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CIU VOL ARRIBAR A UN ACORD DE CONSENS / AUTOGOVERN

GUÀRDIA CIVIL

Barrera defensa més suficiència
financera per l’Aran al Parlament

Troben 600 kilos
de marihuana a
finques de difícil
accés als Pallars
La Guàrdia Civil ha
localitzat 150 plantes en tres finques de difícil accés a Dorve (Gingueta d’Àneu), la Pobla de Segur i
Llavorsí, als Pallars Sobirà i Jussà,
que feien un pes de més de 600
quilos. Les plantes han estat comissades en tres actuacions diferents que van tenir lloc la setmana
passada. La plantació que era més
nombrosa era la de Dorve, amb
135 plantes. La policia ha detingut
una persona, JM. F. R. de 50 anys,
veí de la comarca, de qui suposen que estaria al càrrec d’aquesta
plantació més gran. També han
imputat delictes contra la salut pública a dos persones més, que suposadament tenien les plantacions de la Pobla i Llavorsí.

LLAVORSÍ •
BARCELONA

REDACCIÓ

El Síndic d’Aran, Carles Barrera, va
comparèixer ahir al Parlament de
Catalunya amb motiu de la tramitació de la proposició de la nova Llei
sobre el Règim Especial del Aran.
Segons Barrera, “l’actual Llei d’Aran
va crear un govern amb capacitat
de regir la cultura, patrimoni, sanitat, joventut, serveis socials, turisme, medi ambient i també ens ha
permès potenciar la nostra llengua,
l’aranès, fomentar-la i introduir-la a
les escoles” i afegeix que “treballem
per garantir al Conselh Generau la
suficiència financera per exercir el
seu autogovern, en el marc del context econòmic i financer actual”.
Per la seva part, el diputat de Con-

El Síndic
compareix amb
motiu de la
tramitació de
la nova Llei
vergència i Unió i alcalde de Vielha, Àlex Moga, va mostrar ahir al
Parlament el suport de la federació al reconeixement a la voluntat d’autogovern de l’Aran i va expressar la predisposició a assolir un
acord de consens entorn al llei del
règim especial d’Aran “sense que
això suposi aturar la llei”. En la com-

Unitat d’Aran
demana que
es tingui en
compte la veu
de l’Aran
pareixença del síndic d’Aran al Parlament, Moga va subratllar que la
nova llei de l’Aran girarà al voltant
de tres eixos: “progrés pel país a
nivell econòmic, social i identitari;
Catalunya com a mirall d’un reconeixement plurinacional i convertir-nos en referència de l’espai transfronterer occità”. “Hem de construir

un nou país que permeti el desenvolupament del poble aranès i el
respecte a la seva història”, va afegir.
El diputat va remarcar que CiU “ha
estat protagonista molt destacada
del retorn de les institucions i de la
creació de l’autogovern de l’Aran”
El senador aranès i secretari general d’Unitat d’Aran, Paco Boya, va reclamar ahir al Parlament que tingui
en compte la veu pròpia del Aran
com a territori singular en la tramitació de la nova llei i que contingui
una reforma electoral i un nou sistema de finançament més just. “La
Llei d’Aran no pot estar aprovada
pel Parlament sense estar aprovada abans pel ple del Conselh Generau d’Aran”.

UNA DE LES MILLORS ANYADES / VINS MÉS ÀCIDS I MÉS EXPRESSIUS

EMERGÈNCIES

Dos intoxicats a
l’incendi d’un
habitatge a
Bellcaire d’Urgell
Dos persones van resultar ahir a la tarda intoxicades lleus després
d’inhalar monòxid de carboni durant l’incendi que va afectar al seu
habitatge a la localitat de Bellcaire d’Urgell. L’avís del succés es va
rebre a les 19.10 hores al número
7 del carrer Balaguer de Bellcaire.
Segons fonts dels Bombers, el foc
es va produir a un munt de roba
que hi havia a la planta bixa de
la casa. Sobre les 19.24 hores, els
mateixos alertants havien aconseguit controlar el foc i minuts després quedava totalment extingit.
Els dos ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets pels sanitaris. A
l’incendi es van traslladar tres dotacions dels Bombers.

BELLCAIRE D’URGELL •

CELLER CLOS PONS

Les vinyes de Clos Pons a l’Albagés inicien la campanya de la verema 2014
L’ALBAGÉS • El Celler Clos Pons va iniciar aquest dimarts la campanya de la

verema 2014. Aquest any la verema s’ha retardat unes tres setmanes respecte altres campanyes. Ha estat un any plujós i no excessivament calorós, tant
al hivern com a la primavera. Amb això, el raïm està molt sa i amb una ma-

duració molt bona. L’equip de viticultura del Celler Clos Pons considera que
és una de les millors anyades dels últims anys i que les temperatures fresques han ajudat a aconseguir uns vins més àcids i més expressius. Les primeres varietats que es veremen són l’albarinyo i la garnatxa blanca.

BREUS

◗ El Pla aprova el
programa de serveis
socials del 2014
MOLLERUSSA • El ple del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell ha aprovat el dictamen del Contracte Programa dels serveis socials de l’any
2014, després que se signés entre els
representants del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya i el president del Consell Comarcal, Francesc Fabregat. El
Contracte Programa atorga 640.000
euros a l’àrea dels Serveis Socials del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
per tal d’atendre els ciutadans de la
comarca.

TRIBUNALS

◗ Taller de ratpenats a l’Estany d’Ivars
El Consorci de
l’Estany d’Ivars i Vila-sana ha organitzat la cinquena edició del taller
d’observació de ratpenats a l’estany,
coincidint amb la desena Bat Night
que se celebra a Catalunya. Aquesta activitat, que tindrà lloc el proper

VI L A-SANA •

dissabte dia 6 de setembre a l’accés
per Vila-sana, es dirigeix a tots els
públics. Les persones que hi participin podran aprendre més sobre els
ratpenats i les espècies que habiten
a l’estany. També podran observar
exemplars.

◗ Marc Solsona respondrà preguntes dels veïns
MOLLERUSSA • L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, contestarà preguntes in situ en la tercera conferència d’aquest mandat sobre Mollerussa avui,
que tindrà lloc aquest divendres 5 de setembre a les 9 del vespre al Centre
Cultural. L’alcalde ha explicat aquest matí que en aquesta ocasió s’ha previst
lliurar a l’inici de la xerrada unes targetes on els assistents podran anotar
durant la primera mitja hora les seves preguntes per tal que les pugui contestar al final de la conferència.

◗ 70 joves participen
als camps de treball
a la Segarra
Els municipis de Torà,
Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Ribera d’Ondara i Massoteres, amb
la col·laboració de l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de la Segarra,
han organitzat aquest estiu diferents
camps de treball locals, en els que
hi han participat en total uns 70 joves d’entre 13 i 16 anys. Aquests joves han fet tasques a poblacions de
la Segarra segons la necessitat del
municipi. Bàsicament han estat tasques d’arranjament d’espais públics
o bé de descoberta d’entitats locals.

CERVERA •

Confirmen la
presó provisional
pel detingut pel
crim de Rosselló
L’Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional pel jove detingut per la mort
d’un altre home a Rosselló durant
una baralla al carrer. L’Audiència
té en compte la declaració d’una
testimoni que diu que el detingut
va perseguir la víctima i va continuar agredint-lo i a, més creu,
que hi ha risc de fuga.

ROSSELLÓ •

