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Obres de millora al 
passeig de Balaguer 
1 BALAGUER 1 La Paeria de Ba
laguer ha iniciat les obres de 
millora de diferents trams 
del passeig de l'Estació. Els 
treballs se centraran a canvi
ar algunes rajoles trencades 
de la zona central i arreglar 
trams que estan enfonsats 
pel pas del temps. 

Aran adjudica les obres 
de la galeria de tir 
; VIELHA 1 E1 Conselh d'Aran 
ha adJUdicat les obres per 
construir una galería de tir 
a la zona nord del túnel de 
Vielha. La primera licitació 
va quedar deserta al no pre
sentar-se cap oferta i va aug
mentar la inversió a 215.000 
euros. 

Nous negods del sector 
agroalimentari 
ILLEIDA 1 La Diputa ció va aco
llir ahir la presentació de 
eme models productius i de 
negoci aplicables a les cade
nes de valor agroalimantari
as. La iniciativa s'emmarca 
en el projecte Agrobiofood 
Ponent de la Diputació per 
transformar el model eco
nomic cap a una economía 
verda a través d'ajuts de fons 
europeus. 
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COMER«; SECTOR FORNER 

Tanquen vint forns artesanals 
de Lleida per la pujada deis preus 
En dos anys, segons el Gremi de Forners, amb 120 associats i 500 punts de venda 
E. FARNELL 
ILLEIDA 1 Una vintena de forns 
artesanals de les comarques 
lleidatanes han tancat les por
tes durant els dos últims anys 
davant de l'increment de costos 
de la materia primera, la crisi 
energetica i de preus i la falta 
de personal qualificat. Tot aixo, 
sumat al can vi d'habits motivat 
per la pandemia, ha provocat 
que els forns s'apaguin i esta 
portant alllindar de l'extinció 
un sector que cada vegada rep 
una menor recompensa per un 
laboriós i costós treball. 

Per a la presidenta del Gre
mi de Forners de Lleida, Pilar 
Marqués, "és una tragedia i el 
degoteig de tancaments s'esta 
convertint en habitual als pobles 
on aquests comerc;os porten to
ta una vida assortint els vei'ns, 
que veuen comes queden sense 
forn de pa". 

L'últim cas és el forn d'Alger
ri, que ahir va servir les últimes 
barres de pa després de més de 
50 anys de servei. Aquest tan
cament se suma als deis últims 

lmatge de Lo Forn d'Aigerri, que ah ir va tancar portes. 

mesos al~ Omellons, Castell
dans, Torregrossa o Miralcamp. 
Marqués va destacar que l'as
pecte més negatiu és que es tre
balla molt i bé, pero els costos 
de producció i els preus de la 
farina o elllevat s'han disparat 
notablement (fins a duplicar-se 
o fins i tot triplicar-se) i aixo fa 

EDUCACIÓ EQUIPAMENTS 

molt difícil mantenir-se. El Gre
mi de Forners a Lleida compta 
amb 120 associats a totes les co
marques i fins amb 500 punts 
de venda de pa a la província. 
Perla seua banda, a Bovera el 
passat día 22 va abrir el forn 
de pa municipal després d'un 
any tancat. 

1/Em dol tancar 
peronopuc 
continuar perdent 
diners cada mes" 
•"No arribo ni a cobrir 
despeses", així de con
tundent es va mostrar 
Agueda Borras, fins ahir 
titular de Lo Forn d'Alger
ri, que ha tancat les por
tes d'un establiment amb 
més de 50 anys de servei. 
"Fa tres anys vaig agafar 
el relleu del meu pare i 
durant aquest període he 
passat una pandemia, crisi 
de preus i falta de perso
nal laboral. La suma de 
tot m'ha abocat al tanca
ment." "Em dol deixar-ho 
pero no puc continuar per
dent diners cada mes." 
"La falta de rendibilitat 
és el principal factor que 
m'ha portat a tancar enca
ra que m'encanti la feina." 

lnversió de 650.000 euros per als 
instituts d'Aran i la Pobla de Segur 
E. FARNELL 

Reunió ah ir a Vielha amb tecnics d'Educació. 

1 LLEIDA 1 Educació invertira 
aquest any 650.000 euros a 
millorar els sistemes de calefac
ció i !'eficiencia energetica deis 
instituts d'Aran i de la Pobla de 
Segur. Així ho va assegurar el 
delegat d'Educació al Pirineu, 
Ramon Jordana, durant una vi
sita a tots dos centres per ex
plicar els respectius projectes. 
En el cas d'Aran s'invertiran 

100.000 euros i els treballs se 
centraran en el sistema de ca
lefacció, s'instaHaran noves 
bombes per millorar la pres
sió a tot l'edifici i es canviaran 
sensors de temperatura (ara 
instaHats en zones poc útils). 
Aquestes actuacions han de 
permetre acabar amb el fred 
a les aules i evitar el tall de 
subministrament que fa que 
la caldera s'apagui els caps de 

setmana. Precisament, els talls 
de subministrament durant dos 
caps de setmana consecutius 
han provocat que a primera 
hora deis dilluns es registrés 
una temperatura de 8 graus a 
les aules. A la Pobla de Segur 
s'invertiran 550.000 euros i es 
preveu renovar les finestres i 
canviar els vidres. També se 
substituira la caldera de gasoil 
per una de biomassa. 

Reserves al telefon: 
973 7110 80 
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TRANSIT 

Ferida en un 
atropellament 
a Mollerussa 
1 MOLLERUSSA 1 Una dona va re
sultar ferida de caracter lleu 
ahir al matí al ser atropellada 
a Mollerussa. L'accident es 
va produír a les 9.04 hores 
a la carretera de Torregros
sa quan, per causes que es 
desconeíxen, un cotxe va 
fer marxa enrere i va atro
pellar la dona, segons van 
informar els Bombers. Fins 
allloc també va acudir una 
ambulancia del SEM, que 
després d'atendre la dona in 
situ la va traslladar al CAP. 
D'altra banda, dos cotxes van 
xocar a l'N-145 a les Valls de 
Va lira. No hi va haver ferits. 
Una persona va resultarferi
da lleu en una sortida de vi a 
a la C-14 a Ribera d'Urgellet. 

MUNTANYA 

Rescaten 
un gos a les 
Valls d'Aguilar 
1 LES VALLS D'AGUILAR 1 Els GRAE 
1la unitat canina deis Bom
bers de la Generalitat van 
rescatar ahir a la tarda un 
gos de ca~a que es va extra
viar dilluns. El dispositiu de 
recerca va comen~ar a pri
mera hora del matí d'ahir 
després que dilluns a la nit 
fossin alertats que un gos de 
ca~a havia quedat atrapat en 
un barranc en un hose de No
ves de Segre. 

El gos va ser localitzat cap 
a les 16.00 hores en un lloc 
de difícil accés. Els espe
cialistes van accedir fins a 
!'animal i el van poder treure 
sa i estalvi i tornar-lo al seu 
propietari. 

BOMBERS 

Crema l'interior 
d'un cotxe 
a les Borges 
1 LES BORGES 1 Els Bombers van 
acudir ahir a la tarda a lacar
retera LV-7023 al seu pas per 
les Borges Blanques al ser 
alertats per una conducto
ra, que explicava que sortia 
molt fum de la calefacció del 
seu vehicle. Van ser avisats 
a les 15.41 hores i allloc va 
acudir una dotació. El foc va 
danyar la part interior del 
turisme. 

D'altra banda, els Bom
bers de la Generalitat i el 
Sistema d'Emergencies Me
diques van atendre ahir a la 
tarda un borne que va patir 
una indisposició quan es tro
bava a prop del riu. Van ser 
alertats a les 15.06 hores. 
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Rebenten un despatx i roben vint 
tablets.en·una escola de Tremp 
Va ocórrer durant el cap de setmana i els iPads estan valorats en 7.700 euros 11 

El cen re 1 o compta amb ala1 ma 1 esta ven gua.rdats en un armari de direcció 

E.F./A.G.B. 
1 TREMP 1 L'Escola Valldeflors de 
Tremp ha denunciat davant deis 
Mossos d'Esquadra el robatori 
de vint tablets que es va pro
duir durant la nit de dissabte a 
diumenge quan l'autor o autors 
van accedir al centre educatiu 
trencant el pom de la porta d'en
trada. "Després d'entrar alcen
tre, !'autor o autors van anar al 
despatx de direcció i van tren
car l'armari on guardavem 20 
iPads", segons va explicar ahir 
a aquest diari el director del cen
tre, Diego Roldán, que va afegir 
que "són les tauletes amb les 
quals els alumnes treballen els 
projectes digitals i són propietat 

380ALUMNES 

El centre compta amb 380 
alumnes i les tablets 
les utilitzaven els escolars 
pera activitats digitals 

lmatge d'arxiu de I'Escola Valldeflors de Tremp. 

del departament d'Educació". 
Les tauletes eren Ipads i estan 
valorades en prop de 7.700 eu
ros. També van regirar el des
patx pero, pel que sembla, no 
van sostreure res més. 

La policia científica va acu
dir al centre per intentar trabar 
indicis. Tanmateix, el centre no 
compta ni amb alarma ni amb 
cameres de seguretat. "Espe-

rem que l'ajuntament, propie
tari del centre, posi alarma", 
va afirmar Roldán. Pel que fa 
a les cameres de seguretat, no 
n'hi ha per qüestions del dret 
d'intimitat deis alumnes, com 
a tots els centres. 

L'Escola Valldeflors compta 
actualment amb uns 380 alum
nes. El director va afegir que 
"suposem que d'aquí a uns dies 

EMERGENCIES ACTUACIONS 

Efectius d'emergencia, durant el simulacre a Port Ainé. 

Simulacre de rescaten cas 
d'avaria del telecadira a Port Ainé 
1 RIALP 1 Efectius deis Bombers 
de la Generalitat, els Mos
sos d'Esquadra i el Sistema 
d'Emergencies Mediques 
(SEM), així com tecnics de 
Ferrocarrils de la Generali
tat, van participar ah ir al matí 
en un simulacre de rescat a les 

pistes d'esquí de Port Ainé, a 
Rialp, en cas d'avaria del te
lecadira de l'Orri. L'activitat 
tenia coro a objectiu posar a 
prova el protocol d'actuació en 
aquestes situacions i detectar i 
corregir possibles errors sobre 
el terreny. 

el departament reposara les ta
blets sostretes". 

A comen~aments de curs, 
les escales d'Organya i Coll de 
Nargó, de la ZER Narieda de 
l'Alt Urgell, van ser objecte de 
robatoris de material informa
tic. Els lladres es van endur 22 
ordinadors portatils de l'escola 
Miret i Sans d'Organya. El mar~ 
de l'any passat, els Mossos d'Es-

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

quadra van detenir dos joves, 
de 18 anys, com a presumptes 
autors d'un robatori amb for~a 
en un centre educatiu de Mo
llerussa, on van sostreure un 
ordinador portatil i dos tablets, 
mentre que mesos enrere es van 
emportar material informatic i 
una caixa forta de l'institut Gili 
i Gaya de Lleida, la qua! cosa 
va obligar a suspendre classes. 

Un jove denuncia abusos 
d'un home que el volia 
contractar a Aitona 
1 AlTO NA 1 El jutjat d'lnstrucció nú
mero 4 de Lleida investiga la 
denúncia d'un jove de 23 anys 
que el maig de l'any passat va 
denunciar davant deis Mossos 
d'Esquadra que l'home que el 
volia contractar per treballar a 
la seua explotació agrícola havia 
abusat sexualment d'ell. 

Eljove va denunciar el cas el 
7 demaigdel'anypassat. Va ex
plicar als agents que havia posat 
un anunci en un portal per tra
bar feina i un borne es va posar 
en contacte amb ell per oferir-li 
treballar a la seua explotació. 
L'endema, l'home va recollir el 
jove a Lleida i van anar fins a 
Aitona, on li va mostrar les ins
taHacions. "Una vegada alla, 
quan esh1vem parlant de les 
condicions, va comen~ar a abra
~ar-me i besar-me i vaig intentar 

evitar-ho. Estava bloquejat." 
El jove va intentar anar-se'n, 
segons la denúncia, pero l'home 
el va agafar del bra~ perque li 
posés crema a l'esquena i fins 
i tot li va treure la samarreta i 
li va abaixar els pantalons per 
fer-li tocaments. El denunciant 
li va dir que se n'havia d'anar i 
afirma que !'borne li va dir que 
"el que ha passat aquí es queda 
aquí". El jove va explicar el que 
havia passat a un amic i aquest 
li va dir que interposés una 
denúncia davant deis Mossos 
d'Esquadra. El jove va ratificar 
la denúncia el setembre passat 
davant del jutjat que investiga el 
cas. Assegura que els fets l'han 
afectat psicologicament i, se
gons un informe medie, pateix 
un "trastorn per estres post
traumatic agut". 
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