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Confinat un 
bloc de pisos 
a Aitona per 
un foc en una 
perruqueria 
Els veïns d'un edifici de tres plantes 
d'l\itona (Segrià) van quedar confi
nats als seus pisos al voltant d'una 
hora la nit de dimarts després que 
s'originés un incendi en una perru
queria de la planta baixa de l'im
moble, van informar els Bombers. 
!:incendi va tenir lloc cap a les deu 
de la nit 1 va afectar una rentadora 
de la botiga, a més de mobiliari di
vers. Els Bombers van impedir que 
el fum de l'incendi es propagués 
als pisos superiors, però van fer 
confinar els veïns als seus domici
lis fent-los tancar també les fines
tres, fins que van donar el foc per 
extingit al cap d'una hora. No hi va 
haver ferits. 

Un camió s'eqcasta 
contra un pal 
elèctric a la N-230 
a Alfarràs 

Els Bombers van auxiliar ahir un 
camioner el vehicle del qual es 
va encastar amb un pal elèctric 
mentre circulava per la carre
tera N-230 a l'alçada d'Alfarràs. 
Tres dotacions dels Bombers 
van anar al lloc de l'incident a 
les 9.30 hores i van treballar 
per retirar el pal elèctric, que 
havia caigut sobre la cabina del 
camió. L'incident no va ocasio
nar ferits. 

Evacuada en 
helicòpter 
una boletaire 
ferida al 
Pallars Jussà 
Una dona boletaire d'uns 70 
anys va ser rescatada ahir al 
migdia en helicòpter pels GRAE 
dels Bombers després de pa
tir una caiguda mentre busca
va bolets a Sarroca de Bellera, 
al Pallars Jussà. Els Bombers 
van localitzar la dona i el seu 
acompanyant i van traslladar 
la boletaire en helicòpter fins 
a l'hospital de Tremp amb feri
des en un turmell. Els Bombers 
també van treballar ahir en tres 
rescats més d'excursionistes a 
Vandellòs, d'un muntanyenc 
perdut a Fogars de Montclús i 
d'una noia a Vilaplana. 

Confirmat 1/ any dl inhabilitació 
a r exalcalde d/ Alcarràs· 
ALCARRÀS 
ACN 

L'Audiència Provincial de lleida 
ha confirmat la condemna a un 
any d'inhabilitació i 6 mesos de 
multa per a l'exalcalde d'Alcarràs 
Miquel Serra. 

El tribunal ha desestimat el re
curs d'apel·lació de Serra i aquest 
ha estat condemnat per un delic
te de desobediència després de 
desatendre la Junta Electoral Pro
vincial, que durant les eleccions 
de l'abril del 2019, li va requerir 
despenjar estelades d'una plaça 
pública i retirar una placa com
memorativa del referèndum. De 
fet, Serra ja havia estat condem
nat a tres mesos d'inhabilitació 

i una multa per haver obert el 
centre cultural 'Lo Casino' per al 
referèndum de l'l-O, quan era al
calde. 

L'exbatlle, d'ERC, va acusar 
l'Estat de "persecució política" i 
va titllar la pena de "despropor
cionada". Segons el republicà hi 
ha hagut irregularitats al requeri
ment i va assegurar que es tracta 
"d'una peça més de la causa ge
neral contra l'independentisme". 

"Per defensar la llibertat d'ex
pressió em demanen 1 any d'in
habilitació per càrrec públic", va 
lamentar Serra, i va afegir que 
la condemna és per les seves 
"idees" i per "defensar la llibertat 
del país". 

Arran i Endavant exigeixen 
la retirada de les estàtues 
de Gaspar de Portolà 
Les organitzacions de l'Esquerra 
Independentista Arran i Endavant 
van reivindicar ahir les pintades 
de vermell als monuments dedi
cats a Gaspar de Portolà a Lleida 
i Balaguer. Coincidint amb el Dia 
de la Hispanitat, les organitza
cions van assenyalar aquestes 
estàtues com a màxim exponent 
de la colonització espanyola de 
Califòrnia durant el segle XVIII. 
Amb aquesta acció, les entitats 
van exigir ahir a les Paeries de les 
dues ciutats que retirin les escul
tures assenyalades i que deixin 
d'homenatjar Gaspar de Portolà 
en els seus nomenclàtors. Con
cretament, en el cas de Balaguer, 
també demanen el canvi de nom 
d'un carrer, de l'escola pública 
i d'un espai museístic. A lleida 

Exigeixen 
canviar el nom 
de la plaça de 
la Constitució 

• 

Actes per 
commemorar 
el bombardeig 

de 1937 

ciutat, també exigeixen el canvi 
del nom d'uns blocs del barri de 
la Mariola i la retirada de les pla
ques de l'exterior de l'església de 
Sant Pere Apòstol. 

D'altra banda, ahir es va pre
sentar el cicle 2N 2022. Un total 
de 27 actes organitzats per 22 
entitats lleidatanes en comme
moració als bombardeig del 2 de 
novembre de 1937. 

FOTO: ACN I l'exalcalde d'Alcarràs Miquel Serra al sortir de l'Audiència 

FOTO: Arran i Endavant I Una de les estàtues pintades de vermell 

Incendi de 
dos vehicles 
de matinada a 
Almacelles 

Veïns independentistes, com ca
da any en aquestes dates, van en
ganxar un cartell per simbolitzar 
el canvi de nom de la plaça que, 
oficialment es diu de la Constitu
ció, per la nomenclatura amb la 
qual es coneix per la ciutadania, 
com es Plaça del Clot de les Gra
notes. Demanen a la Paeria que 
canviï el nom oficialment. 

FOTO: JM Curri I Alguns dels veïns que reclamen el canvi de nom 

Els eombers van treballar la 
matinada d'ahir en l'extinció 
d'un incendi originat en el mo
tor d'un vehicle a Almacelles. 
Van ser alertats a les 2.50 ho
res que cremava el motor d'un 
cotxe al carrer Major. El foc va 
acabar afectant un altre vehicle 
que hi havia aparcat, van infor
mar els Bombers, que van ac
tuar amb una dotació. 
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