MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2019 | COMARQUES 15
Decomissen
tabac de
contraban
a les Valls
de Valira
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La Guàrdia Civil va intervenir
4.711 paquets de tabac i 2.160
grams de picadura en dos controls fiscals a les Valls de Valira
(Alt Urgell). La mercaderia, valorada en 20.490,56 euros, es
va localitzar la setmana passada a l’interior d’un vehicle i
d’un autobús. Una de les actuacions va tenir lloc diumenge al
recinte duaner de la Farga de
Moles, quan els agents van revisar un autocar amb matrícula
francesa i 72 passatgers a bord.
Després de preguntar-los si tenien alguna cosa per declarar,
van constatar com, en diversos
equipatges, hi havia més tabac
del permès per viatger. Mentre,
dijous passat, a la carretera que
va a Civís, van identificar un home de 53 anys i de nacionalitat francesa que havia amagat
1.820 paquets al maleter, valorats en més de 7.500 euros. En
el cas de la intervenció a la duana, cap passatgers se’n va voler
fer càrrec i es va decomissar tot
el gènere que s’havia localitzat.

El coronel de l’acadèmia
de Talarn denuncia tràfic
de drogues a la institució
El cas que afecta al recinte militar està
actualment sota secret de sumari
Lleida
REDACCIÓ
El coronel director de l’Acadèmia
General Bàsica de Suboficials de
Talarn, Ricardo Salgado, va denunciar al Jutjat Togat Militar
Territorial número 31, amb seu a
Barcelona, un presumpte delicte
de tràfic de drogues a la institució
militar, segons va publicar ahir el
diari El Confidencial Digital.
En aquest sentit, segons explica el diari digital, el coronel
director va denunciar els fets en
entendre que podrien ser constitutius d’alguns dels delictes del
Codi Penal Militar. Tot i així, El
Confidencial Digital va explicar
que des del tribunal en el que
s’instrueix el cas (en estar vacant
la plaça de Barcelona la instrucció
l’ha assumit un jutge militar de
Saragossa) i també des del Tribunal Militar Central expliquen que
el cas es troba sota secret de sumari. De la mateixa manera, LA
MAÑANA es va posar en contacte
amb el Ministeri de Defensa, però
no es va rebre resposta.
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Els articles del Codi Penal persegueixen a qui “executi actes de
cultiu, elaboració o tràfic, o d’una
altre manera promogui, afavoreixi o faciliti el consum il·legal de
drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques, o
les tinguin amb aquests fins”, que
implica diversos anys de presó,
assenyala el rotatiu. A Talarn s’im-

parteix l’ensenyament militar per
l’ingrés a l’Escala de Suboficials,
així com el curs d’actualització per
l’ascens a brigada del Cos General
de l’Exèrcit de Terra, el curs d’actualització per l’ascens a caporal
major de l’Exèrcit de Terra i les
jornades d’actualització per sotstinents seleccionats per l’ascens a
sotsoficial major.

Els Mossos
van trobar a
l’establiment
32.355 euros
van detenir l’home, que en aquell
moment tenia 44 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Balaguer, com a presumpte autor
d’un delicte contra la salud pública amb l’agreujant de fer-ho a
través d’un establiment obert al
públic, ja que en el local van trobar 11,48 grams de cocaïna distribuïts en 22 paperines, una bàscula de precisió i 14.670 euros en

La titular del jutjat penal 3 de
Lleida va condemnar ahir ‘in
voce’ a dos anys de presó a tres
acusats d’un delicte de robatori amb força en casa habitada.
Les parts van arribar a un acord
previ a la celebració del judici
i els tres homes van admetre
que l’11 de setembre de 2017
van entrar en una casa de la localitat de Pallerols i van robar
1.800 euros. La jutgessa els hi
va suspendre la pena de presó
sempre que no delinqueixin en
un període de tres anys i que
paguin la corresponent responsabilitat civil.

Una furgoneta,
cremada a la
carretera LV-3322,
al terme de Linyola
Els Bombers de la Generalitat
van extinguir ahir un incendi
que va cremar una furgoneta
al quilòmetre 717 de l’LV-3322,
al terme municipal de Linyola.
En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats
del foc en el vehicle a les 12.28
hores i fins al lloc dels fets es
van desplaçar dues dotacions
del cos. No van haver-hi ferits.

Rescaten
dos cabirols
al Canal de
Balaguer a
Vallfogona

Demanen 8 anys de presó a
un veí de Balaguer per vendre
droga a la seva carnisseria
Fiscalia demana 8 anys de presó i
una multa de 2.000 euros per un
home, D. R., acusat d’un delicte
contra la salut pública de substància que causa greu dany a la
salud en vendre, suposadament,
drogues a la seva carnisseria de
Balaguer. En aquest sentit, cal dir
que el judici se celebrarà avui a
l’Audiència de Lleida i que el ministeri fiscal ja va demanar en
el seu moment el sobreseïment
provisional contra un altre home.
Pel que fa als fets, segons el
ministeri fiscal, l’acusat duia a
terme aquesta pràctica, com
a mínim, des del setembre de
2017. Els Mossos d’Esquadra van
registrar l’establiment comercial,
situat a la plaça Mercadal de Balaguer, el 24 d’octubre de 2017 i

Condemnats a
2 anys de presó
per robar
en una casa
de Pallerols
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metàl·lic “procedents de la venta
al públic de la droga”, indica Fiscalia en el seu escrit d’acusació. A
més, la policia catalana també va
trobar tres telèfons mòbil.
En l’entrada a casa seva, al carrer Botera de la mateixa població,
els agents van trobar 0,85 grams

de marihuana, una altra bàscula,
material plàstic preparat per embolicar petites dosis de cocaïna
i 32.355 euros en metàl·lic. Segons el ministeri públic, el valor
de la cocaïna decomissada era de
680,64 euros, mentre que el de la
marihuana, 4,5 euros.

Els Agents Rurals van rescatar recentment dos cabirols que havien caigut al
Canal de Balaguer a Vallfogona de Balaguer. En comprovar el seu bon estat van
ser retornats al bosc. Precisament, aquesta setmana
van rescatar un cabirol que
havia caigut al Canal d’Urgell al seu pas per Arbeca i
el van alliberar a la Reserva
Natural de Mas de Melons.
Cal dir que els membres
del cos es van reunir amb la
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i
van parlar de la necessitat
de prendre les corresponents mesures.
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Fruits de Ponent i Sol Virol
entren a la junta d’Afrucat
i surten SAT Río Cinca i la
Cooperativa de Seròs

Inicien els tràmits per concedir
la màxima protecció cultural
a l’església del Pont de Suert
Serà catalogada Bé Cultural d’Interès Nacional
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Afrucat, Associació Empresarial
de Fruita de Catalunya, va renovar ahir per unanimitat la seva
Junta Directiva pels propers 4
anys. La nova Junta incorpora
dues empreses: Fruits de Ponent i Sol Virol que substitueixen
la SAT Río Cinca i la Cooperativa
de Seròs. La Junta també renova 4 dels seus representants:
Sebastià Escarp i Josep Cabré
passen a formar part de la Junta com a representants de les

empreses entrants, mentre que
Jaume Lozano (Lozano Jiménez)
i Xavier Juvilla (Viyefruit) substitueixen Ursino Lozano i Vicente
Yepes respectivament.
Els càrrecs del Consell Rector
de la Junta Directiva es mantenen amb Francesc Torres (ACTEL) com a president d’Afrucat,
Ignasi Argilés (Nufri) com a Vicepresident i Joan Serentill (Fruilar) com a Secretari, informà
ahir Afrucat.

L’Ajuntament del Pont de Suert
repararà al juny les filtracions
de la llar municipal d’infants
L’Ajuntament del Pont de Suert
començarà la setmana que ve
les obres per a reparar de forma
definitiva abans del pròxim mes
de juny les filtracions de la llarmunicipal d’infants, amb una
partida d’urgència de 20.000
euros. L’AMPA “Blauet” del centre va denunciar davant l’Ofici-

na del Consumidor del Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça, i
els Departaments de Sanitat i
Educació l’aparició reiterada de
goteres al centre. Al desembre
passat, l’AMPA ja va denunciar la
situaciò i va instar a l’Ajuntament
a actuar, el qual va optar per fer
una reparació provisional.

El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS
El Departament de Cultura de
la Generalitat i l’Ajuntament del
Pont de Suert han iniciat els tràmits per a la declaració de l’esglèsia de l’Assumpció de la localitat
com a Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN), que és la catalogació de màxima protecció com a
monument històric. Aquesta esglèsia, icona del municipi i exemple d’art modern (té poc més de
60 anys), és una obra d’enginyeria
de l’arquitecte Eduardo Torroja,
que en el moment de la construcció del temple era també màxim
responsable d’Endesa i un referent a nivell mundial en cobertes i
formigó. El disseny de l’esglèsia es
va materialitzar en una construcció lleugera, però també sensible
als factor externs, com la calor i la
neu. Això s’ha posat en evidència
en les darreres setmanes, en que
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han aparegut filtracions en la nau
central que han obligat a fer una
intervenció d’urgència.
Precisament la declaració de
l’esglèsia com a BCIN obrirà les
portes a les vies de finançament

El balneari de Caldes de Boí
va iniciar la temporada el
passat dia 2 de maig
El passat 2 de maig comença la
temporada al Balneari de Caldes
de Boí. L’estació termal de l’Alta
Ribagiorça, situada a l’entrada
del Parc Nacional d’Aigüestrotes,
compta amb 37 fonts minero medicinals i tractaments respiratoris, dermatològics i reumatològics
únics.

El Centre Termal de Caldes de
Boí ofereix un any més una gran
varietat de serveis i tractaments
que tenen com a base l’aigua minero medicinal de la zona.
Hi destaquen estufes naturals,
fangoterapia propia i els banys
amb aigua sulfurada, així com
una àmplia carta de serveis de

El Consell del Jussà projecta
més de 100 activitats en
matèria d’educació
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La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà va
aprovar ahir el 17è Pla Comarcal
Jussaeducació, que enguany té
més de 100 activitats que permeten a l’alumnat endinsar-se en
la realitat històrica, cultural, natural i social del Pallars Jussà.
Una de les principals avantatges d’aquest projecte- que
compta amb una inversió total de
19.500 euros, 14.000 dels quals

els aporta el Consell Comarcal- és
la variada oferta educativa amb
iniciatives que es distribueixen en
diferents municipis de tota la comarca. Així doncs, amb la voluntat de conèixer el territori, apreciar-ne el seu valor i avançar cap
a la construcció de nous coneixements, s’ha planificat iniciatives
en diferents àmbits com són el
teatre en anglès i l’educació ambiental i viatges.

necessàries per fer-hi les obres
pertinents i garantitzar el seu
manteniment. L’esglèsia de l’Assumpció del Pont de Suert és un
dels símbols més represantius del
municipi.

benestar com massatges, tractaments corporals i de dermocosmética. A les seves instalacions
hi ha un circuit d’aigües termals
amb piscina climatitzada,jacuzzis,
vaporariums, hammam natural,
sales d’inhalacions i aerosols,
cabines de fangoterapia propia,
cabines de massatge, zona de
tractaments d’estética, i relaxants
sales de repós.
L’ equip médic de Caldes de
Boí supervisa els programas de
tractament, visitant els pacients
en la seva consulta i indicant el
tractament personalitzat.

Artur Blasco
presenta un recull
de 89 cançons de
l’Alta Ribagorça
El proper dia 11 de maig , Artur
Blasco presenta un recull de 89
cançons i 31 cantarelles de dites i renoms de pobles de l’Alta
Ribagorça i la Ribagorza Oriental, en el que serà el volum X,
de l’obra A peu pels camins del
cançoner. El recull es va fer entre els anys 1982 i 2018 i hi participen 47 cantants i informants
de 22 nuclis de població de les
dues comarques.

