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Detenen tres homes per
cultivar gairebé 2.000
plantes de ‘maria’ a Torà
FOTO: Agents Rurals/ Els agents al lloc on s’han trobat la runa

Localitzen dos abocaments
de runes i d’obra a Tremp
Els Agents Rurals van localitzar
ahir dos abocaments de runes i
restes d’obra al terme de Tremp.
Els Agents van aixecar acta i
van requerir la retirada imme-

diata de tot el material i trasllat
al gestor autoritzat. D’aquesta
manera, el responsable haurà
d’aportar el justificant d’entrada
al gestor.
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Queixes a Gimenells per tales
de tanca per posar contenidors
Durant el dia d’ahir l’Ajuntament
de Gimenells va procedir a arrencar uns vint metres metres
de tanca viva del perímetre del
Parc de les Moreres per tal d’ubi-

car-hi una illa de contenidors de
reciclatge. Aquesta decisió va ser
considerada innecessària i inapropiada per part d’alguns veïns
de la població.

Tenien la instal·lació elèctrica
punxada per poder il·luminar i regar
Torà
ACN
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat a tres homes
de 35, 38 i 40 anys, tots tres de
nacionalitat xinesa, un veí de Girona i dos amb domicili desconegut, per cultivar 1.951 plantes
de marihuana en una nau industrial inactiva al municipi de Torà
(Segarra). Als tres homes se’ls
acusa d’un suposat delicte contra la salut pública i un altre de
defraudació de fluid elèctric, ja
que es va detectar que tenien la
llum punxada per poder utilitzar
la gran quantitat de làmpades,
ventiladors, generadors elèctrics,
transformadors i un sofisticat sistema de reg que hi havia a la nau.
La investigació policial es va iniciar el passat 25 de febrer a conseqüencia d’una avaria elèctrica
provocada per una connexió il·lícita a la xarxa al carrer Palauet del
municipi.
Els investigadors van sospitar
de bon principi que l’alt consum
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de llum que es feia en aquella nau
inactiva podria estar relacionat
amb un cultiu intensiu de marihuana. Dimarts passat, a través
d’un dispositiu de vigilància dels
Mossos, els agents van veure tres
persones de nacionalitat xinesa
que sortien de la nau i que, quan
van veure els policies, van adoptar una actitud sospitosa. Poc

després, els Mossos d’Esquadra
van comprovar que de l’interior
del magatzem sortia una forta
olor de marihuana i, posteriorment, van constatar que a dins
hi havia moltes plantes i estris
per cultivar-les. Els detinguts van
passar ahir a disposició judicial al
jutjat d’instrucció en funcions de
guàrdia de Solsona.

DEIXEN CREMAR UN FOC AGRÍCOLA A SUDANELL . Es tractava d’un foc petit agrícola
que els bombers van deixar cremar fins que s’extingís. El cos de bombers de la Generalitat
va rebre l’avís ahir a dos quarts d’una del migdia i hi van destinar dues dotacions. Aquesta no
va ser l’única sortida que van efectuar ahir els agents del cos. Una de les altres actuacions va
ser a Lleida, al carrer Sant Domènec, on els van avisar que hi havia uns cables elèctrics que
xispejaven. Els bombers van rebre l’avís a les 15.37 i els cables no van provocar cap foc. Van
revisar la instal·lació elèctrica i també van avisar a la companyia corresponent.

