
Fiscalia demana tres anys de 
presó per l’exalcaldessa de Valls 
d’Aguilar, Dolors Vidal i el seu ger-
mà acusats d’un presumpte delic-
te contra el medi ambient.

En concret, el Ministeri Pú-
blic considera que l’exalcaldessa 
i el seu germà eren responsables 
d’una empresa familiar d’embo-

tits que hauria abocat material 
de desfet quan van fer la matan-
ça del 2012 i 2013. Aquest escor-
xador generaria unes 40 tones a 
l’any de residus d’aquest tipus.

Segons fonts judicials, l’alcal-
dessa va declarar que només va 
figurar un temps com a responsa-
ble per motius familiars però que 

A judici l’exalcaldessa de 
Valls d’Aguilar per vessar 
al riu vísceres d’animals

Vielha
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir divendres passat un veí de 
Vielha de 52 anys i nacionalitat 
espanyola com a presumpte au-
tor de la mort del propietari d’un 
prostíbul de la capital aranesa. 

Els fets es remunten a mitjan 
de l’any 2007 i van tenir lloc a To-
losa de Llenguadoc. L’any 2009 es 
van detenir quatre persones com 
a presumptes autors d’aquests 
fets. En concret, eren dos veïns 
de l’Aran, el porter del local i soci 
de la víctima i un home d’Irún.

El judici es va realitzar a França 
i de les tres persones que es van 
jutjar, dos van resultar absolts i 
un tercer va ser l’únic condem-
nat. Aquest però no es va presen-
tar al judici i la policia francesa va 
emetre una ordre internacional 
de detenció i lliurament.

Divendres passat, un mosso va 
veure-hi coincidències amb el veí 
de Vielha i la detenció es va fer de 

matinada amb un ampli disposi-
tiu policial. El detingut va passar 
dissabte passat a disposició del 
jutjat central d’instrucció de l’Au-
diència Nacional, on es determi-
narà la seva extradició a França.

El cos sense vida de Carlos Do-
lara, el polèmic gerent del pros-
tíbul Hotel Des Arts de Vielha va 

aparèixer el 21 de març del 2007 
al canal du Midi de Toulouse, 
a 600 metres de la seva casa a 
aquesta localitat francesa.

Llavors Dolara tenia una ordre 
de recerca i detenció perquè no 
s’havia presentat a un judici que 
tenia a Lleida per llançar còctels 
molotov a l’alcalde de Vielha.
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Detingut per matar el 
propietari del club Des 
Arts de Vielha el 2007
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era el seu germà el que s’encar-
regava de tot. El germà (també 
acusat) va explicar que tots els 
processos estaven controlats per 
responsables de la Generalitat.

Fiscalia demana 3 anys de 
presó per a cadascun dels dos 
acusats. La defensa en sol·licita 
l’absolució ja que considera que 
aquesta activitat va estar sempre 
sotmesa a la inspecció d’organis-
mes de la Generalitat. A més, as-
segura que un veterinari supervi-
sava aquests processos i planteja 
qui hauria de ser el responsable 
dels residus generats.

La Guàrdia Civil demana col·la-
boració als ciutadans per identi-
ficar i localitzar les persones que 
haurien col·locat les trampes 
per a ciclistes a Rosselló.

Aficionats a la BTT de Rosse-
lló van trobar el 29 de gener en 
un punt d’una serra una trampa 
col·locada per obstaculitzar el 

pas de ciclistes. Era un filferro 
amb punxes lligat d’un arbre a 
un altre i situat a un metre d’al-
çada del terra a l’inici d’una tria-
lera molt concorreguda pels afi-
cionats a la bicicleta. 

Aquests fets es van denunciar 
als Mossos que van obrir una in-
vestigació al respecte. 

La Guàrdia Civil demana ajuda 
per trobar els responsables de les 
trampes per a ciclistes a Rosselló

La població de Ponts, a la comar-
ca de la Noguera, celebra avui 
dimarts el seu tradicional Ranxo. 
A partir de les cinc del matí a 
l’Avinguda Font de Valldans es 
col·locaran les calderes al foc i es 
començarà la cocció del Ranxo. 
Durant tot el matí i migdia tindrà 
lloc el Mercat Gastronòmic del 
Ranxo al llarg del Passeig. En-

guany es farà un reconeixement 
al teixit industrial de la vila. A les 
13.30 hores a l’Ajuntament es 
donarà la benvinguda a les auto-
ritats i es farà la visita dels dife-
rents espais del Ranxo. 

A les dues del migdia a la 
Plaça Planell es farà la benedic-
ció i degustació i el tast de les 
autoritats.

Ponts celebra avui el Ranxo 
i farà un reconeixement al 
teixit industrial de la vila

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques va iniciar ahir la 7ª Edició 
del Curs d’Informàtica Bàsica, 
destinat a totes aquelles per-
sones que no han utilitzat mai 
un equip informàtic o en tenen 
uns coneixements molt bàsics.
Aquest curs, que compta amb 
11 inscrits, es realitza a La Bo-
rrassa entre el 8 i el 29 de fe-
brer, concretament els dilluns, 
dimecres i divendres, de les 10 a 
les 12 hores del matí. El crus co-

mença ensenyant les funciona-
litats primàries d’un ordinador 
i continua amb el tractament 
dels recursos per elaborar in-
formació escrita, presentacions 
de continguts, i finalitza amb la 
formació per començar a nave-
gar eficientment per Internet i 
gestionar un compte de correu 
electrònic. Donada l’acollida que 
tenen aquests cursos els respon-
sables del centre preveuen im-
partir-ne una altra edició.

Les Borges Blanques inicia 
la setena edició del Curs 
d’Informàtica Bàsica 




