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❘ TORÀ ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van buscar ahir du-
rant tres hores un home de 
66 anys que havia desapare-
gut a la zona de Vallferosa, 
al terme municipal de Torà. 
L’avís el van donar poc des-
prés de les sis de la tarda les 
persones amb qui havia sortit 
a passejar. 

Pel que sembla, en un punt 

determinat el van perdre de 
vista. Fins al lloc dels fets es 
van desplaçar nou dotacions 
dels bombers, entre les quals 
els Grae. 

Després de tres hores de 
recerca per la zona, final-
ment l’home va ser localitzat 
cap a les nou de la nit cami-
nant per una pista a prop del 
mirador.

Busquen durant 3 hores 
un desaparegut a Torà

EMERGÈNCIES BOMBERS

Rescaten 2 gossos 
després de caure per 
un barranc a Salàs

EMERGÈNCIES

❘ SALÀS DE PALLARS ❘ Els bom-
bers van rescatar ahir al 
matí dos gossos que van 
caure per un barranc al 
terme de Salàs de Pallars. 
Va ocórrer sobre dos quarts 
de vuit del matí quan van 
sortir a passejar amb la seua 
propietària. En un moment, 
van caure per un barranc i 
van quedar atrapats en uns 
arbres amb les corretges 
enganxades.

Segon incendi  
en dos dies a la 
carretera d’Aitona

FOCS

❘ AITONA ❘ Un nou incendi es 
va declarar ahir als marges 
de la carretera LP-7041 a 
Aitona, a l’altura del quilò-
metre 9, en un lloc molt pro-
per a l’indret on es va de-
clarar un altre foc dimarts. 
Fins al lloc es van desplaçar 
dos dotacions dels bombers 
per sufocar les flames, que 
van afectar la calçada. L’in-
cident va ocórrer poc abans 
del migdia.

Accepta 2 anys de presó per 
traficar amb cocaïna a l’Albi
Al judici celebrat ahir a l’Audiència de Lleida || Va ser sorprès 
després de declarar-se un incendi a casa seua el 2015

TRIBUNALS DROGUES

L.G.
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida 
va acollir ahir un judici contra 
un jove acusat de traficar amb 
cocaïna, droga que manipulava 
a l’entresolat d’un habitatge si-
tuat a l’Albi i que va ser sorprès 
el dia de Nadal del 2015 des-
prés de declarar-se un incendi 
al pis. Els fets es remunten al 25 
de desembre del 2015 quan es 
va produir un incendi a la casa 
on vivia l’acusat, de 31 anys, i 
es van descobrir múltiples ob-
jectes destinats a manipular 
la droga, com un forn elèctric, 
diverses garrafes i cubells. 

En alguns d’aquests es va 
identificar cocaïna, a més de 
productes que s’utilitzen per 
preparar la substància per a la 
seua venda a tercers. Segons 
consta a l’escrit d’acusació de 
la Fiscalia, després de l’incendi, 
els Mossos d’Esquadra van tro-
bar en un sobre de paper 0,16 
grams de cocaïna. 

El Ministeri Públic afirma 
que un gram de cocaïna al 

mercat il·lícit té un preu de 60 
euros. A l’habitatge, els investi-
gadors també van trobar altres 
objectes per a la manipulació 
de la droga, com una màsca-
ra amb filtre, unes ulleres de 
laboratori i un guant, identifi-

cant-se als tres objectes cocaï-
na i en els últims també una 
substància que es prepara per 
tallar la droga.

Després que l’acusat, repre-
sentat per l’advocat Xavier 
Prats, de Prats Advocats, re-
conegués els fets, la Fiscalia 
va rebaixar la pena de presó 
que sol·licitava. I ho va fer des-
prés d’aplicar l’apartat segon 
de l’article 368 del Codi Penal 
(delicte contra la salut pública 
en la seua modalitat de drogues 
que causen un greu mal a la 
salut) davant de la poca quan-
titat de substància estupefaent 
trobada a l’habitatge, la qual 
cosa no permet determinar la 
droga que destinava a la venda 
il·lícita. Aquest apartat també 
té en compte les circumstàncies 
personals de l’acusat.  

A més dels dos anys de 
presó, el Ministeri Públic va 
sol·licitar que se li imposi una 
multa de 30 euros i va dema-
nar la destrucció de la droga 
confiscada.

LES CLAUS

Els fets
z El jove manipulava la cocaïna 
a l’entresolat d’un habitatge 
a l’Albi, quan el desembre del 
2015 es va declarar un incendi 
a la casa. Segons la Fiscalia, ve-
nia droga almenys des del no-
vembre d’aquell any.

Acord
z La Fiscalia va rebaixar ahir al 
judici la seua petició de 4 a 2 
anys de presó després d’apli-
car-li el segon apartat de l’arti-
cle 368 sobre tràfic de drogues, 
al ser intervinguda una petita 
quantitat de cocaïna.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Es pot fer una jugada econòmica i es 
poden negociar i posar en marxa els 

contractes. Succeiran coses bones si preneu la 
iniciativa i canalitzeu l’energia.

TAURE 20-IV / 20-V.
L’engany emocional és evident. Si creieu 
que algú no està sent honest amb vos-

altres, feu preguntes directes. No sentiu que heu 
de pagar els errors.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els guanys personals semblen prome-
tedors. Enfoqueu-vos en les societats i 

genereu canvis positius que us animin a fer el 
millor possible. Es destaca l’amor.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No cregueu en rumors. Un dels vostres 
amics us decebrà. Mantingueu la infor-

mació personal i contrasenyes i documents im-
portants en secret.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Les coses bones s’adrecen cap a vosal-
tres. Els viatges, les comunicacions i 

treballar en xarxa generaran canvis positius en 
la manera en què tracteu els altres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Una sorpresa o proposta s’ha d’encarar 
amb compte. Si sou massa ràpids per 

queixar-vos, és possible que perdeu una cosa 
especial. Escolteu el que d’altres diuen.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Si no podeu entendre on us trobeu amb 
algú, pregunteu-ho. És millor saber a 

què us enfronteu abans de gastar massa energia 
en una cosa que té obstacles.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu amb compte quan tracteu pro-
blemes emocionals. Algú utilitzarà con-

tra vosaltres la informació que compartiu. Con-
centreu-vos en la feina i en els canvis.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les emocions seran difícils de controlar. 
Només compartiu sentiments amb les 

persones en qui confieu. S’ha de considerar fer 
diferents plans.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Compartir pensaments amb d’altres 
generarà preguntes i inquietuds. Deci-

diu-vos a eliminar qualsevol obstacle. Escolteu, 
però no cediu a la manipulació emocional.

AQUARI 20-I / 18-II.
Obrir-vos amb d’altres pot causar incer-
tesa. Podeu posar fi als entrebancs que 

poden aparèixer si els tracteu aviat. Escolteu 
sense cedir a la manipulació emocional.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Poseu sabor a la vostra vida. Proveu una 
cosa nova, però primer cuideu les res-

ponsabilitats. Sentir-vos lliures i clars per seguir 
els somnis farà que tot sigui molt més fàcil.

L’exposició ‘Supernova’ de l’artista Pol 
Peiró estarà a l’IEI fins a l’abril
Pol Peiró va inaugurar ahir l’exposició Supernova a l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La mostra compta amb 13 
obres inèdites de gran format que podran veure’s a la Sala 
Montsuar de l’IEI fins al dia 8 d’abril.

GUIU TUBELLA

Presentació del llibre ‘La Conca de      
Tremp, celler del Prineu’, ahir al Parador
El Parador del Roser va acollir ahir la presentació del lli-
bre La Conca de Tremp, celler del Pirineu. Dos mil anys 
de vinya i vi, de Xavier Tarraubella i Laureà Pagarolas, 
amb un tast de vins dels cellers de la zona.

GUIU TUBELLA

El 5 de març passat alumnes de 
primer de l’escola Comtes de Tor-
regrossa d’Alcarràs van assistir a 
un assaig dels Castellers de Llei-
da. L’activitat s’emmarca dins del 
projecte sobre els castellers que 
organitza el centre docent de la 
localitat. Durant aquesta jornada, 
els nens van poder practicar l’equi-
libri i pares i mares van aprendre 
a fer la pinya.

Alumnes de Comtes de 
Torregrossa d’Alcarràs, 
amb els Castellers

Més de 130 alumnes fan 
pràctiques a les escoles 
bressol de Lleida
Un total de 137 estudiants 
d’educació de Lleida, 90 de la 
UdL i 47 d’FP, cursen les seues 
pràctiques externes a les esco-
les bressol de la ciutat durant el 
curs 2017-2018. La tinent d’al-
calde Montse Parra i la regidora 
d’Educació, Rosa Maria Salme-
rón, van rebre ahir al Saló de 
Sessions de la Paeria el centenar 
de practicants.

ÒSCAR MIRÓN

“Estem molt feliços. És el nostre premi més gran”
El sorteig de l’Euromilions va 
portar ahir l’alegria a l’estanc 
situat en el número 3 del car-
rer Alcalde Porqueres, on la 
nit anterior va repartir més de 

200.000 euros a un sol afortu-
nat (vegeu SEGRE d’ahir). “Es-
tem molt contents. És el premi 
més gran que hem donat”, va 
explicar ahir un dels seus res-

ponsables, Aleix Castarlenas. 
“No sabem qui és l’agraciat per-
què per aquí passa molta gent. 
Sabem que va fer una aposta 
automàtica.”

ÒSCAR MIRÓN

Aleix Castarlenas, ahir, mostrant el cartell que acredita el premi de l’Euromilions.
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