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Els Bombers encara 
actuen en focs que 
es van produir la 
nit de Sant Joan 

Els Bombers de la Generalitat 
encara van treballar durant la 
matinada i el matí de dissab
te en petits focs de vegetació 
relacionats amb la revetlla de 
Sant Joan. En aquest sentit, el 
cos va informar que es van apa
gar diferents focs a Tremp, Alpí
cat, les Avellanes i Santa Linya 
o Lleida. Els Bombers van rea
litzar un total de 66 actuacions 
arreu de la demarcació. 

FOTO: Plataforma Canal Viu I Una vintena de persones van participar en la jornada i van conèixer en primera persona el jaciment 

Torna la recerca 
d'or al riu Segre 
amb tallers els 
dimecres i dissabtes Visita a la Necròpolis d'Almenara 
El Centre d'Interpretació de l'Or 
del Segre va tornar a posar en 
marxa ahir l'activitat A l'estiu, 
l'or el busquem al riu. Es trac
ta d'una proposta que torna 
amb l'arribada de l'estiu i que 
ofereix als participants tallers 
teòrics i pràctics els dimecres, a 
les 11.00 hores, i els dissabtes, 
a les 18.00 hores. 

Agramunt 
REDACCIÓ 

Una vintena de persones van par
ticipar ahir en la visita guiada la 
Necròpolis d'Almenar, organitza
da per a Xarxa d'Entitats Locals 
de la Plataforma Canal Viu en el 
marc de la quarta i últlma de les 
jornades El Món }bèric i el Canal 

d'Urgell. Els assistents van poder 
veure elements per a la protecció 
de la fauna i caminant es van diri
gir cap a la necròpolis que es ca
racteritza pels seus túmuls plans, 
unes construccions funeràries de 
planta circular i poca alçada on 
s'hi han trobat urnes amb restes 
òssies. La visita va anar a càrrec 

FOTO: Ràdio Balaguer I Els comerços van obrir fins a la matinada 

Una trentena de botigues 
de Balaguer participen 
en 'La Nit del Comerç' 
Una trentena de botigues de Ba
laguer van participar en la nova 
edició de La Nit del Comerç, una 
iniciativa organitzada per l'Asso
ciació de comerciants Balaguer 
Centre Històric que va néixer 
com una festa d'estiu que ser
veix per donar el tret de sortida 
a aquesta nova estació. 

Els establiments que van su
mar-se a La Nit del Comerç van 
obrir les seves portes des de les 

nou de la nit fins a la matinada 
i van oferir els seus productes 
amb diferents descomptes i pro
mocions. En aquest context, les 
veïnes i veïns de la capital de la 
Noguera van poder veure dife
rents models desfilant pels ca
rrers. 

La festa va comptar amb di
ferents activitats com actua
cions musicals, dansa, inflables i 
espectacles itinerants. 

de l'empresa lltirta Arqueologia. 
Es tracta d'un exponent de les 
necròpolis de túmuls plans, unes 
construccions funeràries de plan
ta arrodonida. 

El jaciment fou descobert el 
1968 de forma fortuïta per Josep 
i Gabriel Balcells arran d'uns mo
viments de terres realitzats per 

uns treballs agrícoles. L'actuació 
arqueològica va permetre docu
mentar vuit túmuls i recuperar 
almenys les restes de dues urnes 
cineràries i diversos objectes me
tàl·lics. L'organització va fer una 
valoració molt positiva de les jor
nades i ja treballa per fer una no
va edició l'any vinent. 
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La Picota 

Gemma Vilarasau 
Regidora d'Esports de Balaguer 

Felicitem la capi
tal de la Noguera 
per una nova edi
ció de la Cursa del 
Foc, que compta 
amb una molt bo
na acollida i que 
coincideix amb una altra activitat 
força concorreguda a Balaguer, 
com és la Nit del Comerç. 

EnricDuch 
President del Lleida Llista Blava 

Felicitem l'equip 
d'hoquei llei
datà perquè la 
propera tempo
rada podrà dis
putar l'edició de 
la Champions. 
La Federació espanyola disposa 
de set places i el Lleida Llista va 
acabar cinquè. 

GLÒRIA VIDAL 

I O Glòria Vidal Vidal I 8 @gvidal060 I 

Pedro Sanchez 
President del Govern espanyol 

Encara que té 
raó quan culpa 
les màfies del 
que ha passat 
amb els mi
grants a Melilla, 
no es pot avalar 
una actuació policial que ha cau
sat una vintena de morts i cen
tenars de ferits. Cal una solució. 

el Pe r o 
Un redactor d'aquesta casa 
que surt a caminar gairebé 
cada dia, porta uns dies em
pipat. A la intensa calor que 
aconsella quedar-se a casa o 
al bar, durant els darrers dies 
ha tingut tres trobades des
agradables amb gossos sen
se lligar. No l'han mossegat, 
però els amos haurien de vi
gilar més perquè no passés. 

DIUMENGE 26 DE JUNY DE 2022 -IJlM a nana 
Telèfon: 973 001140 

OIPOSIT LEGAL: L·ll/1971/ CONTROL 0/FUS/0: OID 

COSES QUE 
PASSEN 
I Carolina Gili I 

L'estrella 
dels Jocs 
A Lleida vam ser els primers 
a conèixer i patir les enveges 
i l'anticatalanisme del presi
dent d'Aragó, Javier Lamban. 
Vam haver d'aguantar la seva 
obsessió malaltissa per em
portar-se del Museu de Llei
da les obres d'art que el bisbe 
Messeguer va salvar, gairebé 
de miracle, de les parròquies 
de la Franja segregades del 
Bisbat de Lleida el 1995. Una 
disputa eclesiàstica que ell va 
traslladar al camp polític i ju
dicial. El seu blanc van ser les 
obres d'art de la Franja i ara 
els Jocs Olímpics d'hivern: vol 
per a l'Aragó el mateix tracte 
que per a Catalunya, com un 
infant que mai està content 
amb la seva joguina. Sembla 
més preocupat de treure rè
dit electoral de la disputa que 
no pas de la celebració d'uns 
Jocs. invalidant els acords pac
tats entre tècnics del seu pro
pi govern, la Generalitat i el 
Comitè Olímpic Espanyol, ha 
dinamitat la candidatura con
junta per al 2030. Ni el mateix 
president del COE, Alejandro 
Blanca, s'ho explica: "El presi
dent d'Aragó no ha respectat 
l'acord tècnic, l'ha trencat i ha 
portat la candidatura al ter
reny polític". Mentre la Ge
neralitat treballa en una nova 
candidatura olímpica, Javier · 
Lamban s'ho repensa o ¿pot
ser prepara més capítols de la 
seva partícula~ guerra contra 
Catalunya? Per a bé o per a 
mal, ara tothom el coneix. 
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