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Només una de les tres esglésies tancades per despreniments a Lleida està en obres. És la d’Alpicat, que preveuen 
reobrir-la a començaments del 2020, mentre que encara no hi ha previsions per a la del Palau d’Anglesola, clausurada 
a l’agost; ni la d’Algerri, a l’espera des de l’abril del 2018. Tampoc hi ha data per reconstruir el campanar de Rosselló.

Problemes estructurals han obligat a 
tancar fins a tres esglésies a Lleida
Només la d’Alpicat està en obres, mentre que les d’Algerri i el Palau estan a l’espera

patrimoni conservació
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❘ lleiDa ❘ Tres esglésies estan tan-
cades per despreniments a les 
comarques de Lleida, i només 
una està en obres per poder aco-
llir de nou cerimònies religioses. 
Els treballs al temple de Sant 
Bartomeu d’Alpicat hauran de 
permetre reobrir-lo a inicis del 
2020, mentre que encara no hi  
ha previsió per iniciar-los al de 
Nostra Senyora de la Purifica-
ció d’Algerri; ni al de Sant Joan 
Baptista del Palau d’Anglesola. 
Tampoc no hi ha encara una da-
ta prevista per a la reconstruc-
ció del campanar de l’església 
de Sant Pere de Rosselló, que 
es va ensorrar el gener del 2016.

Les misses al Palau d’An-
glesola es reparteixen des de 
l’agost passat entre la llar de 
jubilats i la residència per a la 
tercera edat Ca la Cileta, entre 
altres emplaçaments. L’esglé-
sia d’aquesta localitat del Pla és 
l’última que s’ha tancat fins ara 
a Lleida com a conseqüència de 
despreniments. En aquest cas 
van ser a l’interior de l’edifici 
de la diòcesi de Solsona, al fals 
sostre sobre el cor.

A Alpicat, el local municipal 
de La Unió acull els feligresos 
des que, el mes de febrer passat, 
va quedar clausurada l’església 
de Sant Bartomeu. Està previst 
que les obres per reparar la teu-
lada es prolonguin durant un 
mínim de sis mesos. L’espera 
està resultant molt més llarga 
a Algerri, on ja fa setze mesos 
que el temple està tancat i en-
cara no hi ha previsió d’iniciar 
obres. Des del mes d’abril pas-
sat, les cerimònies religioses 
s’oficien en un local propietat 
de l’ajuntament.

Tant l’església d’Alpicat com 
la d’Algerri formen part de la 
diòcesi de Lleida. Fonts del bis-
bat van indicar que, en el cas 
del temple de la Noguera, els 
estudis per determinar l’estat 
de l’immoble es van prolongar 
fins al juliol i que esperen en-
cara les conclusions (vegeu el 
desglossament). Aquestes ma-
teixes fonts van assegurar que 
cada any revisen i netegen les 
teulades de les esglésies, i que 
també s’analitza l’interior dels 
temples. Durant els últims anys, 
sis temples de les comarques 
de Lleida han tancat a causa de 
despreniments. A les tres tan-
cades, s’hi ha de sumar les de 
Rosselló, la Granja i Almenar, 
que actualment estan obertes 
després d’haver-hi fet obres per 
rehabilitar-les.

el palau d’angleSola

el bisbe de Solsona, xavier novell, va oficiar una missa dissabte al Casal recreatiu l’esbarjo.

eDgar alDana

l’església del palau, clausurada arran de despreniments.

eDgar alDana

Misses a l’aire lliure 
o al local cultural 
durant una festa 
major sense església
n El Palau d’Anglesola va 
celebrar la setmana passada 
la festa major amb l’església 
clausurada i tancada per des-
preniments. La tradicional 
missa major es va celebrar 
dijous a l’aire lliure, a la plaça 
Abadia; i per la seua part, el 
bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, va oficiar una altra mis-
sa al cap de dos dies, dissabte 
a la tarda, en una sala habili-
tada amb aquest objectiu al 
Casal Recreatiu L’Esbarjo. 
La cerimònia va poder veu-
re’s des del carrer, a través 
d’un finestral que donava a 
l’exterior, i va despertar cu-
riositat entre les persones 
que passaven per davant de 
l’immoble. A l’exterior del 
temple tancat, un cartell ad-
verteix del tancament “fins 
a nou avís” i apunta que les 
misses de dissabte tindran 
lloc a la llar de jubilats; i les 
de diumenge es faran a la re-
sidència Ca la Cileta.

Rosselló espera 
ajuts el 2020 per 
reconstruir la  
torre caiguda
n La caiguda del campa-
nar de Sant Pere de Ros-
selló el gener del 2016 
va arrossegar part de la 
coberta de l’església i va 
obligar a clausurar-la. 
Després de reconstruir 
la nau central, el temple 
va tornar a acollir ceri-
mònies religioses el maig 
del 2018. Va quedar pen-
dent la reconstrucció de 
la torre, una cosa que el 
projecte va deixar per a 
una segona etapa i que se-
gueix encara sense data. 
L’alcalde, Josep Abad, va 
afirmar que el bisbat dó-
na prioritat a les esglésies 
tancades d’Alpicat i Al-
gerri al considerar que la 
de Rosselló almenys està 
oberta al públic. El consis-
tori estudia ara acollir-se 
a ajuts de Cultura el 2020 
per construir la torre amb 
l’autorització de la diòcesi.

Estudis fins al  
mes de juliol 
passat al temple 
tancat d’Algerri
n L’església de Nostra 
Senyora de la Purificació 
d’Algerri fa setze mesos 
que està tancada, des del 
20 d’abril del 2018, quan 
es van detectar despre-
niments a la façana. Des 
d’aleshores, no hi ha ca-
lendari per a les obres. 
Fonts del bisbat de Lleida 
van explicar que, de mo-
ment, s’han dut a terme 
prospeccions per conèi-
xer l’estat dels fonaments 
i de l’estructura, que van 
acabar al juliol. Ara estan 
pendents de l’informe fi-
nal de l’arquitecte, que 
haurà de determinar l’es-
tat de deteriorament de 
l’església. Això, va apun-
tar la diòcesi, és necessari 
per demanar pressupostos 
i buscar finançament per 
a les obres. Van avançar 
que suposaran “un esforç 
molt costós”.
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Imatge del punt en el qual es va produir ahir l’accident mortal.

maite monné

redaccIó
❘ lleiDa ❘ El conductor d’un turis-
me va morir ahir al xocar contra 
una furgoneta a l’autovia A-2 
al seu pas pel terme municipal 
de Lleida. La víctima mortal és 
Jesús Sans, un veí de la capital 
del Segrià de 60 anys. Amb la 
d’ahir, ja són cinc les persones 
que han mort en accident de 
trànsit aquest any a l’A-2 i un 
total de 23 en el conjunt de les 
comarques lleidatanes.

L’accident es va produir a les 
5.40 hores al quilòmetre 465 en 
direcció a Barcelona, a escas-
sos metres de la desviació cap 
a Pardinyes i Corbins (C-12). 
Per causes que encara s’inves-
tiguen, es va produir una col·li-
sió posterior entre un turisme i 
una furgoneta. El conductor del 
turisme va ser evacuat en estat 
crític a l’Arnau de Vilanova, on 
va morir hores més tard, segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit. El conductor de la fur-
goneta va resultar ferit menys 
greu, segons el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Al lloc 
del sinistre van acudir set pa-
trulles dels Mossos d’Esquadra, 
tres dotacions dels Bombers de 
la Generalitat i dos ambulàncies 
del SEM.

Es disparen els accidents
Els accidents s’han disparat 

aquest any al tram lleidatà de 
l’autovia i cinc quals han estat 

Mor un conductor de Lleida en  
una nova col·lisió a l’autovia
L’accident es va produir a prop de la sortida de Corbins i la víctima, de 60 anys, va 
morir a l’Arnau hores després || Cinc persones han perdut la vida enguany a l’A-2

trànsit emergències

mortals (vegeu el desglossa-
ment). A més, un total de 24 per-
sones han perdut la vida aquest 
any en accidents a la província, 
la mateixa xifra que en el ma-
teix període de l’any passat. A 
nivell de Catalunya, ja són 121 
les víctimes mortals.

D’altra banda, l’avaria d’un 
camió va provocar retencions 
ahir a la tarda a l’A-2 al seu pas 
per Alcoletge en direcció a Llei-
da. La incidència va obligar a 
tallar un dels carrils durant una 
hora.

D’altra banda, un camió des-
frenat es va encastar contra el 
mur d’una casa ahir a la tarda 
a la Portella. Els fets van tenir 
lloc a les 14.47 hores al carrer 
Montsec, segons van informar 
els Bombers de la Generalitat, 
que van desplaçar fins al lloc 
quatre dotacions. Cap persona 
no va resultar ferida.

tràgIc balanç
Un total de 24 persones  
han mort aquest any 
d’accident de trànsit a la 
província, cinc a l’a-2

Es disparen els 
accidents en 
aquesta via, amb 
més d’un per dia
■ Els accidents al tram 
lleidatà de l’autovia s’han 
disparat aquest any. Con-
cretament, l’any passat 
hi va haver 345 sinistres, 
mentre que aquest 2019, 
fins al mes de juny, ja se 
n’havien produït 203, per 
la qual cosa s’ha passat de 
28,7 accidents al mes a 
33,8, més d’un al dia, com 
va avançar SEGRE. Val 
a assenyalar que l’A-2 és 
la principal via que uneix 
Madrid amb Barcelona i 
pel tram lleidatà, de 85 
quilòmetres, circulen uns 
30.000 vehicles al dia, 
10.000 dels quals cami-
ons. Aquesta situació ha 
provocat que els Mossos 
hagin demanat a Foment, 
titular de la via, que mi-
llori el ferm i el consell del 
Pla d’Urgell hagi reclamat 
un tercer carril. Per la se-
ua part, Foment ha tret a 
concurs obres per reparar 
un tram de 15 quilòmetres 
de la variant a Lleida per 
un pressupost de 9,3 mi-
lions d’euros.

Inicien a  
Maials la 
regeneració del 
bosc cremat
Arran del gran foc  
de la Ribera d’Ebre

catàstrofes neteja

treballs de neteja en un dels boscos afectats pel gran incendi ahir a Maials.

redaccIó
❘ flix ❘ Els treballs de regeneració 
dels terrenys forestals calcinats 
pel gran incendi de la Ribera 
d’Ebre del mes de juny passat 
van començar ahir a Flix, a la 
zona de la Vall de Sant Joan, 
i també al terme municipal de 
Maials. Aquestes actuacions, 
que està previst que acabin l’es-
tiu de l’any que ve, tenen com 
a objectiu restaurar la cober-
ta vegetal afectada, retirant 
els arbres cremats per facilitar 
la regeneració i disminuir els 
riscos relacionats amb l’erosió 
i la sanitat vegetal. L’empresa 
encarregada de dur a terme els 
treballs és Forestal Catalana, 
adscrita al departament d’Agri-

maite monné

cultura. Alhora, també s’estan 
duent a terme treballs per ei-
xamplar els camins perquè els 
vehicles d’emergència hi puguin 
transitar sense cap problema, i 
per evitar i prevenir incendis. 

El cost, 2,2 milions
Tot aquest paquet de mesures 

implementat per Agricultura 
té un cost total de 2,2 milions 
d’euros. 

L’incendi va calcinar un to-

tal de 5.046 hectàrees (949,75 
corresponen a comarques de 
Ponent), de les quals un 80 per 
cent són forestals, mentre que 
la resta són terreny agrícola o 
sòl urbà.

Provoca un  
xoc múltiple  
a la Sentiu

arrest

❘ la sentiU De sió ❘ Una dona 
quaranta-dos anys de naci-
onalitat brasilera i veïna de 
Nyer (França) va ser arresta-
da dissabte a la C-26 a la Sen-
tiu de Sió per conduir sota els 
efectes de l’alcohol i provo-
car una col·lisió múltiple amb 
quatre cotxes implicats. Els 
fets van tenir lloc a les nou de 
la nit i, com a conseqüència 
de l’impacte, dos persones 
van resultar ferides lleus. 
La dona, que diumenge va 
passar a disposició judicial 
a Balaguer, va donar 0,58 
mg/l al test d’alcoholèmia. 
Té antecedents.

Operació a 
Lleida contra el 
tràfic de drogues

investigació

❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Civil ha 
detingut dos veïns de Lleida 
i tres persones més a Osca 
com a presumptes autors 
d’una organització delictiva 
dedicada al tràfic de drogues, 
principalment de cocaïna. La 
xarxa, que es proveïa a Llei-
da, distribuïa substàncies es-
tupefaents a les comarques 
oscences de l’Alt Gàllego i 
la Jacetània. 

En dos domicilis de la ciu-
tat de Lleida es va localitzar 
cocaïna en roca preparada 
per al seu tall. En van deco-
missar cinc-cents grams.

Un veí de 
Rosselló simula 
el robatori  
del seu camió

detenció

❘ rosselló ❘ Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dimecres 
passat un veí de Rosselló de 
54 anys que hauria simulat 
el robatori de la tractora del 
seu camió al febrer. L’home 
va denunciar que li havien 
sostret després de deixar-la 
estacionada al polígon indus-
trial dels Magraners, encara 
que la investigació policial va 
determinar que l’havia ve-
nut presumptament de for-
ma fraudulenta a Romania 
15 dies abans d’interposar la 
denúncia. Davant dels fets, 
va ser acusat de simulació de 
delicte i apropiació indeguda 
i, després de declarar davant 
de la policia, va quedar en 
llibertat amb càrrecs. La in-
vestigació continua oberta 
per poder localitzar la trac-
tora del camió.
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Fotografies de cap per avall del rei Felip VI i el jutge Marchena ahir a les Borges Blanques.

Dinar de l’associació de jubilats de rosselló. Concurs de barques de les Borges Blanques, ahir.

amaDo forrolla

reDaCCIó
❘ lleiDa ❘ Comença el mes de se-
tembre i nombrosos munici-
pis de Ponent veuen com les 
seues festes majors van aca-
bant. És el cas, per exemple, 
de Rosselló, que ahir va aca-
bar les celebracions amb un 
dinar popular de l’associació 
de jubilats de Sant Antolí amb 
espectacle de màgia inclòs a 
càrrec del mag lleidatà Òscar 
de la Torre. Posteriorment, a 
les piscines municipals es va 
celebrar una festa aquàtica que 

va meravellar els més petits 
durant tota la tarda. Ja a la nit 
estava previst un monòleg amb 
l’humorista Javi Benítez a l’es-
pai 1 d’Octubre. 

Un altre dels municipis en 
els quals va acabar ahir la festa 
major és Agramunt, en el que 
es coneix com el dia del Sant 

festes reivindicatives
imatges de Marchena i el rei col·locades cap per avall presideixen el concurs de 
barques de les Borges || Rosselló, Agramunt o Fondarella acaben celebracions

Estiu llEurE

l’obesitat a  
espanya arriba a 
nivells dels eUa

salut

❘ maDriD ❘ El 25 per cent de 
la població a Espanya és 
obesa o té problemes de so-
brepès i el ritme de creixe-
ment d’aquesta malaltia ja és 
tan accelerat com als Estats 
Units, i se situa l’Estat espa-
nyol en el segon lloc del ràn-
quing europeu, darrere del 
Regne Unit, amb més casos 
de la considerada “pandè-
mia del segle XXI”, segons 
els experts.

les sequeres seran 
cada vegada més 
extremes

naturalEsa

❘ nova york ❘ El món experi-
mentarà una sequera i una 
aridesa cada vegada més fre-
qüents i extremes que les ac-
tuals durant el proper segle, 
exacerbades tant pel canvi 
climàtic com pels processos 
de l’atmosfera terrestre, se-
gons un nou estudi de l’Es-
cola d’Enginyeria i Ciències 
Aplicades de la Fundació Fu 
de la Universitat de Colúm-
bia a Nova York.

l’onU alerta  
dels riscos dels 
residus espacials

ciència

❘ ginebra ❘ Un dels abocadors 
humans més grans es troba 
sobre els nostres caps i és in-
visible a simple vista. Sis dè-
cades de carrera espacial han 
deixat en òrbita milers de to-
nes de ferralla que amenacen 
els sistemes de comunicació 
al nostre planeta, adverteix 
l’Organització de les Nacions 
Unides. Des de l’any 1957 hi 
ha hagut 5.000 llançaments.

maite monné amaDo forrolla

Gos. A la tarda el pavelló va 
acollir un torneig de bàsquet i 
a la nit hi havia prevista una 
sessió de cine a la fresca, amb 
una pel·lícula sorpresa. 

També es van acabar les fes-
tes a Fondarella amb un parc 
aquàtic per als veïns més joves, 
seguit d’un ball de sardanes 

i una festa de l’escuma a la 
qual van assistir desenes de 
persones. Finalment, l’orques-
tra Blanes havia de posar punt 
final a les celebracions amb un 
ball llarg de nit.

A les Borges Blanques unes 
fotografies de gran mida del 
rei Felip VI i el jutge Marchena 

col·locades de cap per avall van 
presidir un dels actes més es-
perats de les festes majors que 
acaben avui, el tradicional con-
curs de barques a les Basses del 
Terrall, en què van participar 
desenes de veïns que havien 
construït de manera artesanal 
les embarcacions.

aCtIVItatS
la música, l’aigua i la 
gastronomia centren  
els últims dies de festes  
en molts municipis
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La sinistralitat baixa fins 
un 19% al tram bonificat 
del corredor N-240/AP-2
El subdelegat del Govern, José Crespín, destaca que 
s’han desviat una mitjana diària de 1.045 camions
Lleida 
REDACCIÓ
La sinistralitat anual de morts i 
ferits greus al corredor N-240/
AP-2 en el tram Montblanc - les 
Borges Blanques ha passat de 3,7 
a 3, el que suposa una reducció 
de 19%, segons les dades facili-
tades ahir pel Servei Català de 
Trànsit (SCT). Aquestes xifres es 
van posar ahir en relleu, quan es 
complia un any de la resolució 
que establia les restriccions de 
circulació per a vehicles pesants 
a diversos trams de l’N-350 i l’N-
240 i el conseqüent desviament 
de trànsit d’aquests vehicles de 
quatre o més eixos a l’AP-7 i AP-2, 
respectivament. Els desviaments 
dels camions de l’N-II a l’AP-7, en 
el tram de Girona, és vigent des 
del mes d’abril de 2013.

Per la seva part, el subdelegat 
del Govern a Lleida, José Crespín, 
va explicar que s’havia produït 
un descens del 57% dels acci-
dents mortals o amb ferits greus 

FOTO: SCT / Imatge d’un dels camions que és obligat a desviar-se

a l’N-240 i, per aquest motiu, “el 
descens de l’accidentalitat a la via 
justifica plenament qualsevol ac-
ció que es pugui portar a terme 
per reduir els accidents”.

Segons les dades aportades 
pel subdelegat, durant el primer 
any de vigència de la mesura, una 

mitjana diària de 1.045 vehicles 
es desvien obligatòriament des 
de l’N-240 cap a l’AP-2. D’aques-
ta forma, el total de camions des-
viats durant el període ha estat 
de 315.000 vehicles. Segons les 
dades, el recorregut més habitu-
al dels camions és el tram com-

prés entre les Borges Blanques i 
Montblanc (utilitzat pel 90,1%), 
mentre que el recorregut entre 
les Borges Blanques i el Pla de 
Santa Maria ha estat utilitzat pel 
5,4% dels vehicles desviats.

Crespín va expressar que 
“aquestes dades demostren que 
era necessari implantar aques-
ta prohibició, en primer lloc, per 
reduir el trànsit de la via, i, en 
segon lloc, per reduir la sinistra-
litat i incrementar la seguretat a 
l’N-240”. Així mateix, el subdele-
gat del Govern a Lleida va afirmar 
que “cal continuar treballant, 
com venint fent els darrers me-
sos amb la Generalitat de Catalu-
nya per ampliar el tram bonificat 
de Borges fins a Lleida”.

Cal destacar que des de la po-
sada en marxa d’aquestes me-
sures, la sinistralitat s’ha reduït 
un 46% en els corredors on s’ha 
aplicat el desviament de vehicles 
pesats. Els accidents amb morts i 
ferits greus han passat de 68 a 37.

Un camió es queda 
desfrenat i fa caure 
el mur d’una casa 
a la Portella
Un camió es va quedar ahir 
desfrenat quan es trobava esta-
cionat en un via amb pendent 
al carrer Montsec de la Porte-
lla i va fer caure un mur d’una 
casa. Els fets van tenir lloc a les 
15.47 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar un total 
de quatre dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat. Cal des-
tacar que en aquest succés no 
van haver-hi ferits.

Vielha acollirà 
una exposició 
que destaca el 
patrimoni 
del Pirineu
Vielha acollirà entre els dies 
25 de setembre i el 5 d’octu-
bre el Piribus, una acció inte-
grada dins del projecte Inter-
reg Poctefa ADN Pirineus. De 
fet, aquest és un projecte de 
sensibilització per donar valor 
al patrimoni natural i cultural. 
D’aquesta manera, el Piribus 
és una exposició itinerant que, 
des del passat 29 de març i fins 
al 27 de setembre de 2020, re-
correrà 6.000 quilòmetres del 
Pirineu per mostrar la realitat 
d’aquest territori geogràfic. Cal 
destacar que estarà en un total 
de 32 etapes.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dissabte una dona de 42 
anys, de nacionalitat brasilera i 
veïna de Nyer (França), per, pre-
sumptament, haver provocat un 
accident múltiple a la carretera 
C-26, al seu pas per la Sentiu de 
Sió (Noguera), mentre conduïa 
el seu cotxe sota els efectes de 
l’alcohol i viatjava amb la seva fi-
lla menor d’edat. Els fets es van 
produir dissabte passat al vol-
tant de les 21.00 hores, quan va 
tenir lloc una col·lisió amb qua-
tre vehicles implicats al quilò-
metre 29,9 d’aquesta via. Com a 
conseqüència del xoc, dues per-
sones van resultar ferides lleus. 
En arribar els agents de la policia 
catalana, van sotmetre a la dona 
a la prova d’alcoholèmia i aques-

ta va donar un resultat positiu 
de 0,58 mg/l aire expirat. Els 
efectius dels Mossos d’Esquadra 
van arrestar la dona, acusada 
d’un delicte contra la seguretat 
vial. La detinguda, que té ante-
cedents, va passar el diumen-
ge a disposició davant del jutjat 
d’instrucció en funcions de guàr-
dia de Balaguer.

Detinguda una conductora 
èbria que va provocar un 
accident múltiple a la C-26

Els fets van 
tenir lloc 

dissabte a la 
Sentiu de Sió

Detingut un veí de Rosselló 
de 57 anys per simular que 
li havien robat el camió
Els Mossos van descobrir que 15 dies abans de 
denunciar el robatori l’havia venut a Romania
Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos van detenir dimecres 
un veí de Rosselló, de 54 anys, 
que suposadament hauria simu-
lat el robatori de la tractora del 
seu camió quan en realitat l’havia 
venut de forma fraudulenta 15 
dies abans de posar la denuncia. 
Els fets van passar a mitjans de 
febrer, quan el detingut va aler-

tar que la tractora havia desapa-
regut després d’estacionar-la al 
polígon dels Magraners de Llei-
da. Es va iniciar la investigació 
i a l’abril s’hi va afegir l’entitat 
financera responsable del ‘Lea-
sing’ del vehicle, del qual encara 
faltaven 2 anys per acabar-lo de 
pagar. Posteriorment, es va des-
cobrir que la tractora havia estat 
venuda a Romania i que el com-

prador era un ciutadà romanès 
resident a Lleida. La policia acusa 
al detingut d’un delicte d’apropia-
ció indeguda i simulació de delic-
te. L’home va quedar en llibertat 
amb càrrecs després de declarar 
i té l’obligació de comparèixer als 
jutjats quan sigui requerit. La in-
vestigació continua oberta, ja que 
consta que la tractora es trobaria 
entre Lleida i Tarragona.



Jordà alerta que les entrades 
d’animalistes a granges     
posen en risc la bioseguretat
UP exigeix al Govern que acceleri la protecció 
legal dels ramaders afectats per aquests actes
Lleida
LAURA BUSQUETS (ACN)
La consellera d’Agricultura, Tere-
sa Jordà, va alertar ahir que les 
entrades a les granges, indepen-
dentment del tipus que siguin, 
“posen en risc” el benestar ani-
mal i la bioseguretat. La conse-
llera va fer aquestes declaracions 
després de conèixer el cas que 
diumenge va afectar una gran-
ja de conills de Gurb (Osona), 
quan una quarantena de perso-
nes la van assaltar i se’n van en-
dur una quinzena d’animals. Se-
gons la consellera, els principals 
garants del benestar animal són 
els ramaders i per això el seu de-
partament, en col·laboració amb 
Interior, està ultimant un proto-
col d’actuació contra els assalts. 
Jordà va reconèixer que el nom-
bre d’entrades a granges “malau-
radament va a més”, i va afegir 
que cal ser capaços de donar-hi 
una resposta “ràpida i eficient”. 
“Tirarem endavant les mesures 
legals que facin falta”, va afegir la 
consellera. 

En un comunicat, el Departament 
d’Agricultura va anunciar que es 
personarà en el procediment ju-
dicial derivat de l’assalt a la gran-
ja de Gurb (Osona). A més, també 
iniciarà un procediment adminis-
tratiu de caràcter sancionador 
per si hi ha incompliments de la 
normativa en matèria de benes-
tar i salut animal. 

Els assalts a granges, assegura 
el departament, suposen un risc 
greu per a la bioseguretat i pel 
benestar animal, ja que represen-
ten un factor greu d’estrès als ani-
mals i també un risc sanitari per a 
la transmissió de possibles malal-
ties. A més, totes les explotacions 
tenen una qualificació sanitària i 
els activistes, a banda d’accedir 
sense cap mena de consentiment 
per part del propietari, no com-
pleixen els requisits de biosegu-
retat personal que s’està exigint 
a totes les explotacions, segons la 
Conselleria.

Unió de Pagesos (UP) va dema-
nar ahir al Departament d’Agri-
cultura que adapti ràpidament 

Concurs de barques al Terrall de les Borges
Les Borges Blanques ahir dilluns en el marc de la seva Festa Major va celebrar el seu tradicional concurs 
de pesca, també hi va haver una actuació de màgia al Parc del Terrall amb Fèlix Brunet i també es va 
desenvolupar el divertit Concurs de barques a les basses del terrall. Totes les activitats van comptar amb 
un nombrós públic.  /FOTO:  Ajuntament de les Borges Blanques

El celler 
Tomàs Cusiné  
inicia la 
verema a les 
Garrigues
El celler Tomàs Cusiné ha ini-
ciat la seva verema amb les va-
rietats Sauvignon Blanc i Char-
donnay i continuarà amb la 
resta de varietats conreades a 
les vinyes del celler. Es preveu 
una verema que donarà lloc 
a vins d’alta qualitat gràcies a 
la bona salut del raïm, igual o 
superior a la dels darrers anys, 
malgrat la producció limitada 
per la falta de pluges d’aquest 
any. 

La finca està situada a la co-
marca de Les Garrigues, la zo-
na vinícola amb major altitud 
de la meitat sud de Catalunya.

Audicions obertes 
per l’espectacle 
‘El Rescat dels 
Minairons’
L’Ajuntament de la Seu d’Urge-
ll i l’Associació Juvenil Pirineus 
Creatius han obert la convo-
catòria per participar de l’es-
pectacle El Rescat dels Minai-
rons previst per les properes 
festes de Nadal. Les audicions 
estan programades pels dies 
13 i 14 de setembre, a les 18 i 
16:30hhores  respectivament 
al Centre Cultural les Monges, 
informà ahir el consistori. 

En el marc de la Festa Major de 
Sant Antolí, tot donant suport i 
continuïtat a les tradicions cata-
lanes, ahir diumenge es va ce-
lebrar a Rosselló la VIa Trobada 

del Pubillatge de Catalunya. La 
vila es va convertir en un lloc de 
pelegrinatge d’una setantena de 
nois i noies mudats amb els ves-
tits regionals arribats d’arreu.

Rosselló es converteix en 
seu del Pubillatge nacional

FOTO: Aj.Rosselló / La trobada es va fer aquest diumenge

FOTO: J.Bataller (ACN) / Jordà, atenent ahir als mitjans de comunicació

els mecanismes legals que estan 
a la seva disposició per protegir 
els ramaders que siguin víctimes 
d’accions de grups animalistes en 
les seves instal·lacions. 

La demanda arriba arran dels 
fets d’aquest diumenge en una 
granja de conills a Gurb (Oso-

na), on un grup d’activistes hi va 
irrompre i es van endur una dot-
zena d’animals. 

El sindicat recorda als afectats 
la necessitat de presentar una de-
núncia pels fets ocorreguts per tal 
d’evitar que es reprodueixin ac-
tuacions similars en el futur.
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