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UNA TRADICIÓ QUE ES REMONTA A L'ANY 1875 

FOTO: T.A./ Els polítics, amb el president d'ERC, participant ahir de forma simbolica en l'elaboració del Ranxo FOTO: L. M 1 A Gualter es va celebrar la matan~a del porc 
-------- ----····----

FOTO: Jordi Farré/ Preparatius d'aquestes tradicions culinaries FOTO: Tony Alcántara 1 La testa a Ponts va recuperar la normalitat d'abans de la pandemia 
- - -·-----

FOTO: Jordl Farré/ A Artesa de Segre va tenir lloc la popular Matan~a del Porc FOTO: Tony Alcántara / lsona, al Pallars Jussa, va celebrar ahir la tradicional Guixa 
-----· -- - ------ ·-··---------·- - - - - ----· 
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Ferit lleu en sortir-se 
de la C-1412b, a 
Tremp, i donar 
voltes de campana 

Un conductor va resultar ahir 
ferit de caracter lleu quan el 

· se u ve hiele va patir una sortida 
de via i va donar diverses vol
tes de campana a la C-1412b, al 
terme municipal de Tremp. Els 
serveis d'emergencies van ser 
alertats del sinistre a les 16.25 
hores i es van despla~ar du
es dotacions deis Bombers i el 
SEM. Finalment, el va portar un 
familiar a un centre hospitalari. 

Localitzen sa i 
estalvi l'home de 85 
anys desaparegut a 
la localitat d'Albesa 

El veí d'Aibesa de 85 anys des
aparegut ahir després d'anar a 
l'hort al matí va ser trobat pas
sades les 23.00 hores a les par
tida Benefici de la localitat de la 
Noguera san i estalvi, tot i que 
es trobava desorientat. L'avís es 
va rebre passades les 20.00 ha
res i cap a les 21.00 hores es va 
iniciar una amplia recerca per 
la zona amb agents deis Mas
sos d'Esquadra i els Bombers. 

FOTO: Bombers 1 Els efectius van refredar el tub que treia fum 

Assisteixen un comió aturat a 
la C-14 per sobreescalfament 
Els Bombers de la Generalitat 
van assistir ahir el conductor 
d'un camió que s'havia apar
tat al varal de la C-14, a Pinell 
del Solsones, perque el vehicle 

Apaguen un 
petit toe en 
una nau 
de Cervera 
Els efectius del cos de Bom
bers van apagar ahir un petit 
incendi en una nau situada 
en l'avinguda Pla d'Urgell de 
Cervera el qual va cremar ma
teria l que havia compactat. 
Pel que fa als fets, els serveis 
d'emergencies van ser alertats 
del foc a les 10.40 hores i es va 
personar una dotació que en 
mitja hora ja l'havia extingit. 

fumejava. Va succeir a les 9.22 
hores i es va despla~rtres dota
cions del cos que van aixecar la 
cabina i van refredar un tub que 
estava sobreescalfat. 

remen matolls en 
n camp abandonat 

del terme d~beca 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi que 
va cremar matolls en un camp 
abandonat d'Arbeca. En aquest 
sentit, els serveis d'emergenci
es van ser alertats del toe a les 
15.58 hores i es va actiVCir el cor
responent protocol. Fins al lloc 
es van despla~ar dues dotacions 
del cos i agents deis Mossos, 
que van tallar el camí d'Arbeca 
a Puiggros per la baixa visibilitat 
provocada pel fum. 

Perdonen un dente de 30.000 euros a 
un matrimoni d'octogenaris d1\.gramunt 
El jutjat mercantil de lleida ha perdonat un deute de 30.000€ que 
havia acumulat un matrimoni d'octogenaris vei'ns d'Agramunt, J. E. B. 
i M. P. B., i representats pel despatx Bergada Asociados, el qual es va 
veure desbordat per tots els préstecs que va haver de sol·licitar per 
fer-hi front a aquest després del deteriorament del se u estat de salut. 

Detenen un jove de 22 
anys per apunyalar un 
home de 33 durant una 
baralla a Mollerussa 
L'agredit, a la UCI, rep cinc ganivetades 
i l'arrestat colpeja i fereix dos Mossos 
Mollerussa 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra van dete
nir dilluns a la nit un jove de 22 
anys acusat d'apunyalar un ha
me de 33 anys en una baralla al 
carrer Joan Burniol de la localitat 
de Mollerussa. Els fets van passar 
cap a les 21.30 hores per causes 
que s'estan investigant, tot i que 
fonts properes al cas van indicar 
que la baralla podría haver tingut 
l'origen en la compravenda de 
substancies estupefaent. Quan 
va arribar els facultatius del SEM 
van trabar l'home ferit a terra 
amb cinc. ganivetades, entre el 
pit i l'estómac, i el van traslladar 
en estat greu a !'Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida, on esta in
gressat a la Unitat de Vigilancia 
Intensiva (UVI). Cal indicar que 
tot i la gravetat de les ferides no 
es temía perla seva vida. 

FOTO: O. B. {ACN) 1 lmatge del carrer Joan Burniol de Mollerussa 

L'autor de l'agressió, conegut 
per la policia pel seu historial de
lictiu, no estava allloc, pero va ser 
identificat i detingut pels Mossos 
d'Esquadra poc després. Durant 
la detenció, el jove es va mostrar 
violent i va colpejar dos agents 
que van resultar ferits lleus. 

En aquest sentit, els agents de 
la policía catalana investiguen les 
causes de la baralla tot i que, se-

gons fonts consultades per I'ACN, 
acusat i víctima es coneixien i 
tenien algunes desavinences. El 
detingut esta acusat inicialment 
d'un delicte de lesions, tot i que 
podría ser finalment acusat de 
temptativa d'homicidi, i també 
d'un delicte d'atemptat a l'auto
ritat. Esta previst que passi a dis
posició judicial entre avui i dema. 

Cal recordar que es tracta del 
segons apunyalament que es 
produeix a Mollerussa en menys 

Accepta 4 anys de presó per 
abusar sexualment d/una noia 
menor de 16 anys a la Noguera 
Un jove va acceptar quatre anys 
de presó, durant el judici de 
conformitat que es va celebrar 
recentment a !'Audiencia Pro
vincial de Lleida, per abusar sexu
alment d'una menor de 16 anys 
l'any 2020 en una localitat de la 
Noguera. Així mateix, segons 
van explicar ahir fonts properes 
al cas, se li va aplicar l'atenuant 
molt qualificada de reparació del 

dany. A més, la Sala també li va 
imposar la prohibició de treballar 
en feines on tingui contacte amb 
menors d'edat durant un període 
de temps de quatre anys després 
de sortir de presó, la prohibí
ció d'aproximar-se a la vfctima a 
menys de 100 metres i comuni
car-se amb ella durant cinc anys 
i, finalment, cinc anys de llibertat 
vigilada quan compleixi la presó. 

de mig any. El jutjat d'instrucció 
número 1 de Lleida investiga per 
homicidi, baralla tumultuaria, 
lesions i danys tres homes més 
relacionats amb la mort a punya
lades d'un home en una baralla 
en un bar de Mollerussa el 23 de 
novembre. Per aquests fets estan 
en presó provisional dos homes, 
pare i fill de 62 i 36 anys. De fet, 
els altres tres investigats són dos 
germans i un nebot de 19 anys 
del jove empresonat. 

Durant la vista de conformitat, 
el noi, major d'edat, va reconei
xer que tenia una relació amb la 
noia, la qual tenia menys de 16 
anys. L'any 2020, en una localitat 
de la Noguera, tots dos van que
dar, perque eren parella. Després 
de fer-se diversos petons al carrer 
ell va voler a més i tot i la nega
tiva de la noia ell la va obligar a 
mantenir relacions sexuals. Fi
nalment, la noia va denunciar els 
fets i al noi, el qual va ser acusat 
d'un delicte d'abús sexual. Final
ment, es va celebrar una vista de 
conformitat, ja que les parts van 
arribar a un pacte previ a la cele
bració de la vista oral. 
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