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Els jutjats lleidatans van dictar l'any passat un total ele 920 sentencies per delictes de tra nsit, cosa que suposa un
augment del 22% respecte a l 2017. Segons la Memoria de la Fiscalia , més de la me itat de les sentencies a la província
de Lleida va n ser per consum d'a lcohol o drogues a l volant. A Cata lunya, 467 conductors compleixen pena de presó.
TRIBUNALS SEGURETAT VIARIA

Més de 900 condudors condemnats
el2018 per delides de transit a Lleida
Més de la meitat de les sentencies van ser per consum d'alcohol o drogues al volant
L.GARCIA

Denundatun
motorista a229
km/h a lsona i
Canea Delia

1LLEIDA1Els delictes cont ra la se-

guretat viaria segueixen a l'nl<;a.
Així ho dcmostrcn les últimos
dados publicades per Fiscalía,
que en el seu a ven~ estadfstic de
la memoria del 2018 assenyala
que a les comarques de Ponen!
un total de 920 conductors van
ser condem nnts l'nny pnss:lt
pcr incomplir In llci de segurctat viaria. Aixo representa que
les condemnes per delictes de
trilnsit han augmontat més d'un
22% en només un any,ja que el
2017 es va ta ncar amb 753 sentencies d'aquest tipus. A banda
deis xOfers llcidata ns que van
ser condemnats, a uns ah res 356
se' ls v:~n obrir diligencies pen:tls
i esperen judici.
Per tipus d' infracci6, el consum d'alcohol o d rogues al volant continua sent la pri ncipal
causa decondemna a les comar·
ques de Lleida , representa n!
més de la meital de les condemnes, amb un incrementdel 21%
respecte al 2017. Segons la memoria de la Fiscalía, a conduir
cbri o drogat, el scgucix el dclicte d'anar al volant sense tenir
el carnet, ja sigui per la p~rdua
de to ts els punls, per retirada
judici;~l al ser reinciden! o perqu~ mai s'ha obtingut. El 2018,
els tribunals de la provincia van
dictar un total de344 condemoes percond\tir sense ll icencia,
lambé un 21% més que u n any
abans. L'c stadística mostra que
també van a l'nl<;a cls conductors condemnats per conducci6
temeraria, amb 23 casos l'any
pnssal, o per nega r-se a sot metre's a les preves d'alcoholemia
i drogotest, amb 52 condenmes
nl'últ im exercici. Aixi matcix,
uns a ltrcs 19 llc ida ta ns van
afrontar una sentencia per exccdir cl límit de velocito t, sis
més que cl2017. Unes ah res dos
persones van ser condemnades
per imprudencies que posen en
risc tercers . Scgons la Fiscalía,
Catalu nya és la comun itat autonoma am b més sentencies per
delictes viaris, amb un total de
20.151, ment re que 467 conductors compleixen condemna a la
pres6. A toti'Estat, es van dictar
prop de 90.000 condcmncs pcr
segurctat viaria, la qual cosa suposa ja el 34% del total de sentencies per qualsevol tipus de
dclictc. A més, 5.164 conductors
estan complinl condemna a les
presons espanyoles. La majoria
són mult ireiocidcnts en conducci6 sota els efectes de !'alcohol o
drogues o sense pennís.

• Un motorista de Salou
va ser denuncia! pcnolmcnt divendres passat per
circular a 229 quilometres
per hora a la C-1412B, al
termc municipal d' lsonn i
Conca Delia, en un tram
limita! a 90 qu ilometres
per hora. L'actuaci6 deis
Mossos d'Esquadra va ton ir !loe en un control en
el punt quilometric 50,5
d'aquesta via. A les 20.08
hores, els agents va n detectar una motocicleta que
ci rculava a 229 km/h, per
la qua l cosa gairebé triplicava ellímit de velocitat
permes. Uns quilomet rcs
mésendavantunascgonn
patrulla policial va pa rar
!'infracto r, de 33 anys, i
1i va not ificar que seria
denunciat. El conducto r
hnura de comparei xer davant del jutge de guiirdi::~
deTremp.

Cinc conductors
sancionats el cap
desetmanaa
Ueidadutat

mossos d'esquadra

••••

CartO!II d e la cam panya per <onsclenclar de le s <onseqUencles penals de les tmprudencles al volant.

Augmenta la sinistralitat per l'excés de velocitat
• El Servci Ca tala de Tr1msit
ha posat en marxa una nova
campanya de controls de velocitat fins diumenge. Els cont rols, que faran conjuntament
Mossos i Policies Locals, afect aran les vies interurbanes i
urba nes. L'excés de velocitat

és un deis principals factors
concurrenls de la sinistra litat
viñria . De fe l, els ncc idents
mortnls d'aquesl any pcr l'ex·
cés de velocilnt han augmentat
un 18%. A finals de juliol es va
presentar un a altrn campanya
e n la qual s'alertava els con-

ductors que les negliglmcies i
les imprudl!ncies al volant poden comportar penes de pres6
(vegcu In imatgc). Sota la prc·
gunta "Ser~s tu el segUent?",
ex plica casos h ipot/Hics de
conductors condemnats pcr
delictes viarls.

• La Guardia Urbana va
sanciona r el cap de setmana passal cinc conductors
a la capital del Segria per
difercnts infraccions de
la llei de seguretat vial'ia.
Divend r cs, un jovc d e
24 anys va ser denu nciat
per conduir ebri després
de ten ir un accident amb
un nitre vehicle a l'avinguda Victoriano Muñoz,
a la rotonda de I'Ll-11.
A més, no tenia cnrnet.
L'e ndcmlí , va o se r de nunciats tres conductors
més a Capponl, dos sense
c::~rncl i un altrc, pcr consu m de drogues. Ah ir de
matinada, la Policía local
va denunciar penalment
un altrc xofer que va quadruplica r 1 ~ tnxa d'a lcoholemia perrnesn al >~ocar
contra quntrc jardineros i
un piló al barri del Seca de
Sanl Perc.
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8 Pla de Sant Tirs tem la perdua de la
meltat deis escolars en tres anys.
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Mequinensa estrena set rutes de BTI
amb més de 150 quilometres.
p.

1

17

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111

ME DI AMBIENT GRANS DEPREDADORS

Goiat ha protagonitzat 92 atacs i ha matat
103 animals des que va arribar al Pirineu
Sobretot cabres i ovelles, després del seu alliberament el juny del2016 al Pallars Sobira 11 Aran demanara
al setembre l'expulsió d'aquest exemplar en una reunió amb la Generalitat, l~Estat i Aragó
REDACCIÓ / X. RODRIGUEZ
1LLEIDA 1L'ós Goiat ha p rotago-

nitznt 92 atacs des que va arriba r al Pirincu ol juny del2016,
q u e s'han sal dat a mbla mo rt
de 103 a n ima ls, segon s fonts
de la c onselle riu d e Territori.
Princip alment, es tracia d'ovelles i cabres, encara que a quest
pla ntfgrad també ha causal la
rno rt de bestinr e quí i ha atacat
ruscos d'abelles.
Aix í mateix , les rnateixes
(onts van expl icar ahir que e l
proxim mes de setembre se celebrara una reun ió peranalitzar
l'a plicació del p ro tocol d'inter·
T~CNICS

Una comissió d'experts
haura de decidir si es fa fora
Goiat després d'intentar
canviar-ne la conducta
venció d'óssos, q ue preveu me·
sures per fo rag ita r Goia t (com
l'ús de piro tecnia o ba les de fogneig o cnutxú} i intentar canvi·
a r la seua cond ucta abans de decidir si se !'expulsa del Pirineu.
En a questa reunió, hi partí·
cipa ran diversos roprcsentants
de la Val d'A ran , la Gene ralita t, Aragó i l'Esta l i es posaran
sobre la taula los polftiq ues de
gestió de l'ós.
El sfnd ic d'A ran, Paco Boya,
va explicar qu e en la !robada
e l Con selh pl a n tejarii l'ex p u l·
sió de Goiat, un fet q ue s'hauria
d'haver produ"il "ja fa temps".
De moment, el pro tocol es tro·

ba e n la segona fase, que es va
activar a )'a b ril arran del p rimer a ta e d e Goiat després de
La hibc rnnció. De fet , la decisió
d'ex pulsar aquest ós del Pirineu
(tercera fase) l'haurll de p rendre
una comissió d'expcrts fo rmada
pel Conselh Generau, A ragó,
Navarra i e ls governs d'Espanya
i "Fran~a, que van ser e ls qui van
ratificar ol rcglament d'actuació
l'any passat.
S'h a de recordar que G o iat
va a tacar p e r p rimera vegada
a l J ussil e l juny passat.
Aixf mateix, ramaders de Navarra i Aragó es man ifestaran
e l 22 d'agost a A"ínsa contra In
presencia d'aquest ós al P irineu
(vegeu SEGRE d 'ahir). Goiat ha
protagonitzat diverses predncions a Aragó aquest a ny, la qual
cosa va provocar q ue e l govern
autonomic exigís n la Genera·
litat q ue es les carrec d'aquest
exemp lar.

r

LESCLAUS

Atacs des del2016
1 Des de l'alllberament al Pallars
Soblr~ el 2016, Golat ha protagonítzat 92 atacs 1ha matat 103
anímals. princípalment ovelles
1cabres, p ero també bestlar
equl.

Reunió al setembre
1 Represe ntants del Conselh
Ge nera u, Generalltat, Estat 1
Aragó es reuniran al setembre
per avaluar l'aplicacíó del protoco! d'actuadó.

lmatge d 'una de les cabanes per als pastors que treballen amb agrupaclon s de beotlar a Tavasc•n.

Lidten dos noves cabanes per allo~ar els pastors
• Foresta l Catalann ha tret a
licitació la ins tnHaci6 de dos
noves cabanes per mi ll ora r
)'estada i la q u a li ta l d e v ida
deis pastors q ue ag rupen e ls
ramats com a mesura de p revenció davan t d eis a tacs d e
l'ós.
Segons fonts de la conse·
Heria d e Te rritori, en els últims de u anys s'han construi"t set d'aquestcs ca bnnes i se
n'han millorat sis (cinc a Aran
i u na a l Pa llars Sobira). Ara,
nqucsts nous rcfugis es desple-

garan aJ Pa re Natura l de I'A lt
Piri neu, a la zona de Ventolau
(alterme municip a l de Tavascan) i a la Ribera de T írvia {ni
municipi d 'A lins).
D 'altra ba nda, les m atei-

BALANc;

En els últims deu anys
s'han constru"it set
d'aquests allotjaments
i se n'han millorat sis

xes fonts va n apuntar q ue es
tractara de cabanes mobils i
q ue podran ser t raslla d ndes
en helicopter, per ta 1 de po·
de r adaptnr e l sou cmpln~n
ment a les necessitats e n cas
que ca nv i'in les agrupacions
de bestia r.
Les dos noves c:~banes, que
ha n sortit a licitació pe r u ns
1 20.000 euros, haurao de
ten ir u na superfície inte rior
d 'entre 10 i 15 m et res q u ad rats, segons consta nls plecs
del concu rs.

MUNICIPIS CERTAMENS

Camarasa ja prepara la seua tercera
tira nocturna, amb trenta expositors
X.R.
1CAMARASAI L'ajunta mc nt de Ca·

m a rasa ja p re pa ra lo te rcera
e dició de la seua lira nocturna,
q ue se celebrara e l p roper 14
d 'agost. El cert a men comptara
a mb !renta expositors, la major
¡:mrt de la Noguera. L'alcaldessa,
Elisabct Liza so, va explicar ah ir
e n la presentació del certa men
q ue preveueu q ue hi pa rtidp i tn mbé alguo food 1ruck de
Ba laguer.
A ixf mateix, a ques t any la

h istoriadora loca l Do lo rs Do·
mingo ofcrira una v isita guia·
d a a l'església de la localitat, on
es traben les p intures de Josep
Scrrasantn, l'obra del qual esta
repartida e n diverses esglésies
de les comarques de Lleida.
Lizaso va a punta r q ue la fira
té p cr objcctiu "promo cio n a r
tot el que és nostre".
Per la seua pa rt, la v icepresid enta scgona de In Diputació,
Estefania Rufach , va apuntar
que la f i rn de Cama rasa és un

certamen que "creu en el te rri·
tori i ~n la scua gcnt".
Durant la lira, e ls D iables i
B~slies Feréstegue:s de Balaguer
ofcriran un cspcctacle de foc i
un correfoc.
Entre les novetats de l'edició
d 'aquest any deslacn la incor·
poració a la programació d' un
concert a carrec de la b a nd a
Grace, perqne un deis seus componentsés de Camarasa. Tnmbé
s'oferi ra una sessió gratu"ita de
ball connt ry.

El dlputat Elol Berg6s, Rufach 1Liza so, ahlr a la Dlputacló.
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MUNICIPIS ENERGIA EOLJCA

Arriben a la tardor
els primers molins
de vent des del2013
MARIA MO UNA

1LLARDECANS 1La conselleria
d'Empresa ha treta infor·
maci6 pública la declaració
d'utilita l i l'autoritznció cel
pnrc eolic de Solnns, promo·
gut per l'empresa Eolia Re·
novables, que compta amb
iniciar la ios taHaci6 d'una
vintena d'aerogeneradors
entre Llardecans (Segrh1t) i
la Granodclla (les Gnrrigucs)
a la tardor, scgons fonts de
la firmn.
Aquest pare es va paraLilznr el 2012 pcr la mnteixa
empresa al no poder comple·
la1·els tramits necessaris per
obtenir primes pcr la generació d'cnorgia abans de ]'entrada en vigor del decrcl estatal
que suspenia subvencions a
aquestes iniciatives, ma lgmt
queja tenia autoritzaci6 de
la Generalitat.
D'aquestn forma, Llcida
tomara a vcure obres de molins de vent dcspr6s que el
2013 acabessin els treballsal
pare eolic de la Serra del Vi-

L'e•tructura de formigó q ue va q uedar paralitzada el 2003.

Adjudicada la biblioteca de
Sort, paralitzada des del2003
L'lncasol assumeix la resta de la primera fase, que ha d'estar el
setembre del2020 11 Conveni per finan~ar-la en dos anys
E. FARNELL

OAOES

1SORT 1L'lnstitut Cntalll del Sol

(lncasol) ha ndjudicat e l que
queda de la primera fase de les
obres de la biblioteca com<trcal
de Sorl dcsprésd'estar 16 nnys
par<~litz¡¡des. Els treballs han
estal ¡¡d¡'udicats per 233.466
eu ros a o urrna Cervós i uns
altros 13.000 euros pera la
direcci6 de les obres. Aquest
cquipament s'ubica al peu del
castell de Sort i )'estructura es
va aixecar pero va q11edar pa·
rada el 2003, malgrat que el
projecte es rcmunta a la de cada
deis nornnta.
El projecte contempla con·
servar a l mñxim !'estructura de
formigó cxistcnt per minimit·
zar la despesa i l'equipament
es podr~ ut il itzar per plantes
de manera totalment indepcn·
dent, tindra 679 metros qua·
drats idos plantes i comptara
amb lots c ls sistcmes d'cficieocia cncrgetico. Taomotcix,
abans d'iniciar les obres es
preveu la neteja de les plantes d'clements de construcci6
i s'cndcrrocaran tots aquclls
e lements que han quedat obsole ts d esp rés de més d'una
dccoda i davont del nou plan·
tejament del projecte constructiu, que p1·eveu uns vuit mesos
d 'cxccuci6.
La ta rdor passada, l'ajuntament de Sort va firmar un
convcni de finan~ament amb
el dcportoment de Cultura i
l'lncasol que establía dos anualitats per finan~ar les obres
d'aqucst cquipament de Sorl,
que donara servei a tota la comarca del Sobira.

233.400

680

EUROS

METRES QUADRATS

l'import pel qual han estar ad·
judicades les obres de la primera fase de la biblioteca.

la nova biblioteca tlndra dos
plantes 1s'aixecara a l'a.ctual estructura de formigó.

l:'aplicació del155 va retardar el
20171a recuperació del projede
• La biblioteca de Sort és
un untic projecte que es va
abordar jo a mitjans deis
anys noranta i que va quedar paralitzat el 2003 por
falta de portidcs cconomi·
ques, per la qual cosa en l'actualitat només esta constru·¡ t l'esquelet de formigó. El
compromís de la Gcnemlitat
és iniciar les obres a finals
d'aquest estiu i que estiguin
finalitzndes e l setembre del
2020 porque pugui e ntrar en
servei com més nviat millor.
El projecto de la biblioteca
de la capital deiSobira tam·
bé es va ve u re a fectat per
l'aplicoció de l'artic.le 155
de lo Constitució el 2017,
que va paralitzar l'actuació
i va retardar l'inici de la licitaci6 de les obres. Malgrat
aixo, el novembre passat la

conselleria de Cultura va
aconseguir desencallar la
situació i donar un im puls
a les obres. El departament
aportara en aquesta primem fase 221.450 euros, deis
1% CULTURAL

La comelleria de Cultura
aportar~ 211.450 euros
a través del programa
de 1'1% Cultural
quals 211.450 corres ponen
al programa de 1'1% cultural. Sorlté actualmenl una
biblioteca que no compleix
els est(mdards mfnims que
requereix pera In localitat
un cquipa mcnt d'aqucst
tipus.

SOL ANS

Entre Uardecans i la
Granadella tindr~ vint
aerogeneradors, que
s'aixecaran a !'octubre
bre, data en la qual esperen
poder comen~a1· a aixecar
cls moiins, deis quals sctzc
estaran ubicats a Llardecans
i quatre a la Granadella. Els
canvis no són substanc ia ls,
jaque només varia el dilunctrc del rotor, perla qua l cosa
els promotors no contemplen
lravcs.

CARRETE RES

INICIATIVES

Set milions pera
la conservació de
carreteres estatals

El Jussa mostra
les fotos del premi
Paisatges del Passat

1 LlEtDA 1 El

ITREMP 1Aquest mes d'agost,

ministeri de Foment ha adjudica! pcr set
milions d'euros diversos
operacions de conservació i explotaci6 en dife.
rents trams i cnrrcteres de
la prov(ncia de Lleida. En
aquest sentit, es tracia de
carreteros com ara I'N·230
fins a l límit amb Osea, di ·
versos trams de I'N-240,
I'A·14 i l'A-22 fins allímit
amb Osea.

PARAUTZACIÓ

lobfll, a Tarrés. Fonts d'Eolia
Renovables van ossenya lor
que l'agost és un mes en que
I'Administraci6 esta alu rada,
perla qunl cosa compten que
tLndran cls permisos opor·
tuns, inclosos els deis ajun·
tament s (que no vcucn cap
mena de problema (m la Lni·
ciativa), al setembre o octu-

el comer«; local del Jussii
scrveix com a plata forma
per posar d e relleu el patrimoni natural i paisal·
gístic de In zona Geopnrc
Conca de Tremp·Montsec.
Diferents establiments de la
comarca exposaran les 24
fotos sclcccionadcs pcr a 1
premi Paisatges del Passat
i també es reiv indicara el
comer~ local.

NOQUERAIITO, S.C.C.L
ANUNCIO sobre dlaoluc l6n de la Cooperativa

En cu~lmtento de lo aslallle<:ldO en el articulo 102.3 de Ley 1212015 de 9 de Julo de
cooperntrvas, se hace piblco que en ta Asamblea General ectraonlinarla de ta Coopera!Wa
HOGU€RAUTO. S.C.C.L. celebrada en focha 31 de Julio de 2019 a las 20.00 ll:lnls. Mistlendo
la tlltlllclad de los socios ydel
Rector, se adoptaron los siguientes,

Con'*

ACUDIDO$:

ter. AO.JEROO: I'Of LfiMimldad se acuerda la dlsaud6o de la cooperntiva en ~rtud de 10
dispuesto en el lll1ic:UIO 102 de la Ley de Cooperativas y 34b) de los EmllJtos Sociales, sJendo
la causa la knposlbllidad de la realilaciOn del obfeto social, pOf lo que se abre et periodo de
liqukbcilin. lltnnt8 es1o periodo, la coopemtiv.l ai\ad~ a StJ denomilaáón social la expresión
•en ltquldadón".
2' ACUERDO: I'Of INilimidad se I!CUefdael cese 1111 sus cargos de la llllallclad de los miembros
del Consejo fleelo( como consecuencia del acueroo de disoluciln adoptado p01 la entlclad,
a¡xcbando su gostión yagradocléndcJies lbs se rvi:ios prestados.

Se acordó p01unaninidad nombrwcomo ~!dadOr a lllln Manel Moins OIJ\lll)',el cwl acep10
el nomllmmlento en el mismo momenlo de la retnón. val cual se facultó p31a comp31eoor
anlll nata11o de w e!ecdón y olargarcUM1as escrituras y documentos sean necesarios para la
doblda etevar:IOO o lnsa1pd00 en el registro qoo corresponda y 1111 general a realizar todo 10
conducente para llevar a cabo la iiqJjdacl(ln y disoludóo de la Cooperativa.
LJelda, 31 deJu11ode 2019.
Malel Molos O!Jany.li<JJ¡dador.
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Detingut un veí de Ponts per
compartir pornografia infantil
Un home de 42 anys, que va quedar en llibertat amb carrecs, a qui van confiscar
material divers i dispositius 11 Operació amb 23 detinguts en diverses províncies

Un deis detinguts
aeava la seua
pornografia amb
familiars seus

REOACCIÓ
ILLEIDA 1La Policia Naciona 1 ha

detingut 24 persones en djverses províncles, una d'elles un
veí de Ponts, a la Noguera, per
compartir pornografía in [antil
a través d'una conegudn xar·
xa social. Eltleidatil de 42 anys
investigat en aquesta operaci6
va ser detingut fa un any en el
transcurs de la investigaci6 i va
quedar en llibcrtat amb carrecs
després de declarar dava nt del
jutge d'instrucció de la causa.
Els agents li van intervenir di·
vers material pornog!'/1fic així com un ordinador, mobils,
una rabieei una memoria USB.
Tot el material confisca! va ser
trnslladat a Barcelona per ser
revisa! pcr les :mtoritats, segons
van informarahir a aquest diari
fonts policials.
A banda de Lleidn, els arres·
tos van tenir lloc a Bnrcelono,
amb quatrc dctinguts, Alacant,
Astúries, Badajoz, Cantilbria,
Cnstelló, Cordova, Granado,
Madrid, Malaga, Navarra i
Salamanca.
La Unitat Central de Ciberdelinqticncia de la Policía Nacional
va ser alertada perla xarxa socinl de )'existencia de diverses
persones que estarien intercan·
viant pornografía infantil. Després d'identificar els usuaris,
es van fer di versos escorcolls
en els qualses va localitzaruna
ingent quantítat d'indicis, mate-

Vista de l material conflscat en l'operacl6 policial.

PERFILS FALSOS

Els detinguts creaven
perfils falsos en una xarxa
social per intercanviar el
material pornograflc
rial informatici milers d'arxius,
vídeos i fotografíes relolives a
menors que estoven seot víc·
times d'abusos sexuals. Entre
els detinguts hi ha perrils mol!
variats, segons van destacar els
investigadors.
A Astúries, van detenirmare

DETENCIONS ROBATORIS

i fill. Ella és ]'autora deis fets
i el seu fill ern qui l'ajudovn a
compartir els continguts ate·
sos els escassos coneixements
informatics de In m are.
Així mateix, a Madrid es va
detenir dos vegades un mateix
investiga! al detectar-se que
després de la primera detenci6
haviacreat nous perfils a laxarxa social per continuar comp:ll'·
tint pornografía.
Deis 24 arresta! s, quatre eren
menors, deis quals el més gran
era un ndolescent de 14 ::mys.
"En l'operaci6 també hi ha nou
persones investigades.

• Un deis detinguts en
aquesta operació, un jove de 28 anys d'Aiacant,
tenia en el seu poder mi·
lers d'arxius de contingut
pedofil classificats segons
la conducta sexu:~l que es
veia a les imatges. A més,
cre:wa la seua propio pornografia inscrint en les
imatges les ca res de familiars seus, menors d'ednt.
D'altra banda, a 'Bnrcelona, un ciutadñ mexica
de 61 anys es Ieia passar per una nena perquc
pcdOfils de tot el món li
remetessin imatges por·
nogrilfiques. Alguns del
detinguts prenien extremes mesures de seguretat
i ulilitzaven connexions
wifi alienes perevitarser
dcscoberts.
VIdeo de

l'oPffllció policiAl
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Agredeix la parella lla
filia menor a Andorra
1 ANDORRA LA VElLA 1 Un veí

d'Andorra la Ve lla de 46
anys va ser arrcst.at perla
Policía del Principal n ñ'agre·
dir la seua parella i la filia
menor d'edat que tenen en
comú me ntrc es trobava sota
els efectes de l'alcohol. D'a1t ra banda, van dctenit· diumcnge al pafs un home de
49 anys que en va amen;u;ar
un nitre amb un tilser en una
disputa a lo fira de la copita!
andorrana.

Cinc comarques de
Ueida, en risc d'incendi
Els Agents Rurals
van activar nhir elnivell 2
del p.la Alia per risc d'i n·
cendis al Segria, les Garri·
gues, la Noguera, I'Urgell
i In Segarra. L'nugment de
les temperatures, que ah ir
van supera1· els 37 graus a
A lcarras, i la disminució de
la humita! incrementa el risc
de focs forcsta ls.
JLLEIO"J

Un altre sindicat, contra
la vigilancia en jutjats
¡BARCELONA 1El Sinrucat Auto-

nom de Policía (SAP-Pcpol)
ha qües tional una altra ve·
goda el dispositiu Toga, de
vigiHmcia en seus judicials
durant 24 hores, davant la
fa lta d'efectius en els Massos d'Esquadra. Fa uns dies, també va presentar una
queixa el sindical Uspnc davont del Tribunal Superior
de Just(cia de Catnlunyn, per
demanar que no s'obligui a
la vigilancia deseusjudicia ls
duronl tot el din davant de In
fa lta d'efectius pera patru·
lles de prevenci6.

FAUNA SAN CIONS

Agafats 1in fraganti' dos
joves quan robaven en
una torre de Mollerussa
1 MOLLERUSSA ! La Policía Local

de Mollerussa va arres tar dis·
sable dos joves de nacionalitat
romonesa, de 22 i 23 anys, que
va sorprendre mentre esta ven
robant en una torre deshabitada
d'aquesta loca lita!. Els agents
van rebre l'nvís d' un veí que va
alertar que havien for~at l'cn·
lrada i sospitnva que els !ladres
encara es Lrob¡¡ven a l'interior
de l'immoble. Els agents que es
van traslladar a l lloc deis fets
van comprovar que cls accessos estaven apuntalats i van
observar dos persones dins de
l' hnbitatge que finolment van
abrir la porta al no poder fu·
gir. Pe! que sembla, els dos jo·
ves havienlo~atl'entrada amb
uno palanca de ferro i va n ser
ca~ats in fraganti. Davant deis
fets, els agents els van aro•estar

coma prcsumptes autors d'un
delicte de robatori amb for~a.
L'ony passat, els Mossos d'Esquodra van registra r un total
de 3.705 denúncies perrobato·
risa les comarques lleidatanes
entre els me sos de gener i octubre del2018. Una xifra que
ha augmentat més d'un 14%
respecte almateix perfode de
l'any anterior i que suposa, de
mitjana, més d'un robatorl al día
a Ponen!. Per lipologia, es van
comptabilitzar 2.000 denúncies
per robatoris amb for~:o, 991 en
interior de vehicles i 358 amb
violencia i imimidació.
Entre els últims d'aquests casos destaca el d'un home de 40
anys que va for<;ar !'entrada de
l'babitatge de la seua cxparella
a Lleida i li va robar 100 euros
després d'agredir-la.

Denuncien un veí de Gavet de la Conca per abandonar un gos
1GAVfl DE LA CON CA 1 Els Agents

Rurals han denunciotun veí de
Gavet de In Conca pcr abandonar un gos que havia adopta!
a la protectora de Tremp l'any

passat. Els forestals van requerir a l'njuntament de Gavet
que es [es carrcc de !'animal,
que sera tnslladat a la protectora de Ba laguer.

Així mal.eix, els Rur:ds recorde n que l':1bandó de mascotes pot comportar snncions
econom iques d'e ntre 2.001 i
20.000 euros.

