualada, 1 veí 
d'Esparreguera de 38 i 1 altre de 
44 anys d'Aibox. L'operació es va 
iniciar a mitjans de 2020, quan 
la Unitat Orgànica de la Policia 
Judicial de la Guàrdia Civil de 
Lleida es va assabentar que una 
organització dedicada al tràfic 
de cocaïna la distribuïa a Alpicat 
i Almacelles, al Segrià. 

policia catalana no considera ac
cident de trànsit el citat sinistre. 

Cal recordar que el passat 10 
de maig en un accident de tractor 
va morir l'exalcalde de Puigverd 
de Lleida i exsenador del PSC, Jo
sep Maria Batlle, de 71 anys. En 
aquella ocasió, els Mossos van 
rebre l'avís a les 13.30 hores. El 
tractor, que portava un remolc, 
va sortir-se d'un camí asfaltat de 
Puigverd de Lleida i va caure al 
camp. El Servei Català de Trànsit 
va recordar ahir que el SIAVT es 
troba a disposició dels familiars 
i afectats per sinistres de trànsit 
els 365 dies de l'any. 

D'altra banda, una dona de 51 
anys i una noia de 18 van ser feri
des lleus en sortir-se de I'L-500, a 
Barruera, de matinada. En aquest 
cas, la conductora es va adormir 
i va ser quan es va produir l'acci-

FOTO: T. A. I Imatge d'arxiu de l'accident de Puigverd de Lleida 

dent. A la C-1412a, a Pont, un ho
me va resultarferit lleu. De la ma
teixa manera, també a Artesa de 
Segre, a la C-1412, va haver-hi un 
ferit lleu; a I'N-240, al seu pas per 

les Borges bolcar un tractor des
prés de sortir-se de la carretera i 
el conductor estava ferit amb con
tusions, i als Plans de Sió va hà
ver-hi un altra accident a I'L-303. 

Desmantellen dues plantacions 
de 'maria' a Camarasa i Juncosa, 
amb més de 5.000 plantes 
Els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra van des
mantellar dimecres dues plan
tacions de marihuana a Ponent. 
Una d'elles es trobava en una nau 
industrial de Camarasa. Hi van 
trobar 2.790 plantes i van detenir 
un home de 39 anys i nacionalitat 
neerlandesa com a presumpte 
autor d'un delicte contra la sa
lut pública, que està previst que 
passi a disposició judicial avui. En 
l'altra actuació, els Mossos van 
desmantellar un cultiu de 2.478 
plantes de marihuana en crei
xement en un terreny agrícola a 
Juncosa i van trobar un amagatall 
on s'aixoplugava la persona que 
es dedicaria al control i cultiu de 
la plantació. La investigació conti
nua oberta per esbrinar la iden
titat dels responsables d'aquest 
cultiu i no es descarten deten
cions. La investigació del cas de 

FOTO: Mossos I La plantació que va ser desmantellada a Camarasa 

Camarasa es va iniciar el mes 
passat després de tenir indicis 
de l'existència d'una plantació de 
marihuana en una nau industrial 
propera al polígon Sant Jordi. 'Els 
agents van localitzar la nau i van 

comprovar que disposava d'ins
tal·lacions d'extracció d'aire in
sonoritzat i amb filtres per evitar 
les olors. A més, van detectar un 
gran consum d'electricitat inclús 
en horari nocturn. 
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