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Vuit ferits en
tres accidents al
Jussà, la Noguera
i el Segrià
Dos cotxes van xocar
a Isona i Conca Dellà

TRÀNSIT

❘ ISONA I CONCADELLÀ ❘Vuit perso-
nes van resultar ferides ahir
de diversa consideració en
tres accidents de trànsit a les
vies de Ponent, concretament
a les comarques del Pallars
Jussà, la Noguera i el Segrià.
L’accident més greu va tindre
lloc de matinada a Isona i
Conca Dellà, quan van col·li-
dir dos vehicles i van resultar
ferides cinc persones. Els
bombers van rebre l’avís de
l’accident, que es va produir
al quilòmetre 32 de la C-1412
b, a les 00.25 hores de dissab-
te. En un dels vehicles viatja-
va una dona de 42 anys amb
una jove de 18 i un adoles-
cent de 16 anys, tots veïns de
Sort.A l’altre viatjaven un ho-
me i una dona de nacionali-
tat marroquina. Els cinc van
resultar amb policontusions
i van ser evacuats a l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars.D’al-
tra banda, dos persones van
resultar lleument ferides en
un altre accident a Massalco-
reig. Segons els bombers, va
tindre lloc a les 05.47 hores,
quan un turisme Ford Focus
va sortir de la via i va bolcar
al quilòmetre 15 de la carre-
tera LP-7041. Els dos ocu-
pants presentaven ferides
lleus i van ser traslladats a
l’Arnau. Finalment, un altre
home va resultar lleument fe-
rit ahir a la tarda al bolcar el
cotxe que conduïa al camí de
l’estació d’Os de Balaguer.

Un total de 31
inscrits als cursos
del viver de
Balaguer

EMPRESA

❘BALAGUER ❘ Un total de 31 per-
sones ja s’han inscrit als cur-
sos per a emprenedors que
acollirà el viver d’empreses
de Balaguer del 20 de setem-
bre al 25 d’octubre, segons va
explicar l’alcalde de Balaguer,
JosepMaria Roigé. Els cursos
se centraran a oferir eines per
a la creació d’empreses, la in-
novació, estratègies empresa-
rials per millorar negocis, ai-
xí com els passos a seguir per
elaborar un pla econòmic
competent. En total, s’impar-
tiran sis seminaris, les classes
seran gratuïtes i els assistents
obtindran un diploma acredi-
tatiu. Els que hi estiguin inte-
ressats s’hi poden inscriure
enviant el formulari que tro-
baran a la pàgina web
www.impic.cat a ceei@bala-
guer.cat.

❘ TORNABOUS ❘ La sala Salvador Se-
guí deTornabous estava plena
de gom a gom.Més de cent per-
sones van abarrotar el lloc per
escoltar Neus Català, una infer-
mera de 97 anys, peça clau de la
Resistència.Després del seu exi-
li a França, període en què va
ajudar centenars de nens, va or-
ganitzar un grup de maquis amb
seu a casa seua. Català, que va
ser distingida amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya 2005 i com a Catala-
na de l’Any 2006, va explicar
breument la seua experiència als

camps de concentració nazis Ra-
vensbrück i Holleischen, en què
va ser reclosa després de ser de-
latada per un veí. “Vaig tindre
molta sort, perquè em van tras-
lladar de Ravensbrück, allà hau-
ria tingut una morta segura”, va
dir. Català va centrar la confe-
rència en la figura del president
Lluís Companys, amb qui va
compartir taula de camí a l’exi-
li. “És el primer president màr-
tir i no està prou reconegut”.
L’acte va ser organitzat per
l’ajuntament i el col·lectiuTrin-
xeres.

Tornabous escolta el relat d’una
supervivent de l’extermini nazi
Neus Català explica el paper de les dones en la Resistència davant d’un auditori
ple || Reivindica la figura de Companys, “el primer presidentmàrtir”
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Neus Català, ahir durant la conferència a Tornabous.
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