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COMARQUES

SUCCESSOS NORMATIVA

Alcarràs multa amb 8.204 euros l’amo d’un
gos que va atacar una nena de tres anys

La mascota, de raça potencialment perillosa, anava sense morrió i solta, i el propietari no tenia assegurança
ni llicencia || La família de la petita, molesta per la demora i perquè la sanció no fos superior
LLEONARD DELSHAMS

A.G.B.

❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Alcarràs ha sancionat amb 8.204
euros el propietari d’un gos de
raça potencialment perillosa
que el juny de l’any passat va
atacar una nena de tres anys
en ple carrer. La petita va estar
hospitalitzada més d’una setmana a l’Arnau de Vilanova a causa
de la gravetat de les ferides. El
ple de l’ajuntament va aprovar
ahir la multa administrativa i
la quantitat és el resultat de les
diferents infraccions comeses
pel propietari que van ser reflectides per la Policia Local. Concretament, el gos no portava
morrió malgrat ser considerat

“SANCIÓ EXEMPLAR”

Els pares de la menor
volien una “sanció
exemplar” per la
gravetat dels fets
de raça potencialment perillosa (800 euros) i el propietari no
disposava d’assegurança (1.500
euros) ni llicència (3.500 euros),
va deixar solta la mascota i no
va adoptar les mesures necessàries per evitar que s’escapés
(2.404 euros).
Els pares de la petita, que
també van participar en el ple,
van mostrar ahir el seu males-

La petita va patir mossegades als dos braços, la cuixa, el costat i l’esquena.

tar per la demora del procés i
la quantia de la sanció. “Volíem una sanció exemplar per la
gravetat dels fets”, va explicar
ahir a aquest diari la mare de
la nena, que va afegir que “l’infractor s’enfrontava a una possible sanció de fins a 21.000 euros i inicialment la proposta de
l’ajuntament era de només 6.000
euros. Nosaltres demanàvem

que se li imposés la meitat de
la quantitat màxima i finalment
l’han fixat en 8.204 euros”.

Altres sancions
D’altra banda, al mateix ple
es va aprovar una segona sanció
de 800 euros per al propietari
d’un altre gos per passejar-lo
sense morrió ni corretja en espais públics. L’ajuntament del

municipi, a través de la Policia
Local, porta a terme diferents
campanyes, tant preventives
com de control, perquè els propietaris de mascotes compleixin
la normativa.
Segons la Memòria de la Policia Local, l’any 2016 es va interposar un total de vint denúncies, mentre que l’any passat van
ser disset.

MUNICIPIS ALERTA

Nous jutges per a
Balaguer i Tremp
❘ BALAGUER ❘ El Palau de Justícia
de Barcelona va acollir ahir
el jurament de 17 nous jutges, dels quals dos exerciran
a les comarques de Lleida:
Antonio Gómez Sola, en Primera Instància i Instrucció 1
de Tremp, i Omaira Gonzalvo Puchades, en Instància i
Instrucció 1 de Balaguer.

Va ser multada per uns cables a prop d’arbres
L. GARCÍA

zona no hi ha manteniment ni
conservació”, sentencia.
El cap de setmana passat,
membres del Cos d’Agents Rurals de la Noguera van denunciar la companyia Elèctrica del
Montsec per tenir els cables
prop d’una zona de vegetació,
la qual cosa comporta risc d’incendi. Els cables, conductors de
baixa tensió, es trobaven a un
metre de distància d’uns arbres

SENSE MANTENIMENT

Veïns de Sant Josep de
Fontdepou denuncien
la falta de mesures de
l’empresa i del consistori

n L’atac del gos encara
provoca seqüeles a la petita i els pares. “La nena
encara està en tractament
psicològic i tant nosaltres
com ella, quan sortim al
carrer, estem en un estat
d’alerta permanent quan
veiem un gos. Està sent
molt dur”, van afirmar
ahir els progenitors, que
van recordar que abans
de l’atac ja havien alertat
en dos ocasions del perill
de l’animal.
L’atac va durar més
de tres minuts i van ser
necessaris quatre adults
perquè el gos deixés anar
la menor. Va tenir lloc el
dia 21 de juny de 2017 al
carrer Segrià d’Alcarràs.
La nena va patir diverses
mossegades, la més greu
a la cuixa dreta, que va estar a escassos mil·límetres
d’afectar-li la vena femoral. També va provocar-li
ferides als dos braços, el
costat i l’esquena. El cas
també està obert per la via
judicial.

JUSTÍCIA

Veïns exigeixen mesures
a una elèctrica d’Àger
per risc d’incendis
❘ ÀGER ❘ Veïns de Sant Josep de
Fontdepou, a Àger, denuncien
la falta d’inversió per part de
l’ajuntament i de la companyia
elèctrica Montsec després que
fa una setmana l’empresa fos
sancionada al tenir uns cables
massa prop d’una zona de vegetació. Sobre aquesta qüestió,
la presidenta de l’associació de
veïns, Mercè Jornet, mostra preocupació pel risc que suposa que
els cables elèctrics, que toquen
amb els arbres, puguin provocar
un incendi, sobretot durant l’estiu. Segons Jornet, a la urbanització hi ha 97 cases construïdes,
en les quals 13 inquilins viuen
durant tot l’any. “Tenim por que
passi una desgràcia perquè a la

“La nostra filla
encara està en
tractament
psicològic”

TRÀNSIT
Cables de la llum passen al costat dels arbres de la urbanització.

de la urbanització de Sant Josep
de Fontdepou. La sanció serà
d’uns cent euros si el problema
no se soluciona abans d’un mes.
Tanmateix, els veïns critiquen que les sancions no són
la solució, sinó que volen més
manteniment. Segons ells, no
és un problema nou ja que han
enviat informes a la companyia
i a l’ajuntament amb fotografies
que mostren els cables a prop

d’arbres i amb comptadors sense tancar amb cadenat. D’altra
banda, expliquen que l’any passat ja hi va haver un incendi,
però que la ràpida actuació dels
Bombers de la Generalitat de
Catalunya va evitar que s’estengués. Com a tasques preventives, volen organitzar tallers per
tal de saber com actuar en cas
d’incendi, però tot i això exigeixen mesures.

Accidents a
Tàrrega i Bassella
❘ TÀRREGA ❘ Una sortida de via
va obligar a tallar ahir a primera hora de la tarda l’autovia A-2 al seu pas per Tàrrega
en direcció a Lleida, la qual
cosa va provocar retencions
de fins a 1 km. D’altra banda, una persona va resultar
ferida lleu en una sortida de
via a la C-14 a Bassella.
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ESPORTS

CICLISME BTT

PIRAGÜISME
LLEONARD DELSHAMS

Craviotto repeteix
avui el test per
al K4 espanyol
❘ TRASONA ❘ L’elecció del K4 500
espanyol per a l’Europeu i el
Mundial, a la qual aspira Saül
Craviotto, es tancarà avui
amb la repetició de la segona
regata de les quatre combinacions, ja que va ser l’únic que
va remar amb vent en contra.
El lleidatà va dir ahir tenir
“bones sensacions”, encara
que comença a notar “la fatiga física i psicològica”.

TENIS

El CT Urgell inicia
els actes del
50 aniversari
Pepe Palau, Eliseu i Eloi Sisó, Antonio Moreno, Ramona Gabriel, Rubén Loriente, Jordi Martínez, Santi Solsona i Tamayo seran a la cita.

Lleida assalta la Titan Desert

Vint lleidatans prendran part aquest any en el Dakar de la BTT, que es disputa
al Marroc || És la quarta província espanyola amb més representació
XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ La febre per la BTT va
creixent any rere d’any a Lleida
i prova d’això és la nombrosa
representació que anirà aquesta vegada a l’exigent Titan Desert, considerada el Dakar del
mountain bike, que es disputarà
al Marroc del 29 d’abril al 4 de
maig. En total seran vint els ciclistes lleidatans que prendran
part aquest any en la prova, cinc
més que a l’última edició, i serà
la quarta província espanyola
amb més representants. Només
la superen Barcelona, amb 190;
Madrid, amb 98; i Girona, que
aportarà trenta-tres bikers, i
al seu torn està empatada amb
Tarragona i supera províncies
com Granada, amb dotze.

L’expedició lleidatana serà
liderada per Ramona Gabriel i
Diego Tamayo, que ja saben el
que és guanyar la Titan Desert.
La pontsicana, de 33 anys i que
per primera vegada competirà
amb una estructura pròpia, ha
participat en tres ocasions en
aquesta cursa, i en totes ha pujat
al podi. Quan hi va debutar el
2014 va acabar tercera, va guanyar dos anys després, el 2016, i
a l’edició passada va ser segona.
L’objectiu torna a ser el triomf
absolut. Tamayo, un colombià
de 33 anys establert a Alcarràs
i exprofessional del ciclisme a
la carretera, afrontarà la seua
cinquena presència a la carrera
marroquina, a la qual no falta
des del 2014 i que ja va guanyar

el 2015. La resta de participants
de la província de Lleida són Albert Sánchez, David Carrillo i
Eduardo Morcillo, de Sort; Jordi
Marco i Josep Maria Vidal, de
Gerri de la Sal; Carlos Nufrio,
de la Pobla de Segur; Eloi Sisó,
Eliseo Sisó, Josep Ramon Palau i Carles Capdevila, tots ells
de Soses; Enric Subirós i Rubén
Loriente, de Mollerussa; Carlos
Cuenca, d’Alpicat; Mireia Solé,

MÉS DE 600 QUILÒMETRES

La tretzena edició serà
la més dura i tindrà en
Cadel Evans, guanyador
del Tour, la gran atracció

de Balaguer; Josep Térmens, de
Tàrrega; i Jordi Martínez, Santiago Ramón Solsona i Antonio Moreno, els tres de Lleida
capital.
La Titan Desert by Garmin
2018 tindrà un total de 619 quilòmetres de recorregut, repartits en sis etapes, i més de 7.500
metres de desnivell positiu. Serà l’edició amb més navegació
al desert, amb més passos de
dunes i amb una primera etapa amb el desnivell positiu més
gran de la seua història. L’australià Cadel Evans, guanyador
del Tour de França del 2011 i
campió del món de ciclisme en
ruta, serà la principal atracció
d’una participació que s’atansarà als sis-cents corredors.

❘ LLEIDA ❘ El Club Tennis Urgell arrancarà demà els actes
de celebració del cinquantè aniversari de la fundació
amb una jornada dedicada
exclusivament al soci, que
podrà disfrutar de diferents
activitats lúdiques i gastronòmiques durant tot el dia.
El club lleidatà ha previst diversos actes per commemorar l’efemèride que s’aniran
celebrant durant tot l’any.

MOTOCICLISME

Rossi i Màrquez no
aniran a la roda de
premsa d’Austin
❘ MADRID ❘ Dorna va anunciar
ahir que a la roda de premsa
prèvia al GP de les Amèriques a Austin no hi haurà ni
Màrquez ni Rossi, per evitar qualsevol confrontació
directa entre ells arran de
l’incident a l’Argentina, una
cosa que ja va succeir a Xest
2015 després del qual va passar a Sepang, tot i que llavors
simplement es va anul·lar la
conferència de premsa.

