
Rescaten una dona 
amb fractura de 
turmell al Congost 
de Mont-rebei

Apaguen un foc 
en una granja de 
Castellnou, al 
Pla d’Urgell

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una dona de 
50 anys amb possible fractura 
de turmell al Congost de Mont-
rebei (Àger). L’avís es va rebre a 
les 15.10 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar el Grup 
d’Actuacions Especials i el Grup 
d’Emergències Mèdiques dels 
Bombers amb  gruatge. La do-
na va ser traslladada després a 
l’hospital de Tremp.

Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un foc d’una 
granja a Castellnou de Seana 
(Pla d’Urgell). L’avís es va rebre 
a les 15 hores i fins al lloc dels 
fets, als afores del municipi, es 
van desplaçar quatre dotaci-
ons. El foc va destruir una pi-
la d’escombraries i hores més 
tard el van donar per extingit. 
Cap persona va resultar ferida.

Cau una banda 
d’atracadors que 
havia actuat a Lleida
Estaven especialitzats en assaltar 
empreses amb el mètode butron
La Guàrdia Civil va 
desarticular un grup 
criminal itinerant 
especialitzat en assaltar 
naus industrials.

Lleida
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil va procedir a la 
detenció de sis persones a Ma-
drid, acusades de perpetrar una 
mica més d’una vintena de ro-
batoris en diverses províncies, la 
major part d’ells, un total de 13, 
a Pontevedra, segons va publi-
car Europa Press. Els agents van 
detenir a sis albanokosovars as-
sentats a Madrid especialitzats 
en assaltar empreses pel mètode 
del butron en l’operació bateja-
da com Sangal. Es va començar 
a investigar al gener, quan es va 
detectar a la província un re-
punt de la comissió dels robato-

ris amb força a l’interior de naus 
industrials i sempre es feia servir 
el mateix modus operandi. Els 
membres del grup estaven es-
pecialitzats en el mètode del bu-
tron. Es desplaçaven en diversos 
vehicles des del seu assentament 
a Madrid a altres províncies. En 
el cas de Lleida no els importava 
fer més de 600 quilòmetres i cre-
uar el país per cometre els seus 
robatoris. Els integrants del grup 
es repartien diverses comeses 
per dur a terme els seus “cops”. 
Mentre uns es dedicaven a es-
tudiar les mesures de seguretat 
dels establiments per inutilitzar 
els sistemes d’alarmes durant la 
nit, altres romanien en vehicles 
en l’entorn perquè poguessin fer 
els butrons amb total impunitat. 
La Guàrdia Civil va decomissar 
destrals, trepants, inhibidors de 
freqüència i walkie-talkies.

Els Agents Rurals van localit-
zar una colònia d’uns 320 nius 
d’oreneta de riera (riparia, ri-
paria) en una gravera a Arbeca 
(Garrigues), alertats per un ciu-

tadà. Els Rurals van comunicar 
al titular que fins que no passi 
el període reproductiu no pot 
remoure els àrids afectats sense 
autorització prèvia.

Troben una colònia de 320 
nius d’oreneta a Arbeca

FOTO: A. R. / Un ciutadà va avisar del peculiar ‘habitatge’ natural

Convocatòria de suport als jutjats de Lleida 
a Pau Juvillà, acusat de desobediència
La iniciativa Ni una més! de la CUP convoca una acció de suport el  16 
de maig, a les 10 hores als jutjats del Canyeret per el regidor de la Cri-
da per Lleida, Pau Juvillà, previst demà però finalment serà el dijous. 
El regidor està acusat de desobediència per no retirar els llaços grocs 
col·locats a les finestres del despatx del grup municipal.
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Preinscripció al web 
www.escolaenoturisme.cat 

Durada: 30h.   
Calendari: 20, 22, 23, 27, 29, 30 de Maig.  
Horari: 9.00h a 14.00.  
Lloc de realització: D.0. Costers del Segre  
Complex Caparrella, 97. Lleida. 

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE  
De la idea inicial a la creació del producte  
enoturístic i  la seva comercialització 

Professional una llarga 
trajectòria referent del 
turisme enogastranòmic 
Creador de Gastrono-
micum 2.0 i Ocio Vital, 
Food Wine Tours. 

Docent 
Manel Colmenero  

Destinat a cellers, allotjaments, 
vinateries, espais de  turisme 
gastronòmic, cultural, històric i  
patrimonial. 

Com el vi pot 
vertebrar un turisme  
creixent i de qualitat 

a tot el territori 

Fotografia cedida Mª Rosa Ferré 

Curs 100% 
subvencionat 

Amb la col.laboració de: 

cfarre
Resaltado
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