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Els Mossos detenen tres
homes a la Segarra
per estafar uns 40.000
euros a asseguradores

Haurien presentat el mateix informe
mèdic per simular una fractura a la mà
Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres tres homes, dos
veïns de Cervera, de 37 i 31 anys,
i nacionalitat egípcia, i un veí de
Guissona, de 31 anys i nacionalitat romanesa, per suposadament
estafar asseguradores. Les detencions van tenir lloc arran d’una investigació oberta fa 8 mesos per
una denúncia del representant
d’una empresa d’assegurances
per una suposada estafa comesa
per quatre veïns de la Segarra.
Segons els documents aportats,
els autors haurien cobrat fraudu-

lentament una indemnització al
patir una suposada fractura d’escafoides. L’import de l’estafa se
situa en uns 40.000 euros, la investigació continua oberta i no es
descarten noves detencions.
Entre el setembre de 2017 i el
maig de 2018 els assegurats van
presentar els corresponents informes mèdics per justificar les
seves lesions, però en els documents només canviava els noms
i la data de la lesió. Els investigadors dels Mossos, una vegada
confirmades les còpies, van recercar els registres de les assistències sanitàries pròpies d’aquesta

lesió en els centres de salut de
la comarca i en l’hospital de referències sense trobar-hi res. També hi havia una relació directa entre ells ja que en el moment dels
fets tots eren treballadores de la
mateixa empresa. Tampoc constaven baixes laborals en els períodes de les suposades lesions.
Durant la investigació els agents
van detectar mitja dotzena més
de sinistre declarats pels detinguts en altres companyies d’assegurances, sumant 36.595 euros,
que es posaran en coneixement
de les empreses per poder auditar els expedients.

Rescaten
una llúdriga
a la presa de
la Torrassa
Membres del Parc Natural de l’Alt
Pirineu i Agents Rurals van rescatar una llúdriga que havia quedat
atrapada a la presa de la Torrassa,
a la Guingueta d’Àneu. Posteriorment, es va retorna al riu sense
cap dany. Al costat ja hi ha un pas
de fauna, però en ocasions “passen pels llocs més insospitats”.

Els Bombers aixequen la vaga
d’hores extres en arribar
a un acord amb el Govern
Els Bombers han aixecat fa una
setmana la vaga d’hores extres
que van començar al desembre després d’arribar a un acord
amb el Govern, segons va avançar el diari Ara i van confirmar a
l’ACN. El pacte subscrit pels sindicats encara ha de ser ratificat
per diferents organismes abans
de la signatura formal, però els
bombers ja van votar fa alguns

dies que avalaven aquest preacord i que tornarien a fer hores extres voluntàries. Antonio
del Rio, de la UGT, va explicar
que han aconseguit revertir el
decret que augmentava la jornada en 102 hores “sense molta afectació retributiva”. Des de
CCOO, Joan Biescas va apuntar
que s’equipararà el preu de l’hora extra al de la ordinària.








































FOTO: @pnaltpirineu / La llúdriga, en el moment del rescat

Un vehicle cau per un desnivell de 5 metres
a Alfés i el seu conductor resulta il·lès
El conductor d’un turisme va resultar il·lès ahir tot i que el vehicle que
conduïa va partir una sortida de via al quilòmetre 130 de la C-12, al
terme municipal d’Alfés, i va caure per un desnivell de 5 metres. Els fets
van tenir lloc a les 14.30 hores, moment en el que els serveis van ser
alertats, i es van desplaçar els Bombers, Mossos i el SEM.

Accident entre un camió i un cotxe a la
C-26, a la Sentiu de Sió, amb un ferit
La C-26, concretament al quilòmetre 33, al terme municipal de la Sentiu de Sió, va registrar ahir un accident en el que es van veure implicats
un camió i un turisme. En tenir coneixement, en el lloc es van personar
els Bombers, els Mossos i el SEM. El conductor del cotxe van partir cops
per tot el cos i va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Extingeixen
un incendi de
xemeneia a la
Pobla de Segur
Els Bombers van extingir ahir un
incendi de xemeneia que es va
produir en un habitatge situat
al número 42 de l’Avinguda Verdaguer de la Pobla de Segur. En
aquest sentit, els serveis d’emergències van ser alertats del foc a
les 12.31 hores i es van desplaçar els Bombers. No van haver-hi
ferits i la resta del habitatge no es
va veure afectada.



























