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La Seu projecta 
una segona edició 
de les Jornades 
de Conservació 

l'èxit obtingut en la primera 
edició de les Jordanes de Con
servació del Medi Natural cele
brades aquest cap de setmana 
a la Seu d'Urgell, tant a nivell de 
participació com de qualitat de 
les ponències, comporta que 
des de l'Ajuntament ja es tre
balli per organitzar una segona 
edició de cara l'any 2023. En xi
fres, la mitjana d'assistents ha 
van ser de 55 persones per dia. 

Una fuita de gas obliga a tancar 
l'escola Pinyana d'Alfarràs 
Entre avui i d.emà es repararà l'avaria, localitzada 
en una canonada soterrada, i es reobrirà el dilluns 

El Pallars Jussà 
impulsa un 
Pla Comarcal 
d,Envelliment 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i de les diferents entitats i 
agrupacions de persones grans 
de la comarca es van reunir per 
posar les bases del futur Pla Co
marcal d'Envelliment. Aquest 
pla ha de ser un full de ruta de 
cara a definir les actuacions ne
cessàries per potenciar un en
velliment actiu com a model de 
socialització. 

l'escola Plnyana d'Alfarràs 
estarà tancada fins dilluns 
per una fuita de gas que 
afecta una canonada 
soterrada. Tot I que es va 
tancar ahir, va ser dimarts 
quan es van començar 
a notar els primers 
srmptomes. 

Alfarràs 
J.CASTELLÀ 

Una fuita de gas va obligar ahir a 
tancar l'escola Pinyana d'Alfarràs, 
tal com va avançar Ràdio Rosselló 
i va confirmar l'alcalde Joan Carles 
García en declaracions a aquest 
diari. La fuita es va poder localit
zar ahir a primera hora de la tar
da, tot i que va ser dimarts quan 
es va començar a sospitar que al
guna cosa no funcionava del tot 
bé en el sistema perquè van no-
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Els veïns es bolquen amb la 
fam ma del nen mort a Soses 
per poder fer fr~nt al funeral 
Els veïns i veïnes de Soses con
tinuen bolcant-se amb la famí
lia del nen que va perdre la vi
da ennuegant-se amb una fruita 
seca dilluns d'aquesta setmana. 
Per poder fer front als costos 
del funeral amb la repatriació, 
s'ha engegat una campanya de 
recaptació de fons perquè el 
preu oscil·la entre els 6.000 i els 
8.000 euros. Ahir va ser el segon 
dia que els veïns van poder fer 

una donació perquè es pugui su
fragar. Segons va explicar l'alcal
dessa del municipi, Sandra Mar
co, va explicar que ahir també hi 
havia anat molta gent i que fins 
avui a la tarda no se sabrà quina 
ha estat la recaptació. Cal recor
dar que el nen, Akram, va mo
rir dilluns quan es va ennuegar 
amb una fruita seca. Els fets van 
passar a la plaça de l'Església, on 
el petit va morir 

FOTO: AJ. Alfarrà / Imatge d'arxiu de l'escola Pinyana d'Alfarràs 

tar un "lleuger" olor a gas, segons 
va explicar a l'emissora Carme 
Prades, directora del centre edu
catiu. En aquest sentit, Garcia va 
exposar que els havia costat tro-

bar l'averia perquè la canonada 
afectada està soterrada i connec
ta amb l'edifici que hi ha al costat 
de l'escola. "Hem hagut de reben
tar formigó", assegurava l'alcalde. 

Un cop localitzada l'averia, avui 
divendres es faran les tasques 
de reparació, les quals s'esperen 
que es puguin resoldre entre avui 
i demà com a molt tard perquè 
els alumnes puguin tornar a clas
se el dilluns. Al tractar-se d'unes 
obres d'urgència, l'Ajuntament 
està buscant una empresa que 
pugui assumir-les amb rapidesa 
i que permeti resoldre l'avaria al 
màxim per no haver de tornar a 
tenir cap ensurt. 

MÉS DE 200 ALUMNES 

Cal tenir en compte que ahir 
els 250 alumnes matriculats al 
centre i els professors ja no van 
anar a l'escola per precaució, des
prés que s'acordés que era la mi
llor manera de garantir la segure
tat. Per això, no hi ha hagut cap 
ferit per aquesta fuita. 

El PSC segueix denunciant que 
no es convoquen plens ordinaris 
a l'Ajuntament de Torregrossa 
L'alcalde diu que a finals de mes se'n convocarà un 
Torregrossa 
J.C. 

El grup de CompromísxTorregros
sa (PSC) va tornar a denunciar 
ahir que fa 20 mesos que no es 
convoca cap p!e ordinari al con
sistori, tot i que _la llei obliga a 
convocar-ne almenys un cada 
tH!S mesos. Del des partit criti
quen que no reben "cap respos
ta" per part de l'equip de govern 
i recorden que, si bé la llei obliga 
a que se celebrin, hi ha "un buit 
legal" perquè no hi ha cap meca
nisme legal que permeti forçar a 
convocar-ne. Així mateix, els so
cialistes exposen que tampoc no 
se'ls lliuren els decrets d'alcaldia 
ni les actes de les juntes de go
vern. Tot i que no es convoquen 
plens ordinaris, sí que n'han con
vocat d'extraordinaris perquè el 
procediment és més senzill. Així 
ho defensa l'alcalde Josep Ma
ria Puig, que admet que "el PSC 
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FOTO: ERC/ Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Torregrossa 

té raó i la voluntat és fer-ho". En 
aquest sentit, argumenta que no 
s'han pogut convocar perquè el 
secretari ha estat vuit mesos de 
baixa. Ara, però, ja s'ha reincor
porat i la voluntat és que a finals 

de mes o principis de desembre 
es pugui convocar un ple ordinari. 

Sobre els plens extraordina
ris, Compromís també critica que 
s'hagi celebrat aquest mes el dels 
pressupostos per al 2022. 

cfarre
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Dues nenes relaten com un 
home a Tremp les va abordar 
en un portal i una mesquita 
Una d'elles explica durant el judici com li va fer 
un petó i l'altra relata com li va tocar els pits 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Dues nenes de 14 anys van ex
plicar ahir, al judici que es va ce
lebrar a l'Audiència Provincial de 
lleida, com l'acusat les va abor
dar quan elles tenien 11 anys í ell 
58. En aquest sentit, la primera 
víctima que va declarar va dir que 
el 21 d'octubre de 2019, quan 
sortia del col·legi, l'home li va de
manar si li podia llegir unes car
tes que tenia en un portal, per
què ell no sabia. Un cop allà "em 
va agafar pel braç i em va fer un 
petó a la boca. Vaig fugir corrents 
i quan vaig arribar a casa em vaig 
netejar la boca i li va explicar a la. 
meva mare". Posteriorment, ho 
va denunciar als Mossos. Un dels 
agents va detallar que "ens va dir 
que quan l'home li va introduir la 
llengua es va espantar i va sortir 
corrents" i va destacar que "esta
va molt nerviosa, tremolava i se 
sentia malament, avergonyida. 
Tenia fàstic d'allò que havia suc
ceït i per això es va rentar la boca 
amb sabó durant bastant temps". 

Dos ferits crítics . 
en un xoc frontal 
de dos cotxes 
registrat a la 
C-26, aC bel~ 

FOTO: Ó. B f Moment de la vista oral celebrada a l'Audiència de Lleida 

L'altra noia va dir que quan 
estava en una de les sales de la 
mesquita amb el seu germà petit, 
entre l'abril i el maig de 2019, "va 
venir per darrere i em va tocar els 
pits per sobre de la roba. Me'l vaig 
intentar treure de sobre i en veu
re que els homes venien va parar i 
va marxar. En sortir estava parlant 
amb el meu pare, li intentava dir, 
però ell interrompia, canviava de 
tema i no em deixava parlar". De 

fet, va dir que ella ho va denunci
ar perquè a la seva amiga també li 
havia passat "i era molt greu". La 
psicòloga de I'EATAV va manifes
tar que els dos relats són "creïble" 
i, per tant, "són testimonis vàlids". 
L'home va negar els fets durant la 
vista oral, dient que no va fer cap 
petó a una d'elles i que a l'altra no 
la coneixia. Fiscalia va demanar 
un total de sis anys de presó i la 
defensa, l'absolució. 

Judici suspès 
perquè l'acusat 
d'intentar matar 
l'ex vol canviar 
d'advocat 
L'Audiència de Lleida també 
havia d'acollir ahir un judici 
contra un home acusat d'in
tentar matar l'exparella a la 
Seu d'Urgell. A l'inici l'home 
va demanar a la Sala canviar 
d'advocat i que ja ho havia 
sol·licitat en una carta feia 
mesos. La Fiscalia i el lletrat 
de la defensa no s'hi van opo
sar. Després de comprovar-ho 
l'Audiència va decidir suspen
dre la vista i li va donar S dies 
a l'acusat per buscar un altre 
lletrat. El ministeri fiscal de
mana 9 anys de presa, mentre 
que l'acusació eleva la petició 
a 11 anys i 4 mesos. 

Dos arrestats 
per quatre 
robatoris en 
establiments 
de Tàrrega 
Els Mossos van detenir dimecres 
dos homes com a presumptes 
autors de cinc delictes de robato
ri amb força, qua'tre d'ells en grau 
de temptativa. Els fets van succeir 
de matinada quan es van produir 
cinc robatoris amb força al centre 
de Tàrrega. Van trencar el vidre 
de l'aparador de quatre botigues, 
sense arribar a sostreure res i van 
forçar una màquina expenedora 
per robar els diners de la recapta
ció. Dimarts van arrestar a To
rrefarrera un home com a su
posat autor de quatre furts. En 
concret hauria robat tubs i can
ques d'aspersió en finques agrí
coles de la partida de Suquets i 
de la partida Bolós, a Almenar. 

Recerca d'un 
home de 78 anys 
desaparegut a Sant 
Llorenç de Moruny 
Els Bombers de la Generali
tat van activar ahir el protocol 
de· recerca per un home de 
78 anys desaparegut a Sant 
llorenç de Moruny, concreta
ment per la zona del Santuari 
de l'Hort. En aquest sentit, els 
serveis d'emergències van ser 
alertats a les 15.23 hores que 
havia desaparegut. Es van acti
var 10 dotacions del cos, entre 
elles també l'helicòpter. 

Dues persones van ingressar ahir 
en estat crític a l'Arnau de Vilano
va arran d'un accident de trànsit 
que van patir al quilòmetre 42 
de la C-26, a Cubells. Així mateix, 
un tercer també va resultar ferit 
en el sinistre, però va ser donat 
d'alta in situ, segons van explicar 
fonts del Servei Català de Trànsit 
(SCT). En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats a 
les 18.58 hores que s'havia pro
duït un aparatós accident en el 
citat punt quilomètric. Segons 
van explicar fonts properes, dos 
turismes van coHidir frontal ment 
i un tercer va impactar contra 
un d'ells lateralment. Ràpida-

FOTO: L M / Imatge dels dos vehicles que van xocar frontal ment 
FOTO: M. U. (ACN) I Dos dels professionals d'emergències mèdiques 

ment, fins al lloc dels fets es van 
desplaçar un total de quatre pa
trulles dels Mossos d'Esquadra, 
cinc dotacions dels Bombers de 
la Generalitat i quatre ambulàn
cies del Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM). De fet, la via va 
quedar tallar mentre els serveis 
d'emergències estaven treballant 

i es van haver de fer desviaments. 
Cal indicar que cap a les 20.25 
hores es va restablir la norma
litat a la via. Finalment, dues de 
les persones implicades en el xoc 
van ser traslladades en estat crí
tic a l'Hospital Arnau de Vilanova. 
Al tancament d'aquesta edició es 
desconeixia la seva evolució. 

Més de 29.000 incidents a 
l'Alt Pirineu i Aran l'any 2021 
A l'Alt Pirineu i Aran es van pro
duir més de 29.000 incidents 
durant l'any 2021, dels quals un 
53% va requerir la mobilització 
d'un recurs sanitari. Aquestes 

dades es van donar a conèixer 
durant la IV Jornada d'Emergèn
cies del Pirineu, a Tremp, i que 
va reunir a 500 professionals del 
SEM i l'Hospital del Pallars. 
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