
Concurs de pintura ràpida
Bellcaire d’Urgell va entregar ahir els premis del seu primer 
concurs de pintura ràpida, en el marc dels actes de la Festa Major. 
El jurat va suggerir que les quatre obres guardonades passin a 
formar part del fons artístic de l’Ajuntament. /FOTO: A.B.U.
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Continua ingressada a l’UCI del 
Sant Pau la nena de Mollerussa 
que gairebé s’ofega a la piscina
Està estable dins de la gravetat, segons fonts hospitalàries
La nena, d’uns 5 anys, va 
resultar ferida crítica el 
divendres, després d’ofegar-
se en el marc d’una activitat 
de jocs aquàtics de la Festa 
Major de Mollerussa.

Mollerussa
ACN
La nena que aquest divendres 
a la tarda va ser rescatada de la 
piscina de Mollerussa quan s’es-
tava ofegant continua ingressada 
a l’UCI de pediatria de l’hospital 
Sant Pau de Barcelona, on va ser 
traslladada en helicòpter després 
de ser atesa al CAP de la capital 
del Pla d’Urgell. Segons fonts hos-
pitalàries, la menor, d’uns 5 anys, 
està estable dins de la gravetat. 

Els fets van passar cap a les set 
de la tarda, quan la nena partici-
pava als jocs aquàtics organitzats 
per la Festa Major de Mollerussa. 
Els serveis sanitaris del Sistema 

FOTO: Josep Anton Pérez / Una activitat aquàtica de la piscina municipal

d’Emergències Mèdiques (SEM) 
van reanimar la nena i després 
d’intubar-la van traslladar-la en 
helicòpter a l’hospital Sant Pau 
de Barcelona, on va arribar cap 
a dos quarts de nou de la nit. El 

seu estat era crític. Poc després 
de l’incident, el mateix alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, des-
tacava que la ràpida intervenció 
dels equips d’emergència havia 
permès salvar la nena.

La Policia Local de Tàrrega (Ur-
gell) va detenir aquest diven-
dres un home de 43 anys i veí 
d’aquest municipi que venia co-
caïna a la via pública. L’individu, 
amb antecedents penals per fets 
similars, va ser enxampat a dos 
quarts de sis de la tarda, quan 
els agents van veure com tenia 
diferents contactes amb altres 
persones que s’adreçaven a ell 

amb “moviments sospitosos”. 
Quan l’home es va dirigir al seu 
vehicle els policies locals el van 
aturar i van escorcollar el ma-
leter del cotxe, on van trobar 
cocaïna amagada dins d’un pot 
de gas per inflar pneumàtics. 
L’home va ser detingut amb la 
col·laboració dels Mossos d’Es-
quadra, i aquest dissabte al matí 
va passar a disposició del jutge.

Ingressa a presó un home 
de 43 anys per vendre 
cocaïna al carrer a Tàrrega

Bernís (JARC), 
nou membre 
de l’Executiva 
de COAG
Jaume Bernis, ramader porcí 
de Lleida i màxim represen-
tant d’aquest sector a JARC i 
a COAG, pren el relleu a Josep 
Maria Jové, president de JARC 
del 2005 al 2012, en conver-
tir-se ahir en nou membre de 
l’Executiva de COAG, en la se-
va XIV Assemblea General.

El Moviment d’Esquerres Lleida, 
va lamentar ahir l’anunci del regi-
dor Toni Bosch a Rosselló de tren-
car la Coalició Electoral ERC-MES-
AM a l’Ajuntament i va rebutjar 
qualsevol imposició que signifi-
qui la renuncia de la cap de llista 
i regidora de coalició Mª Carme 
Vidal, a seguir en la seva tasca 
de portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-MES-AM a Rosselló.

MES lamenta la 
pretensió de trencar 
la coalició a Rosselló

El músic i compositor de Castell-
serà David Pradas va interpretar 
ahir a Penelles en directe una 
peça mentre Lily Brick, nom artís-
tic de la pintora lleidatana Mireia 
Serra, va crear un mural basat en 
la natura i en el món rural, en el 
marc de la primera edició del fes-
tival Gar Gar.

El piano de 
Pradas inspira 
un mural de 
Lily a Penelles

FOTO: L.G.R. / El mural, inspirat en la peça musical de David Pradas
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