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el segrià / la noguera / pirineus
contraban de tabac. La Guàrdia Civil ha intervingut aquest cap de setmana 1.642 paquets de
tabac a la Farga de Moles amagats en tres vehicles.
Va fer una intervenció dissabte i dues diumenge.

dimarts 20 D’abril DE 2010

l’alta ribagorça millora accessos. El Consell de l’Alta Ribagorça destinarà 313.000 euros per
complementar les accions de millora programades
en diversos accessos als nuclis de la comarca.

reuneix un centenar d’alumnes

biografia d’un aranès ‘il·lustre‘. ‘Josep Maria
Espanya i Sirat. El somni federal’ és la biografia
d’un “aranès il·lustre“, segons va dir ahir el síndic
d’Aran, Francés Boya, en la presentació de l’obra.

la investigació durarà fins a finals d’any
coell

Solsona visita casa per
casa la zona del Vinyet
Una patrulla de la Policia Local fa un recompte dels veïns de
cada masia per millorar la resposta en casos d’emergència
ajuntament de solsona

redacció
solsona

Alumnes d’Algerri i Alfarràs
celebren el Dia dels Arbres
Gairebé un centenar d’alumnes de 9 a 12 anys d’Alfarràs i
Algerri van celebrar ahir la tercera edició del Dia dels Arbres i
els Àrids, iniciativa que pretén explicar als escolars els beneficis de protegir la biodiversitat i de la restauració ambiental.

evitar atacs a les arnes

UP vol protecció per l’ós
redacció
vielha

Unió de Pagesos ha demanat
al Conselh Generau d’Aran
augmentar les mesures de
seguretat per evitar atacs de
l’ós als assentaments d’ar-

nes, on per ara s’instal·len
pastors elèctrics. UP diu que
s’ha comprovat que a vegades
aquesta mesura no ha resultat
efectiva, sobretot en zones de
més incidència, on s’han produït danys per 8.000 euros.

lleida n’aprofitarà l’experiència
diputació de lleida

L’Ajuntament de Solsona fa
un inventari de les masies del
Vinyet per conèixer al detall
aquesta zona rural de la capital. Dos agents de la Policia Local van casa per casa, enquesten els veïns i els recorden les
dades de contacte amb el cos.
L’objectiu és “apropar la Policia Local i l’Ajuntament” a
la zona, segons el regidor de
Governació, Josep Caelles, i
conèixer la gent per millorar la
resposta en casos d’emergència
com incendis, nevades, robatoris o accidents.
La iniciativa també permetrà localitzar gent gran sola o
persones en situació difícil, i
indicarà les cases amb maquinària útil, per exemple, per ne-

L’incendi en un pis causa
dos ferits a Balaguer
Dues persones van resultar ferides, una d’elles de gravetat,
la matinada d’ahir en l’incendi
d’un pis a Balaguer. L’avís es
va donar a tres quarts de quatre i els Bombers van controlar
les flames en 15 minuts. El foc
va ser al número 6 del carrer
Frederic Soler i les persones

França assessora la Xarxa
de Pobles amb Encant
redacció
clermond ferrand

L’associació francesa Les Plus
Beaux Villages oferirà assessorament tècnic per constituir
i gestionar la Xarxa de Pobles
amb Encant de Lleida, impulsada pel Patronat de Turisme
de la Diputació. Una delegació lleidatana és aquests dies
a França, encapçalada pel

director del Patronat, Àngel
Vidal, i ahir es va reunir amb
els representants i tècnics de
l’associació francesa a la població de Clermond Ferrand,
on té la seu. Els representants
lleidatans van arribar a França
el cap de setmana i hi seran
fins avui, quan visitaran tres
poblacions que formen part
de la xarxa francesa.

tejar camins en cas de nevada.
Els agents fan una fitxa de cada
casa amb el nombre de persones, el nom i l’edat, com s’hi arriba, els punts d’aigua propers,
el risc d’incendi forestal o els

va cremar tot el domicili

redacció
balaguer

Visita al poble de Castelnou, integrant de la xarxa francesa

Els agents de la Policia Local han visitat totes les masies

vies de muntanya

que hi havia al pis, Francisco
C. M. i Isabel R. M., van patir
ferides de diferent consideració. Ambdós es van intoxicar
lleument amb el fum però
ella, a més, es va fer cremades
de segon grau al braç i té un
15% del cos afectat. Ambdós
van ser traslladats a l’Arnau,
però a ella la van derivar a la
Vall d’Hebron.

animals, entre altres observacions. Al Vinyet hi ha 245 cases,
entre les habitades i les que no
ho són. Els agents dediquen
una hora i mitja diària a la tasca, que s’allargarà tot l’any.

història i turisme

CiU vol difondre
els vincles entre
Tírvia i els càtars
redacció
tírvia

CiU proposa promocionar el
paper històric de Tírvia com a
escenari de la captura de l’últim perfecte càtar, Guillem de
Belibaste. Proposa incorporar
la seva imatge en fulletons, en
la senyalització turística i a la
web municipal i reeditar el retaule d’Esteve Albert i Corp.
consell comarcal de la noguera

La Noguera
arranja camins a
Àger i Camarasa
redacció
balaguer

El Consell Comarcal de la Noguera ha escollit camins d’Àger
i Camarasa per la campanya
d’enguany de millora en zones
rurals i de muntanya. En concret, els camins escollits són el
del Molinell, de Corçà a Àger,
el de Sant Jordi, a Camarasa, i el
de la Garriga, de Sant Llorenç a
Vilanova de la Sal.

L’obra es fa amb una subvenció de la Generalitat

