
Els Mossos detenen un 
noi de Torrefarrera per 
apunyalar-ne un altre de 
Rosselló a la Festa Major
La víctima va rebre una ferida per arma 
blanca al tòrax, però no li perilla la vida
Torrefarrera
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir ahir de matinada un veí de 
Torrefarrera (Segrià) de 21 anys 
com a presumpte autor de l’apu-
nyalament a un altre jove, de 24 
anys i veí de Rosselló (Segrià), du-
rant la festa major de Torrefarre-
ra. Els fets van tenir lloc passades 
les 5.00 hores, quan un dels vigi-
lants de seguretat de les festes va 
avisar la policia catalana després 
que un jove resultés ferit per ar-
ma blanca durant una baralla. En 

aquest sentit, prèviament s’han 
produït una discussió entre dos 
grups i, segons van explicar fonts 
coneixedores del cas, l’agressor 
va anar a casa a agafar un gani-
vet. Tot i així, els seus amics el van 
veure i el van intentar convèncer 
perquè ho tornés a deixar al seu 
domicili. Va ser passada una es-
tona quan es va produir l’apunya-
lament. Diversos testimonis van 
identificar el suposat agressor el 
qual havia marxat a casa seva. Els 
Mossos es van desplaçar fins al 
domicili on aquest es va entregar 

a la policia, que el va detenir com 
a presumpte autor d’un delicte 
de lesions. La víctima, amb una 
ferida al tòrax, va ser traslladada 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
però la seva vida no corre perill.

L’Ajuntament de Torrefarre-
ra i l’Agrupació de penyistes van 
lamentar l’agressió al jove de 24 
ferit per arma blanca durant la 
festa major. En un comunicat, 
van demanar “que les diferències 
personals es resolguin de forma 
pacífica” i van desitjar que aquest 
fet “no es repeteixi”. 

Els Agents Rurals han denunci-
at al propietari d’una bassa a les 
Garrigues després d’inspeccio-
nar-la i descobrir que no tenia lli-
cència d’obres ui que estava con-
truida en una d’Espeacial Interés 
Natural (EIN). A més, el Rirals van 
detectar que la bassa era una 
trampa per a la fauna salvatge de 
la zona com les guineus.   

Denuncien a 
les Garrigues 
una bassa sense 
llicència d’obres

FOTO:Agents Rurals / Imatge de la bassa amb una guineu atrapada
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Els Mossos d’Esquadra van ini-
ciar a finals del mes d’agost els 
corresponents dispositius pre-
ventius contra el furt d’ametlles, 
coincidint d’aquesta manera 
amb l’inici de la campanya de la 
collita, al Segrià i les Garrigues. 
Segons van explicar, fins al pas-
sat dimecres dia 11 els agents 
ja han realitzat un total de set 
comisos amb més de 1.500 qui-

los d’ametlles recuperades. A 
més, els Mossos d’Esquadra han 
obert la corresponent investiga-
ció per tal d’esbrinar l’origen de 
les ametlles. En aquest temps 
s’han establert controls de pas 
en diferents punts estratègics 
per detectar vehicles que pu-
guin transportar els fruits cap als 
magatzem que compren el citat 
producte.

Els Mossos recuperen1.500 
quilos d’ametlles robades 
a les Garrigues i el Segrià

FOTO: Mossos d’Esquadra / Imatge de les atmelles recuperades

Rescaten una 
cría de voltor 
d’un barranc 
al Pallars Jussà
El Grup de Suport de Muntan-
ya dels Agents Rurals va res-
catar ahir un pollet de voltor 
d’un barranc. Els fets van tenir 
lloc al Pallars Jussà i el rescat 
es van fer amb un tècnic de 
l’empresa que va donar l’avís. 
Després, van valorar l’estat del 
pollet i el van alliberar al cap 
d’una penya del Pallars Sobirà, 
on podrà alçar el vol.

Un incendi va cremar ahir 2,1 
hectàrees de rostolls i part d’un 
femer d’una granja de vedells a 
Tornabous. Els serveis d’emer-
gències van ser alertats del foc a 
les 12.55 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar cinc dotaci-
ons dels Bombers i un helicòpter 
bombarder. A les 16.24 hores el 
foc ja estava extingit i cal des-
tacar que cap dels animals que 
hi havia a la granja es va veure 
afectat per l’incendi.

Un incendi crema 
2,1 hectàrees de 
rostolls a Tornabous
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