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L’Audiència jutjarà 15 acusats
vinculats amb dos assalts a
una masia de Gavet l’any 2013
Entre els detinguts hi ha l’exdona del propietari i
demanen més de 16 anys de presó per a tres d’ells
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida acollirà la propera setmana,
de dimarts a divendres, el judici
contra quinze persones acusades
d’haver participants en dos assalts violents a una masia del nucli de Gavet, municipi pertanyent
a Estaràs. De fet, una d’elles és
l’exdona del propietari i segons
Fiscalia va ser qui va organitzar
l’assalt, motiu pel qual li demana
6 anys de presó per la inducció
de dos delictes de robatori en casa habitada (3 anys per cadascun
d’ells). A més, el ministeri públic
sol·licita a dos acusats més, amics
de la dona, 6 anys de presó com
a cooperadors necessaris. Segons el ministeri fiscal, aquests
tres van contactar amb els altres
dotze acusats per planificar i cometre els assalts, ja que la dona
sospitava que el seu exmarit tenia mig milió d’euros en una caixa forta que tenia a casa. A tres
d’ells, Fiscalia els hi demana més
de 16 anys de presó.

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu de la masia de Gavet que va ser assaltada

Pel que fa als fets, el primer assalt va ser a les 21.45 hores del 23
de febrer del 2013, on van actuar
quatre homes. Quan el propietari
de la masia va estacionar el seu
vehicle al garatge un dels acusats,
segons el ministeri públic, el va
intimidar amb una arma de foc i
li va donar un cop al cap. Malgrat

tot, la víctima va aconseguir entrar a la casa i va trucar els Mossos d’Esquadra, que es van personar al lloc dels fets.
“Els acusats no van poder
aconseguir l’objectiu”, afegeix,
motiu pel que es va organitzar
un segon assalt amb la intenció
d’aconseguir el mig milió d’eu-

ros, que es va produir la nit del
17 d’agost de 2013. Llavors, tres
encaputxats, armats amb una escopeta i un revòlver, van accedir
a la masia i van lligar amb brides
a tres familiars de la víctima (la
seva parella sentimental i el pare
i el tiet de la víctima, de 69 i 73
anys). Quan el propietari va accedir a casa seva, un dels assaltants,
“amb l’ànim d’acabar amb la vida del propietari de la masia”, li
va disparar un tret a l’espatlla (a
la Vall d’Hebron no li van poder
extreure la bala i l’haurà de portar tota la vida). Tot i estar ferit, la
víctima va poder disparar la seva
escopeta als assaltants, que van
fugir precipitadament amb una
petita quantitat de diners.
Els Mossos d’Esquadra van
iniciar una investigació, ja que
tenien indicis que els indicaven
que els dos assalts estaven relacionats. Entre el 2013 i el 2014 van
detenir quinze persones per la seva implicació en els dos robatoris,
entre les quals hi havia l’exdona
de la víctima dels assalts.

Un acusats diu
que van oferir
pagar-li si deia
que eren seus
els números de sèries estaven repetits, però van puntualitzar que
les falsificacions eren d’alta qualitat i que es podien confondre, al
carrer, amb bitllets de curs legal.
Tot i així, la investigació no es va
poder determinar qui era el contacte d’Itàlia.
Per altra banda, en el cotxe hi havia tres persones. Una

Un home va resultar ahir ferit
amb un tall al braç mentre estava treballant en una empresa
de Vila-sana. En aquest sentit,
els serveis d’emergències van
ser informats a les 12.15 hores que en una fàbrica situada
a l’Avinguda Marlet de la citada localitat s’havia produit un
accident laboral amb una persona ferida. Ràpidament, es va
activar el corresponent protocal per aquest tipus d’incidiències. Cal esmentar que l’home
no havia quedat atrapat en cap
màquina i que va ser tractar
d’un tall al braç que va patir.

Dos ferits en
sengles xocs
entre dos cotxes
a Balaguer
Una persona va resultar ahir ferida de caràcter lleu, a les 13.44
hores, en un accident entre dos
turismes que va tenir lloc al carrer de la Plana, de Balaguer.
Per altra banda, al quilòmetre
165 de la C-12, a la mateixa
localitat, una altra persona va
resultar ferida en un xoc entre
dos turismes.

Denuncien un
caçador furtiu
a les Valls de
Valira per
matar un isard

Afirmen que els detinguts a
la Pobla per falsificar diners
pertanyen a una xarxa
Els Mossos d’Esquadra van manifestar ahir que els quatre acusats
de falsificació de moneda que
van ser jutjats a l’Audiència Provincial de Lleida formarien part
d’una xarxa que compra bitllets a
Nàpols (Itàlia) i els distribueix per
l’estat espanyol des del barri barceloní de Nou Barris. En aquest
sentit, els acusats (dos marroquins i dos subsaharians) van negar ser coneixedors ni propietaris
del sobre amb 7.800 euros en bitllets falsos de 100 euros que els
agents de la policia catalana van
trobar darrera del seient del conductor d’un vehicle a la Pobla de
Segur el 3 de juny de 2016. De fet,
els mossos van manifestar que els
bitllets tenien un tacte diferent i

Un home,
ferit en un
accident
laboral a
Vila-sana
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d’aquestes va fugir quan va veure els agents i un altre dels acusat
van aprofitar per marxar quan els
agents estaven identificant al tercer. Aquest va ser detingut i ahir
va declarar que a la comissaria va
rebre una trucada des del mòbil
de l’acusat que va fugir. “Em van

dir que, com que era jove i no tenia antecedents, els hi digués als
Mossos que els diners eren meus,
que ells ja em buscarien un advocat i que, inclòs, em pagarien”.
Posteriorment, els hi va explicar
als agents. Fiscalia demana deu
anys de presó per cadascun.

Els Agents Rurals van denunciar el passat cap de setmana un
caçador furtiu que es trobava a
la zona de Civís, al terme municipal de les Valls de Valira.
En aquest sentit, segons van
explicar els membres del cos
a través de les xarxes socials,
l’home va ser denunciat per
abatre un exemplar d’isard en
època de veda. Paral·lelament,
a més, cal destacar que durant
el mateix cap de setmana els
membres del cos d’Agents Rural també van inspeccionar diversos caçador en la modalitat
de batuda de caça major.
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Èxit a Camarasa del
Bacallà del Centenari

FOTO: Fira Agramunt / La mostra acull demostracions de cuina i pastisseria

Agramunt, capital del torró
La Fira del Torró i la Xocolata celebrà el 30è Aniversari

Ramon Salvia / Els Amics del Bacallà van apadrinar l’acte

La Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra celebra el
seu 30è Aniversari a partir de
demà, dia 12 d’octubre, i fins
al diumenge, dia 14.

Mig centenar dels Amics del
Bacallà van participar el dissabte, dia 6 d’octubre, en el
dinar i apadrinament del plat
Bacallà del Centenari que el
restaurant Can Pere de Cama-
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Agramunt
Així, agramuntins i visitants es

preparen per a tot un festival
amb el torró i la xocolata com a
protagonistes.
En aquesta edició la mostra compta amb vuit espais. El
Pavelló Dolç, dedicat als torronaires i els expositors del món
del dolç; l’Aula del Gust, on es
fan les demostracions de cuina
i pastisseria; la Carpa de la cuita on es fan demostracions en
directe de l’elaboració del torró

i de la xocolata; el Pavelló Agroalimentari, on es potencien els
productes del territori; l’Aula
del Tast, on es fan demostracions i tastos; el Pavelló Agroalimentari, que és l’espai dedicat a
expositors del món multisectorial, i l’espai Cuinetes, l’àrea de
jocs i tallers gastronòmics per a
nens. Una altra de les novetats
d’enguany és el receptari De
l’aula a la taula.

rasa ha creat amb motiu del
centenari de la presa de la localitat. Pere Salinas i Alex Salinas van presentar el plat amb
el president de la societat
gastronòmica, Àngel Pedra.

Lagravera / Lagravera va obrir el programa de veremes

Veremes 2018 del vi
solidari Gra de Sorra
El celler Lagravera va començar el programa de veremes
col·laboratives amb les quals
s’elabora el vi solidari Gra de
Sorra el dissabte, dia 6 d’octubre. Terrer de Pallars a Figue-

rola d’Orcau, pren el relleu
aquest dissabte, 13 d’octubre. Mentre que Mas Blanc i
Jové de la Pobla de Cérvoles
tancarà el programa el dissabte, dia 20 d’octubre.

