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Les Borges inaugura un
centre d’interpretació
sobre la Guerra Civil
La instal·lació, totalment equipada,
és a l’antic molí d’oli de Cal Gineret
Les Borges Blanques
REDACCIÓ
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va ser l’encarregat d’inaugurar ahir el nou
Centre d’Interpretació del Memorial Democràtic de la Guerra
Civil “Antic Molí de Cal Gineret,
de les Borges Blanques. Reñé va
estar acompanyat, entre altres
autoritats garriguenques i ciutadans borgencs, per l’alcalde del
municipi, Enric Mir, i pel president del Consell Comarcal de les
Garrigues, Antoni Villas.
Després de dues fases en les
quals s’ha restaurat l’edifici arquitectònicament, ara s’ha acabat
el procés de museïtzació amb la
incorporació d’un modern equipament audiovisual permanent,
que permet viure una experiència
immersiva als visitants fent servir
les tecnologies mapping, blending i warping. A través d’aquests
nous recursos audiovisuals es poden disposar les imatges de vídeo
dins d’un dels cubs de l’antic molí
per posar-se en la pell d’una família borgenca, i recrear històri-

Alliberen un trencalòs atès
al Centre de Vallcalent
Un trencalòs (Gypaetus barbatus) recuperat al Centre de Fauna de Vallcalent de Lleida ha estat alliberat a la natura després
d’un tractament de prop de tres
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cament com va ser un dels onze
bombardejos que les aviacions
alemanya i italiana van dur a terme entre l’abril de 1938 i gener
de 1939, en plena Guerra Civil,
per castigar la població considerada “feu del president Macià”, pel
bàndol franquista. Per dur a terme la recreació, l’empresa Inside,
entre altres accions, ha entrevis-

tat el borgenc Josep Quintillà, de
95 anys i un dels supervivents que
va viure en primera persona com
van ser aquells bombardejos, i
que tampoc s’ha volgut perdre la
posada en marxa del nou Centre
d’Interpretació. També s’ha posat
en servei el nou Mirador del Castell Alt, instal·lat sobre les vistes
de la Vall de la Femosa.

Ipcena exigeix el tancament d’un
escorxador de Navès, al Solsonès
Navès
LAURA BUSQUETS (ACN)
La Institució de Ponent per la
Conservació i l’Estudi de la Natura (Ipcena) ha denunciat davant l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) els abocaments d’aigües
residuals que presumptament
realitza l’escorxador del pla d’en
Ros a Navès (Solsonès) propietat
de l’empresa Comercial Salvi. Els
vessaments d’aigua i sang sense
tractar van ser localitzats aquest
dilluns al torrent Mal, afluent
del riu Aiguadora, per un ramader propietari d’un pou a pocs
metres de l’escorxador. Aquest
dimarts, un equip del Seprona
de la Guàrdia Civil ha iniciat una
investigació. Els ecologistes d’Ipcena exigeixen la clausura de l’escorxador mentre no es resolgui
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setmanes. L’animal va arribar al
centre el passat 11 de desembre
per mitjà dels Agents Rurals, que
van rebre un avís d’un veí des de
Barruera (Vall de Boí).

Tres ferits lleus
en un accident
múltiple a Castelló
de Farfanya

Sis mesos de presó
per agredir dos
policies locals
d’Agramunt

Tres persones van resultar ahir
ferides de caràcter lleu en un
accident entre tres turismes
que es van registrar al quilòmetre 10 de la C-26, al terme
municipal de Castelló de Farfanya. Pel que fa els fets, el servei
d’emergència va ser alertat del
sinistre a les 12.21 hores i fins
al lloc es van desplaçar dues
dotacions dels Bombers, Mossos d’Esquadra i el SEM.

La titular del jutjat penal 3 de
Lleida va condemnar ahir ‘in
voce’ dos homes acusats d’un
delicte d’atemptat contra l’autoritat i dos delictes de lesions,
després de que els dos acusats
reconeguessin en la vista oral
que havien agredit dos policies
locals d’Agramunt. Van acceptar sis mesos de presó, pagar
1.700 euros a cada agent i una
multa de 300 euros.

el problema, la restauració de la
part contaminada i que s’imposi una sanció econòmica a l’empresa. El portaveu d’Ipcena, Joan
Vàzquez, ha criticat l’empresa a
l’ACN per haver comès “frau” ja
que tota l’aigua que han vessat
s’han estalviat de portar-la a la
depuradora.
Genís Sala és una ramader
propietari de la finca que llinda
amb l’escorxador del pla d’en Ros
a Navès i també té una font al torrent del Mal, afluent del riu Aiguadora. Després de no utilitzar
la font durant mesos, en obrir l’aigua es va adonar que no baixava
neta. Primer es pensava que sortia tèrbola pel fet que feia temps
que no s’utilitzava la instal·lació,
però després va decidir resseguir
el torrent on té la font fins a l’escorxador, separat per pocs centenars de metres, i es va trobar un
corrent d’aigües residuals formades principalment per restes de
sang dels animals sacrificats.

L’Ajuntament
d’Almenar
contracta
un vigilant
municipal pel
nucli urbà

L’Ajuntament d’Almenar reforçarà la vigilància del municipi
mitjançant la contractació d’una
persona habilitada per exercir
tasques de vigilant municipal.
A partir d’ara, aquesta persona farà rondes de vigilància pel
nucli urbà per tal de vetllar pel
compliment dels reglaments i
les ordenances municipals, ordenar i regular el trànsit en el
nucli urbà i -si s’escau- participar en tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, a més de
custodiar instal·lacions i dependències municipals, segons informà ahir el consistori.

