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Quarta batuda en el
que va d’any a Almenar
per la plaga de senglars
FOTO: UCAB Ribargorça / Estat en el que va quedar el vehicle

Un ferit de caràcter menys
greu en un accident a l’N-230
l condƵctor d’Ƶn veŚicle va
resƵltar aŚir Ĩerit de carăcter
menǇs ŐreƵ en Ƶn accident en
el ƋƵilòmetre ϴϱ͕ϯ de l’E-ϮϯϬ͕ al
terme mƵniciƉal de ^ant steve

de la ^arŐa͘ ls Ĩets van ser a les
ϭϴ͘ϱϳ Śores i l’Śome va Śaver de
ser eǆcarcerat en ƋƵedar atraƉada͘ >’Śome de ϱϭ anǇs va ser
traslladat a l’ArnaƵ de Vilanova͘

El Pallars Jussà acull el quart
Simposi Internacional sobre
Història de l’Electrificació
arcelona͕ la Central de CaƉdella i dremƉ acƵllen͕ des de aŚir i
Įns al divendres͕ la ƋƵarta edició del Simposi Internacional
sobre ,istòria de l’lectriĮcació͘
WromoŐƵt per la Universitat de
arcelona des de l’anǇ ϮϬϭϮ͕ les
edicions anteriors s’Śavien celebrat a arcelona͕ Sao WaƵlo i CiƵtat de Dğǆic͘ n aƋƵesta edició͕
amb el ơtol de >͛ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŝĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘ ,ŝƐƚžƌŝĂ ŝ ĨƵƚƵƌ͕ s’aple-

Llibertat amb
càrrecs per
l’home detingut
a Cervera arran
d’un registre
a Agramunt
>’Śome de ϰϵ anǇs ƋƵe diũoƵs
dia ϰ va ser deƟnŐƵt Ɖels Dossos d’sƋƵadra a Cervera acƵsat
d’Ƶn delicte contra la salƵd ƉƷblica͕ i ƋƵe vivia en el domicili
del carrer de les Ɖiscines d’AŐramƵnt on la Ɖolicia catalana va
realitǌar el dimecres dia ϯ Ƶn
reŐistre en bƵsca de sƵbstăncies estƵƉeĨaents͕ va ƋƵedar en
llibertat amb cărrecs el dissabte
desƉrĠs de Ɖassar a disƉosició
ũƵdicial als ũƵtũats de alaŐƵer͘ l
dia ƋƵe es va ƉracƟcar el reŐistre l’Śome no estava en el domicili Ɖerò la invesƟŐació va Ĩer
Ɖossible la seva detenció͘

ŐƵen Ƶna cinƋƵantena d’invesƟŐadors i d’estƵdiosos catalans͕
espanǇols i de diversos paŢsos de
llaƟnoamğrica͘ l Simposi serviră per presentar els seƵs treballs
de recerca sobre aspectes com
l’enerŐia elğctrica en el medi
Ƶrbă͕ l’impacte de l’electriĮcació en el territori͕ les polşƟƋƵes
d’electriĮcació o la relació entre
electricitat i sistemes de transport͕ entre altres͘

EŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſ ŚĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚ
una vintena de caçadors del municipi
Almenar
REDACCIÓ
Una vintena de membres de l’Associació de Caçadors del Vedat
d’Almenar van ƉarƟciƉar aƋƵest
Ɖassat diƵmenŐe en la batƵda
desƟnada a controlar la ƉlaŐa de
Ɖorcs senŐlars reŐistrada en els
darrers mesos en aƋƵest mƵniciƉi del ^eŐriă͘
AƋƵesta batƵda Ġs la ƋƵarta
ƋƵe es Ĩa enŐƵanǇ a la Ɖoblació
d’Almenar i es va desenvolƵƉar
a la ǌona ƉroƉera al riƵ EoŐƵera
ZibaŐorçana͕ tocant al lşmit amb
AlĨarrăs͕ tambĠ a la comarca del
^eŐriă͘
l Ɖla cineŐğƟc desenvolƵƉat
Ɖer l’AũƵntament d’Almenar es va
Ɖosar en marǆa el Ɖassat Őener
arran d’Ƶna ǆerrada inĨormaƟva a
cărrec d’Unió de WaŐesos solͼlicitada Ɖels aŐricƵltors del mƵniciƉi͘
Wrğviament consensƵada amb
els serveis territorials d’AŐricƵltƵra a >leida͕ la iniciaƟva estă desƟnada a oƉƟmitǌar el Ɖla cineŐğƟc
local a Į de minimitǌar d’Ƶna manera mĠs ăŐil els danǇs caƵsats
Ɖer la sƵƉerƉoblació de conills i

FOTO: Aj. d’Almenar / Un senyal indicant la celebració de la batuda

Ɖorcs senŐlars͘
n virtƵt dels acords establerts
entre reƉresentants del mƵniciƉi
i de la 'eneralitat de CatalƵnǇa͕
l’AũƵntament d’Almenar Śa oƉƟmitǌat la coordinació entre aŐricƵltors ʹƋƵe són les Ɖersones ƋƵe
donen avşs en cas de detectar la
Ɖresğncia de senŐlars i conillsʹ i la
societat de caçadors Ɖer Ĩer mĠs

Penelles tanca el Festival Gar Gar
amb gran afluència de públic
Penelles
SANDRA CADALSO
l mƵnicipi de Wenelles va tancar
aŚir la seŐona edició del 'ar 'ar͕
Ƶn ĨesƟval de mƵrals i art rƵral͕ i
la ϲa &ira del Dón ZƵral͕ ƋƵe es
van celebrar aƋƵest cap de setmana amb Ƶna Őran aŇƵğncia de
pƷblic͘
>’alcalde del mƵnicipi͕ loi
erŐós͕ va eǆplicar aŚir ƋƵe Śi va
Śaver moment dƵrant el cap de
setmana ƋƵe ͞els cotǆes Ĩeien
cƵa l’entrada del poble per tal
de poder entrar i ŐaƵdir dels mƵrals arơsƟcs͘͟ A mĠs͕ erŐós va
aĨeŐir ƋƵe els encarreŐats de les
ĨŽŽĚ ƚƌƵĐŬ ƋƵe es van instalͼlar
aƋƵests dies a Wenelles van Śaver
d’anar a bƵscar mĠs menũar dissabte perƋƵğ se’ls van acabar les
eǆistğncies el primer dia͘
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Ɖrecises i răƉides les batƵdes͘
l reŐidor d’AŐricƵltƵra del consistori almenarenc͕ :ordi ^anƵǇ͕
va eǆƉlicar ƋƵe ͞en aƋƵests moments͕ Ĩer batƵdes Ġs molt necessari ƉerƋƵğ els ƉaŐesos estan
sembrant el Ɖanşs i amb ĨreƋƺğncia els Ɖorcs senŐlars arrasen
metòdicament amb totes les llavors Ɖlantades͘͟

>’alcalde va aĮrmar ƋƵe estan
molt contents de la rebƵda ƋƵe
Śa ƟnŐƵt aƋƵesta seŐona edició
del ĨesƟval de mƵrals i art rƵral͘
Wel ƋƵe Ĩa als arƟstes͕ erŐós
va eǆplicar ƋƵe estan molt contents amb el ĨesƟval͘ ͞ns van dir
ƋƵe s’Śan senƟt molt acollits pels
veŢns de Wenelles i en relació al
ĨesƟval aĮrmen ƋƵe s’introdƵeiǆ
molt bĠ al poble i Įns i tot van demanar realitǌar alŐƵnes acƟvitats
conũƵntament amb els altres arƟstes͕͟ va aĨeŐir͘
’altra banda͕ loi erŐós va
dir ƋƵe ũa estan treballant en la
tercera edició͘ A mĠs͕ va aĮrmar
ƋƵe aviat volen treƵre Ƶn mapa
ƋƵe marƋƵi Ƶna rƵta per veƵre la
cinƋƵantena de mƵrals amb els
ƋƵals compta Wenelles i tambĠ
s’incloƵră ărees de descans͘ &ins
i tot͕ l’alcalde va avançar ƋƵe volen potenciar la visita als mƵrals
dƵrant la resta de l’anǇ i a mĠs
volen preparar diverses acƟvitats
relacionades per atreƵre tƵristes͘

