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REDACCIÓ. PONTS

L’home que dimecres a la tarda
vaser rescatatalCanald’Aigües
Braves de Ponts i que poste-
riormentvaserreanimatdesprés
de 2 hores per efectius del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques
(SEM)vaacabatmorint a l’Hos-
pital Arnau deVilanova.

Segons fontsdelmateixhos-
pital l’hora de la defunció va ser

a les 23:40 minuts. L’home, de
mitjanaedat,esbanyavaambun
amic al canal, situat al Parc del
Segre, a la zona piragüisme,
quanse’lvaendurel corrent. Els
Bomberselvan rescatar incons-
cient i efectius del SEMvan tre-
ballar durant dues hores per re-
animar-lo. Finalmentva recupe-
rar el pols i va ser traslladat a
Lleida en estat crític.

L’estat en què van deixar els animals els lladres

Robenimaten2vedelles
aAlcarràsper lacarn
JARC reclama a Interior unamajor vigilància al camp

REDACCIÓ.ALCARRÀS

La matinada de dimecres una
granja de Ponent va patir un al-
tre robatori. En una explotació
ramadera de boví d’engreix del
terme municipal d’Alcarràs van
sostreure 2 animals d’uns 320
quilos de pes vius, que van ser
sacrificats in situ per extreure’n
la carn sense seguir cap proto-
col d’atordiment.

Des de JARC reclamenalDe-
partament d’Interior una major
vigilància en les zones rurals, i

han anunciat que iniciaran una
campanya per promoure la im-
plantació de sistemes de video-
vigilànciaa lesexplotacions,de-
man ant al Departament d’Agri-
culturaqueaquestes inversions
siguin auxiliables dins el proper
PDR(2014-2020).Els represen-
tants de JARC consideren que
cal lluitar contra aquest greu
problema amb un coneixement
local, integrant els diversos ins-
truments, legals i tècnics, ielsdi-
ferents actors del territori.

Mor l’home rescatatdel
riuquannedavaaPonts
La víctima nedava al Canal d’Aigües Braves de Ponts

MéstestamentsaLleida
queabansde lacrisi
És l’única província catalana on se n’atorguenmés

ACN. LLEIDA

El nombre de test aments a Ca-
talunya es manté estable. Se-
gonsdadesdelCol·legideNota-
ris de Catalunya, l’any 2013 es
van signar 108.651 testaments,
57 menys que l’any anterior i
suposa un descens del 7% res-
pecte al 2007, en l’inici de la cri-
si. El perfil majoritari respon al
dedonescasadesd’entre61 i70
anys. Catalunya se situa per so-

bre lamitjanadelconjuntde l’es-
tatespanyolenrelacióals testa-
ments atorgats, amb més d’un
80%d’herènciestestadesperun
60%. L’any2013 a Lleida esvan
atorgar 6.624 testaments, un
6%més que al 2012. Es dóna la
circumstància que Lleida és
l’única demarcació catalana on
augmenten els testaments des
de l’inici de la crisi i ho fan gai-
rebé un 10%.

Els alumnesdel casal visiten ‘RàdioRosselló’
Elsalumnesdelcasald’estiudeRosselló,propd’unacinquan-
tena, van visitar dimarts l’Ajuntament de la localitat i les ins-
tal·lacions de Ràdio Rosselló.

Mésde30nensal ‘TempsAfegit’ deBalaguer
Mésde trenta infants participen aquests dies en el programa
TempsAfegit de l’Ajuntament de Balaguer. Es tracta d’activi-
tats similars a les extraescolars.
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AJUNTAMENT DE BALAGUER

Deixalleria
fetaun
desastrea
Almacelles
ICVpresenta denúncia

REDACCIÓ.ALMACELLES

ICVdenunciaque l’antigadeixa-
lleriad’Almacellessegueixaves-
sar de residus de diferent tipus
sense cap tractament ni cap ti-
pusdecontrol.Malgrat l’obertu-
rade lanova instal·lació,elseco-
socialistes denuncien al Sepro-
na i als Mossos d’Esquadra que
esmanté la “desídia” en el trac-
tamentcorrectedels residusper
partde l’Ajuntament,quetambé
acumulagranquantitatdebros-
sa en uns terrenys propers a la
depuradora d’aigua del poble.

ICV sosté que a la deixalleria
d’Almacelles“hiconviuen,desde
faanys, totelmaterialqueutilit-
za la brigadade l’Ajuntament, el
material que s’utilitza pel poble
(contenidors, material d’obra...)
i un gran munt de brossa, on
s’hi han barrejat matalassos,
amb electrodomèstics, ordina-
dors, i fins i tot hi ha trossos
d’uralita,materialpotencialment
perillós i prohibit des de fa uns
anys”. El grup municipal d’ICV
reclama resoldre ja la situació.

JARC

REDACCIÓ.ALMACELLES

L’alcalde d’Almacelles, Josep
Ibarz (CiU) serà jutjat a l’Au-
diència Provincial de Lleida el
proper 2 d’octubre, juntament
ambunpolicia local i el secreta-
ri municipal, acusat dels de-
lictes de prevaricació i de false-
tatenuncasdesuposadainfrac-
ció urbanística.

Com ja va avançar el Bon-
dia.cat, la Fiscalia de Lleida de-
mana quatre anys de presó per
a l’alcalded’Almacelles iperaun
policia local del municipi, Josep
RamonArnó, a qui acusade fal-
sificar un document per multar
una veïna amb prop de 16.500
euros per una suposada infrac-
ció urbanística.

La Fiscalia també demana
tres anys d’inhabilitació per a
Ibarzperexercird’alcalde ialtres
tres anys al policia per exercir
com a tal; i una condemna de 9

L’alcalded’Almacelles
aniràajudiciacusatde
prevaricaridefalsetat
El proper 2 d’octubre, i el fiscal demana 4 anys de presó

Ibarz, en una imatge d’arxiu

ACN

anys d’inhabilitació per a Ibarz i
peralsecretaride la localitat,Ra-
mon Corellana, per haver donat
validesa al document, cosa que
representaria un delicte de pre-
varicació.

El jutjat d’Instrucció nº 2 de
Lleida va imposar el passatmes
de novembre una fiança civil de

40.000 euros a Josep Ibarz i als
altres dos acusats per garantir
les possibles responsabilitats
econòmiques que puguin deri-
var-se d’aquest judici si la sen-
tència acaba sent condemnatò-
ria. A Ibarz i al policia local se’ls
acusade falsificar undocument
quehaurienutilitzatdesprésper
iniciarunexpedientsancionador
en matèria urbanística amb el
quals’hauriamultat laveïnad’Al-
macelles que va denunciar pos-
teriorment el cas.

L’alcalde va dit llavors a tra-
vés d’un comunicat que confia
absolutament amb els tribunals
de justícia i que ‘’la veritat, al fi-
nal, sortirà a la llum’’ i que que-
darà provat i manifest que la
sevaactuació i la dels dosaltres
encausats, ‘’han estat més que
correctes, ajustades a dret i en
defensa dels interessos de lavi-
la d’Almacelles’’.




