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ERC y JxCat exploran gobernar 
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‘La Manada’: condenados a 15 
años por una violación grupal

A la espera que las asambleas de 
ERC y el Comú lo ratifiquen, el 
nuevo gobierno de Miquel Pueyo 
tendrá siete tenientes de alcalde, 

de los que Toni Postius, líder de 
JxCat Lleida, será el primero, Jor-
dina Freixanet la segunda y Ser-
gio Talamonte el tercero.

FOTO: Núria García / Pueyo, ayer con Domènech y Tardà

El gobierno de Pueyo tendrá 
siete tenientes de alcalde

FOTO: Associació Alba / El aguacero provocó que cediera parte del techo de la Associació Alba

El Supremo, por unanimidad, eleva la pena y los cinco ya se encuentran en prisión | PÁG. 19 Y EDIT. P. 5
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La fuerte lluvia causa daños en Tàrrega
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Reobert l’accés al congost de 
Mont-rebei només durant el 
cap de setmana de Sant Joan
Dimarts tornarà a estar tancat per les tasques de 
sanejament després de l’esllavissada de dissabte
El congost de Mont-rebei 
va obrir ahir el seu accés 
després de portar una 
setmana tancada per 
l’esllavissada de dissabte 
passat.

Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
S’ha reobert durant aquest cap 
de setmana, coincidint amb les 
festes de Sant Joan, d’acord amb 
els criteris dels tècnics que asse-
guren que es pot obrir. Ara bé, 
dimarts tornarà a estar tancat 
per poder continuar les tasques 
de sanejament. “Durant aquests 
dies s’han fet els primers passos 
per treure pedres” va explicar 
ahir l’alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga, Jordi Navarra, que va re-
cordar, una vegada més que “cal 
extremar la precaució i posar-hi 
coneixement, que fins ara han 
demostrat no tenir-ne”. De mo-
ment es desconeixen els tempos 
necessaris per restablir l’accés al 
congost de Mont-rebei.

Cal recordar que l’esllavissada 
de roques va tenir lloc dissabte 
passat i no va provocar ferits, tot i 
el nombrós trànsit que hi havia en 
aquell moment. Durant aquests 
dies que ha estat tancada, la ru-
ta alternativa que es va establir 
per poder accedir-hi passava per 
la Clua i Castellnou del Montsec. 

Al llarg d’aquesta setmana 

s’hi han atansar tècnics d’infraes-
tructures per valorar la situació i 
començar les tasques de saneja-
ment.

IMPLICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ

 En aquest sentit, qui també 
s’hi va desplaçar van ser els tèc-

nics de la Diputació de Lleida. La 
institució valora en 375.000 euros 
la millora del ferm dels vuit quilò-
metres del camí municipal d’en-
llaç entre Pont de Montanyana 
i el congost amb una solució de 
mescla bituminosa en calent. 

El projecte seria independent 

de les actuacions que es facin per 
l’esllavissada del dissabte que va 
tallar la via. En aquest sentit, ela-
borarà un estudi per valorar les 
alternatives a la millora del camí 
que enllaça el límit provincial a 
Pont de Montanyana amb el pàr-
quing del congost. 
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Cervera i les Borges Blanques van 
sumar-se ahir al dia mundial de-
dicat a l’ELA. En els dos municipis 
es va il·luminar de verd un edifici, 
que en el cas de Cervera va ser el 
campanar de Santa Maria i en el 
de les Borges, l’Ajuntament. El co-
lor escollit és el representatiu de 
l’entitat que lluita contra aquesta 
malaltia. 

Cervera i les 
Borges il·luminen 
edificis de verd 
pel dia de l’ELA

FOTO: Aj. Cervera/ Aj.Borges / A la dreta, el campanar de Santa Maria de Cervera, i a l’esquerra l’Ajuntament de les Borges Blanques tenyits de verd

Finalitza amb èxit el 
curs d’interrelació 
entre avis i infants 
fet a Mollerussa
Més d’un centenar de persones 
van participar dimecres en l’ac-
te de cloenda de les activitats 
del programa Coneixent-nos 
grans i petits de Mollerussa, 
que impulsa la regidoria de 
Benestar Social amb l’objec-
tiu de potenciar la interrelació 
entre les persones grans i els 
infants i joves a través de dife-
rents activitats en comú.  

Tàrrega engega el 
‘Summer Night’ 
per atraure turisme 
al centre comercial
Tàrrega engega una nova inicia-
tiva de dinamització comercial. 
Porta per nom Summer Night, 
i consistirà en una nit de tapes 
gastronòmiques i compres. Im-
pulsada per Foment Tàrrega, 
associació de comerços i ser-
veis de la capital de l’Urgell, la 
primera edició de la festa neix 
amb l’objectiu d’atraure visi-
tants al centre comercial.

Curs de francès a 
Tremp per millorar 
l’efectivitat dins de 
l’àmbit laboral
L’Ajuntament de Tremp ha or-
ganitzat als mesos de maig i 
juny un nou curs en el marc del 
dispositiu d’inserció laboral, 
en aquest cas amb les llengües 
com a temàtica central. Porta 
per títol Francès bàsic de co-
merç. Aquest és el segon curs 
i l’objectiu general d’aquestes 
propostes formatives és millo-
rar l’efectivitat en la recerca de 
la feina. 

FOTO: ACN/ Els tècnics treballant a la zona afectada per l’esllavissada de roques de dissabte passat al congost
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