
Un ferit lleu en 
caure una part 
d’una teulada 
a Mollerussa
Un home va resultar ahir ferit de 
caràcter lleu a Mollerussa, concre-
tament en la Travessia Domènech 
Cardenal, quan es van enfonsar 
part de la teula d’una casa en la 
que estava treballant fent unes 
obres. Els fets es van produir a les 
18.03 hores, moment en el que els 
serveis d’emergència van rebre el 
corresponent avís d’emergència. 
Fins al lloc es va desplaçar una 
dotació dels Bombers de la Ge-
neralitat, a més de personal del 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Un cop allà van comprovar 
que el citat enfonsament no havia 
quedat cap persona atrapada, tot i 
que estaven fent obres en la casa, i 
que la via tampoc s’havia vist afec-
tada. Per altra banda, una treba-
lladora d’un empresa de Montoliu 
de Lleida va rebre un cop d’un toro 
mecànic, cap a les 12.57 hores.

Cremen 12.000 
metres quadrats 
de cereals a 
Sarroca de Lleida

Un total de 12.000 metres qua-
drats de cereals i marges es 
van cremar ahir en un camp 
de conreu a Sarroca de Lleida, 
prop de la C-12. Segons van in-
formar els Agents Rurals, la cre-
ma agrícola estava autoritzada, 
“però incomplia les condicions 
de prevenció”. Els fets van te-
nir lloc a les 13.13 hores i van 
ser necessaries fins a tres dota-
cions dels Bombers. A més, a la 
Partida de la Bruixa, a Bellpuig, 
es van cremar 300 metres de 
matolls a les 12.17 hores i a les 
16.29 hores es va produir un al-
tre incendi de matolls en el ca-
rrer Bruc de Tàrrega.

Rosselló 
celebra aquest 
dissabte la    
2a Fira Bike
L’Ajuntament de Rosselló va pre-
sentar ahir a la Diputació de Lleida 
la 2a edició de la Fira Bike, que se 
celebrarà dissabte 10 de juny. La  
fira, que organitza el Club Ciclista 
de Rosselló i el consistori, vol ser 
l’aparador de diferents marques 
de bicicletes, de les darreres nove-
tats i de totes les modalitats, com 
també de tota mena d’accessoris 
relacionats amb aquest esport. La 
fira comptarà amb 13 expositors.

L’Aula 
d’Extensió de 
Tàrrega tanca 
el curs amb 
254 alumnes
L’Aula d’Extensió Universi-
tària de Tàrrega va celebrar 
ahir l’acte de clausura del 
curs 2016-2017. Aquesta 
activitat formativa de la 
Universitat de Lleida, es-
pecíficament adreçada a 
persones prejubilades i ju-
bilades, ha assolit els 254 
alumnes inscrits. Aquesta 
xifra certifica la bona acolli-
da que la iniciativa rep cada 
any a la capital de l’Urgell, 
fins i tot amb llista d’espe-
ra. La cloenda de la 14a 
edició del curs ha estat un 
recital poètic. 
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El conseller 
d’Interior, Jordi 
Jané, visita 
Aitona
El conseller d’Interior de la Ge-
neralitat, Jordi Jané, visita avui el 
municipi d’Aitona. Jané serà rebut 
a l’Ajuntament a les 11 hores per 
l’alcaldessa, Rosa Pujol; el delegat 
territorial del Govern a Lleida, Ra-
mon Farré; la directora dels Ser-
veis Territorials d’Interior a Lleida, 
Montserrat Messeguer; entre al-
tres autoritats.

Solsona 
REDACCIÓ 
L’Ajuntament de Solsona deixarà 
de participar com a institució a la 
processió del Corpus, l’acte que 
s’enllaça amb la missa del diu-
menge de la festivitat i que prece-
deix els ballets tradicionals de la 
plaça Major. La decisió, que s’ha 
pres en una reunió de l’alcalde i 
els portaveus municipals, va estar 
consensuada pels grups d’ERC, el 
PSC i Alternativa per Solsona-CUP, 
però sense el suport de CiU. 

L’alcalde, David Rodríguez, a 
través d’un comunicat va assegu-
rar que el canvi en la participació 
de la corporació local a les cele-
bracions religioses del Corpus 
“queda al marge de l’episodi vis-
cut aquests dies arran de la glos-
sa del bisbe”, tot i que va admetre 
que “s’ha precipitat un debat que 
havia quedat latent” i que, a més, 
és congruent amb la laïcitat de la 
institució. Tot i això, Rodríguez va 
destacar que “no s’ha d’interpre-

tar aquest canvi com un càstig al 
bisbe per les seves manifestaci-
ons”. La decisió del consistori ja 
es farà evident en la propera fes-
ta, que tindrà lloc el 18 de juny.

D’altra banda, un capella que 
forma part del Fòrum Ondara, a 
la Segarra, Eduard Ribera, va cri-

ticar obertament les declaracions 
del bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, on vinculava l’homosexuali-
tat en els joves amb l’absència de 
la figura paterna i li va recriminar 
la seva “actitud inamovible” que 
l’ha portat a no fer marxa enrere i 
a només demanar disculpes.
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El consistori de Solsona no 
participarà al Corpus i tanca 
la polèmica sobre Novell

Val d’Aran
REDACCIÓ
Agents de la Guàrdia Civil van de-
tenir el dissabte dia 3 una dona 
de 40 anys i veïna de la Val d’Aran 
a la qual se l’acusa d’un suposat 
tràfic de drogues en ser-li trobat 
un preservatiu ocult en els seus 
genitals en què transportava 65 
dosis d’heroïna i 5 de cocaïna.

La intervenció es va fer en un 
dels controls de la Guàrdia Civil 

de Benavarri i Camporrells, a la 
N-230, per localitzar vehicles i 
persones que transporten subs-
tàncies estupefaents. El disposi-

tiu es porta a terme des de l’estiu 
de 2016 en tenir coneixement de 
la possible existència d’un punt 
de distribució de drogues a la Val 
d’Aran. Els subministradors habi-
tualment faria el seu abastament 
a la localitat de Lleida i utilitzarien 
diversos vehicles pel transport de 
les substàncies estupefaents fins 
a la Val d’Aran, on venien la mer-
caderia al detall i havent-se creat 
certa alarma social per aquests 

Detinguda una veïna de la Val 
d’Aran per portar droga als genitals

fets. Dissabte passat es va dete-
nir un vehicle sospitós ocupat per 
una dona que davant la presència 
dels agents va mostrar una acti-
tud molt nerviosa i molèsties a la 
seva zona íntima, pel que va ser 
traslladada a un centre mèdic per 
un possible risc per a la seva vida.

Un cop al centre sanitari es va 
localitzar a l’interior dels seus ge-
nitals un preservatiu de làtex que 
contenia al seu interior 65 dosis 
d’heroïna i 5 dosis de cocaïna en 
embolcalls de plàstic. Per aquest 
motiu, la dona va  ser detinguda 
com a suposada autora d’un de-
licte contra la salut pública per 
tràfic de drogues.

Tenia 65 dosis 
d’heroïna i 5 
de cocaïna

La Regidoria d’Igualtat de la 
Paeria de Cervera i entitats orga-
nitzadores d’actes a la capital de 
la Segarra han treballat de ma-
nera conjunta en l’elaboració del 
document Tinguem la festa en 
pau, un protocol contra les agres-
sions sexistes en espais d’oci, que 
es va aprovar al Ple de la Paeria 
de Cervera el passat 30 de maig.

El protocol és la resposta de la 
ciutat de Cervera davant la preo-
cupació i necessitat de fer front a 
les agressions sexistes als espais 
festius. La capital de la Segarra és 
una ciutat que organitza moltes 
activitats fruit del seu ric i dinà-
mic teixit associatiu.

De manera paral·lela, la convi-
vència obliga a fer de la igualtat 

Cervera aprova un 
protocol contra les 
agressions sexistes

un dels principals eixos de la ciu-
tat i a tenir-ne especial cura en 
contextos d’oci on, sovint, es pro-
dueixen agressions masclistes.

L’objectiu principal del proto-
col contra les agressions sexistes 
en espais d’oci Tinguem la festa 
en pau és promoure que totes les 
persones se sentin lliures i gau-
deixin dels espais d’oci a les festes 
de Cervera. 

El protocol aprovat per la 
Paeria de Cervera defineix les ac-
tuacions per prevenir, detectar i 
resoldre les situacions d’assetja-
ment sexual que es puguin pro-
duir en espais d’oci.

Anuncio de Transformación.

De conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Es-
tructurales de las Sociedades Mercantiles, se ha-
ce público que la Junta extraordinaria y universal 
de la sociedad “ADESCARE, S.L.”, celebrada el 
día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por 
unanimidad, acordó su transformación en socie-
dad anónima, pasando a denominarse “ADESCA-
RE, S.A.”.

En Lleida, a dos de junio de dos mil diecisiete.- 
El administrador único.Don Pere Manel Mele Garces


