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COMARQUES

SUCCESSOS ROBATORIS VIOLENTS

EMERGÈNCIES

Assalten un habitatge a Juneda i
agredeixen un dels propietaris

Troben un
boletaire
perdut al
Pallars Jussà

Els Mossos van detenir un dels lladres, retingut pels inquilins, i busquen els altres
tres || Un es va encarar a una víctima i la va colpejar amb un tornavís
ÒSCAR MIRÓN

M. C.

❘ JUNEDA ❘ Quatre individus van
assaltar dimecres passat un habitatge a Juneda i van agredir
amb un tornavís un dels inquilins. Els fets van ocórrer als voltants de la una del migdia al carrer Riu Femosa, quan la víctima
i el seu fill van sorprendre els
quatre delinqüents a l’interior
de casa seua. Després d’un ràpid forcejament van aconseguir
retenir dos dels lladres, encara
que finalment un va aconseguir
escapar-se després de clavar diversos cops amb un tornavís que
tenia a mà una de les víctimes.
També van fugir els altres dos
assaltants. Fins al lloc es van
desplaçar agents de la Policia
Local de Juneda i diverses pa-

JUSTÍCIA

INVESTIGACIÓ

Els Mossos d’Esquadra
han detingut un sospitós
i busquen els tres
lladres que han fugit
trulles dels Mossos d’Esquadra,
que van detenir l’únic autor dels
fets que no havia pogut escapar
i van obrir una investigació per
trobar els tres que van escapar.
Tots ells són autors d’un delicte
de robatori amb força i violència. El detingut roman a l’espera
de passar a disposició judicial
en les pròximes hores. El succés va causar preocupació entre alguns dels veïns d’aquesta
localitat, alarmats per l’episodi
de violència.
Aquest episodi violent es
produeix tot just un dia després
d’un altre de similar en el qual
quatre homes van assaltar una
casa de Monferrer i Castellbò,
a l’Alt Urgell, després de lligar
de mans a un llit la propietà-

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ Els
Bombers de la Generalitat,
amb la col·laboració dels
Mossos d’Esquadra, van desplegar ahir un dispositiu a
Sant Esteve de la Sarga per
localitzar un boletaire que
s’havia perdut. Un gendre del
desaparegut va alertar a les
13.53 hores que feia dos hores que no trobava el seu sogre, de 70 anys, després que
haguessin sortit a buscar bolets a Alsamora. A l’operatiu
van treballar deu dotacions
dels Bombers i patrulles dels
Mossos. L’home va ser trobat a les 15.55 hores. Estava
deshidratat i va ser evacuat a
l’hospital de Tremp per fer-li
una revisió.

Imatge presa ahir del carrer Riu Femosa, en el qual es troba l’habitatge assaltat.

LES CLAUS

Assalt amb violència. El propietari i el seu fill es van trobar l’entrada
de l’habitatge forçat i van intentar retenir dos dels quatre lladres, encara que un d’ells va poder escapar-se colpejant el pare. Els Mossos ja han
obert una investigació per trobar els tres fugitius.

Un altre assalt aquesta setmana. Els Mossos d’Esquadra van de-

tenir dimarts passat quatre homes com a presumptes autors d’un altre
assalt violent a una casa de Montferrer i Castellbò. Van lligar la inquilina
de peus i mans al llit. El marit i el fill de la víctima van col·laborar en la
detenció.

ria, com va avançar SEGRE. En
aquella ocasió, el robatori amb
violència i intimidació es va produir en un habitatge del nucli
del municipi de Santa Creu. Els
lladres, que anaven encaput-

xats, van assaltar la dona quan
dormia i la van lligar de peus i
mans al llit. La dona va poder
avisar sobre els fets. El marit i
el fill de la víctima, al dirigir-se
fins a Santa Creu per la carre-

tera que serveix d’accés, es van
creuar amb els vehicles dels lladres, un Citroën i un Ford. El
fill, en el moment de reconèixer
el vehicle que havien descrit els
veïns, els va obligar a parar tot
simulant un accident. Això va
permetre als Mossos d’Esquadra detenir els 4 sospitosos. La
família va presentar una denúncia davant de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra, que
han obert una investigació. Els
detinguts per aquell assalt no
tenen antecedents i la investigació policial continua oberta
per determinar la seua possible
relació amb altres delictes no
aclarits. A aquesta investigació
s’uneix ara l’oberta per l’assalt
de dimecres a Juneda.

Noves
residències per
a presos al final
de la pena
❘ LLEIDA ❘ El departament de
Justícia ha dotat amb un centenar més de places la xarxa
de pisos perquè els presos
amb millor evolució acabin
la condemna mantenint un
contacte progressiu amb la
societat. Les places es reparteixen entre quatre nous
habitatges, cap dels quals a
Lleida, que se sumen als deu
ja existents i repartits per tot
Cataluya. D’aquesta manera,
els reclusos recuperen a poc
a poc l’autonomia i poden refer la seua vida professional
i les relacions socials i familiars amb l’acompanyament
dels serveis penitenciaris
pertinents, en un entorn el
més semblant al de la vida
en llibertat.

