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L'Ajuntament
de -Fraga
convoca tres
noves places de
policia local
Es va publicar ahir en el BOPH,
el butlletí Oficial de la província d'Osca, l'anunci per a cobrir
tres noves places de policia local a Fraga a través d'oposició
lliure. Des de la presa de possessió de l'actual equip de govern a l'Ajuntament de Fraga,
un dels compromisos adquirits
ha estat millorar la seguretat
ciutadana, funció per a la qual
"era imprescindible augmentar
els recursos tècnics i humans
de la policia local". Al maig
d'aquest mateix any, quatre
nous policies es van unir a la
plantilla després de superar les
oposicions i el Curs de Formació de l'Escola de Policies Locals
d'Aragó. Ja en aquell moment,
des del consistori van indicar
que esperaven convocar noves places abans de finalitzar
l'any per a continuar ampliant
la plantilla i reforçar les labors
de seguretat ciutadana . Amb
aquestes noves incorporacions,
Fraga comptarà amb 24 agents.

Els Mossos dl Esquadra investiguen
si el cos trobat al riu d' Alb.esa
hauria estat víctima d/un homicidi
Cal esperar l'autopsia per l'estat de descomposició
La investigació del cadàver
semienterrat trobat a
Albesa dimecres al migdia
continua oberta. S'està
esperant l'autòpsia per
determinar el sexe de la
víctima i la manera com va
morir, no es descarta que es
tracti d'un homicidi.
Albesa
REDACCIÓ
Els Mossos d' Esquadra investiguen les circumstàncies de la
mort de la persona que va ser
trobada prop del riu Noguera Ribagorçana. Segons va informar el
cos policial, el cadàver estava en
un avançat estat de descomposició, causa per la qual no es va poder determinar la seva identitat,
ni tan sols si es tracta d'un home
o una dona. Tampoc van poder

L'helicòpter dels Bombers auxilia a dos
excursionistes perduts a la zona del Cadí
Dos excursionistes, de 31 i 32 anys, es van perdre. ahir en una zona
boscosa i de difícil accés en una zona boscosa i muntanyosa de Josa
i Tuxén, al Cadí. Les dues persones s'havien quedat sense aigua i van
avisar als Bombers de la Generalitat, que els van rescatar amb helicòpter i els van portar fins al seu cotxe. Cap dels dos va resultar ferit.

FOTO: Tony AJcantara I El cos sense vida estava en una zona boscosa
determinar si hi havia signes de
criminalitat en el cos i no descarten cap hipòtesi. Ara estan espe-

rant l'informe del forense per poder avançar més.
Un treballador i veí d'Albesa

va trobar les restes d'una cama
i un peu a la vora del riu, a 200
metres del pont, durant les prospeccions que duen a terme en la
zona l'Ajuntament de la localitat
i la Generalitat per a fer una intervenció a l'entorn del riu; i va
alertar als Mossos, els quals més
tard, amb l'ajuda de la seva unitat canina van poder localitzar la
resta del cos semienterrat. El treball d'extracció del cadàver es va
allargar fins al vespre, ja que estava envoltat d'arrels i es trobava
en una zona de difícil accés.
Fonts veïnals d'Albesa van declarar que segurament la víctima
no era del municipi perquè no
s'ha trobat a faltar a ningú .
A hores d'ara la Unitat Territorial d'Investigació s'ha fet càrrec
del cas. Cal esperar l'autòpsia per
saber si va ser una mort violenta.

La veïna de Tremp que denuncia
la parella per maltractaments i
violació no es presenta al judici
...

La declaració de la dona s'ajorna fins al lO de novembre
lleida
REDACCIÓ/ACN

FOTO: Bombers I El GRAE recupera el gos després de baixar fent ràpel

Rescaten un gos petit caigut
a un pati interior a Ad rall
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar un gos petit que havia caigut des d'un segon pis al
pati interior d' una planta baixa
deshabitada a Adrall, a Ribera

d' Urgellet. Va estar necessària
l'actuació del Grup d'Actuacions
Especials (GRAE) per muntar la
instal·lació amb cordes i baixar
fent ràpel per a recuperar-lo.

la veïna de Tremp que va denunciar que la seva parella la va
maltractar, amenaçar i violar el
setembre de 2019 no es va presentar al judici previst per ahir
dijous a l'Audiència de Lleida. Sí
que hi va assistir l'acusat, que va
negar els fets i va dir que va ser la
dona qui el va agredir i el va amenaçar amb un ganivet. La Sa la va
acceptar la petició de la Fiscalia
d'ajornar la declaració de la dona en considerar-la clau, fins al
10 de novembre a les 12 del migdia. El ministeri públic demana
13,5 anys de presó per a l'home
per un. delicte de violència física
i psíquica habitual amb l'agreujant d'haver-se comès al domicili
(2,5 anys), agressió sexual amb
l'agreujant de parentesc (10 anys) i finalment, maltractament

FOTO: ACN I L'acusat en la sala de l'Audiència de Lleida durant el judici
d'obra en l'àmbit familiar (1 any).
Segons la Fiscalia, de manera regular fins al setembre de
2019, l'acusat, O.S.M.R., de 28
anys, quan s'enfadava, colpejava,

empentava i insultava la parella i
l'acusava d'arribar tard perquè es
veia amb un altre. A més, l'acusació va afegir que l'home li exigia el
compliment d'uns horaris.
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Veïns del Pallars Jussà recullen
firmes per aturar la construcció
del mirador de Roca Regina
El projecte, ja aprovat, té un pressupost de 166.000€
Tremp
ACN

FOTO: Aj. Alta Ribagorça I El curs es realitza fins all9 d'octubre

Dotze persones participen
en el curs sobre pilotatge
de drons del Pont de Suert
Un total de dotze persones participen en el nou curs sobre pilotatge de drons, gravació i edició de drons que es realitza des
d'ahir i fins al 19 d'octubre al
Telecentre del Pont de Suert. La
presidenta del Consell Comarcal
de l'Alta Ribagorça, Maria José
Erta, va donar la benvinguda a
tots els participants, que coneixeran la nova normativa europea de UAS/drons a través de

Networking 'online'
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i el lleure a l'Alt
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El projecte Arrela't torna el
pròxim 19 d'octubre de 10.00 a
13.00 hores de manera online
amb una jornada de networking que unificarà les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i que
té com a eix principal l'oportunitat de fer de l'educació i el
lleure un projecte empresarial.
Per a més informació consultar
el web arrelat.fempirineu.cat.

classes teòriques i pràctiques
amb tallers de pilotatge de drons
i, un cop impartida la formació,
editaran un vídeo promociona!
amb les imatges captades.
Com a projecte final, els
alumnes crearan un audiovisual
promociona! de les diferents
construccions romàniques de
l'Alta Ribagorça que no estan incloses en el Patrimoni Mundial
de la Unesco.

Mollerussa sorteja
750'~olleuros'per

incentivar el consu~
al co~erç local
L'Ajuntament de Mollerussa
promou des d'avui i fins al 13
de novembre una campanya
comercial amb l'objectiu d'impulsar el comerç de proximitat.
Així sortejarà 750 molleuros i
repartirà 1.250 tiquets d'una
hora d'aparcament gratuït en
zona blava als clients que facin
una compra a les botigues que
participen en la campanya.
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Un grup de veïns del Pallars Jussà
han iniciat una recollida de signatures per intentar aturar la construcció d'un mirador de ferro i
vidre a Roca Regina, al municipi del Castell de Mur. El mirador
principal estarà situat on finalitza
el camí i sortirà en voladís sobre
el Congost de Terradets. Es tracta
de la instal·lació d'una plataforma
d'll metres de llargària, en voladís sobre el buit, suportada per
dos pilars cilíndrics inclinats. Un
segon mirador, més discret, aprofitarà la mateixa roca per formar
un balcó protegit sobre el barranc
del bosc. Els contraris al projecte
creuen que el mirador "malmetrà
el paisatge i l'entorn".
Els contraris a la construcció
del mirador creuen que fomenta un tipus de desenvolupament
turístic que s'oposa al model de

FOTO: Roca Regina I Imatge simulada de com quedaria el mirador
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"turisme sostenible" què s'intenta potenciar els darrers anys. A la
petició ja s'hi ha adherit prop de
200 persones. Els promotors de
la recollida de signatures demanen que s'arregli a pista perquè

es pugui accedir a la zona i es faci
un bon manteniment dels cartells
que anuncien l' indret. El Consell Comarcal ha publicat al DOGC
l'aprovació del projecte que costarà uns 166.000 euros.

El Conselh d'Aran aprova
destinar l 00.000 eu ros a la
conservació del Palai de Gèu

de Gèu de Vielha ·per al conjunt
de la població de la Val d'Aran".
Vergés també va dir que són
conscients que el consistori necessita aquesta cooperació per
"fer front a les problemàtiques
que afecten aquesta infraestructura". La modificació de crèdit també inclou una partida de
coJ.Iaboració amb la EMD de
Arròs i Vila per a l'ús de la nau industrial que ocupa la brigada del
Conselh Generau i una altra amb
l'Ajuntament de Naut Aran, per
tancar el conveni per a la rehabilitació del campanar de l'Església
de Salardú.

El Ple del Conselh Generau d'Aran
va aprovar ahir una modificació
de crèdit que inclou una partida
de 100.000 euros per al manteniment del Palai de Gèu, d'acord
amb el conveni de coHaboració
signat amb l'Ajuntament de Vielha e Mijaran. Aquest punt formava part d'una sessió que es va dur
a terme de forma extraordinària

i que ha comptat amb els vots a
favor d'Unitat d'Aran i amb l'abstenció de Convergència Democràtica Aranesa.
La síndica ~ran, Maria Vergés, va destacar que aquest és el
primer cop que el govern de la Val
aporta diners a l'equipament i va
explicar que ho fan "convençuts
de la importància que té el Palaí
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