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El barranc d~ la Fe m osa d•ubordat al se u pas p~r Artesa d~ Uelda, on va tallar completament la carretera L·702. 

L'aigua talla 20 carreteres, a"llla pobles 
i danya el subministrament de boca 
Afectació en els accessos als municipis i danys al Canal d'Urgell a les Garrigues i 
el Segria 11 Camps negats i camins rurals destrossats 

E. FARNELL 
1 LLEIOA 1 L'nigua que va caure du
rant la tempcst:a de dilluns vo 
tallar ahir vinl trams de carrc
lcrcs de les Garrigues i el Pla 
d'Urgell i vn deixnr diversos po
bies i empreses ai'llats du rant 
el día, com el Vilosell o Mira l
camp, on fins entrada la nit no 
es va poderobrir olgun deis ac
cessos a aquests municipis a 1 
disminuir el nivcll de l'aigua. 
Aixi matcix, el Canal d'Urgcll 
va vetar el consum d 'aigua de 
boca a prop de 120 municipis 
de la Noguera, e l Pla, I'Urgell, 
les Garrigues i el Scgria pcr l'alt 
grau de terbolesa, 1 la ruptu
ra de canonndcs a la xarxa de 
provci'ment de la Mancornuni· 
tat d 'Aigües de les Garrigues 
va deixar 11 municipis més 
d 'aquesta comarca sense sub
ministramenl d'aigua de boca. 

va ta llar la sortida de Sidamon 
en direcció a Barcelona, la de 
Fondarclla i els Alamús. 

Perla se u a part, el presidcnt 
del Canal d'Urgell, Amadeu 
Ros, va avan~ar que cls danys 
al canal prtnc ipal ser.m elevats i 
que al tram inferior de la quar
ta séquia a Arbeca també estil 
afectada. Va asscgurar que els 
desaigues de Vi la nova de Bcll
puig, Vila-sana i Golm6s van 
quedar desbordats pcr l'ai¡:¡ua. 
Du ran! la jornada va quedar 

LAFEMOSA 

El barran e de la Femosa, 
entre les Garrigues i el 
Segria, va negar camps i va 
lnundartrams de I'N-240 
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CARRETERES 

Les Garrigues 

PRI 

l l es carreteres secundaries afectarles p 
les inundacions van ser I'C-233 i I'LV-7023 
Castelldans; la carretera IO<al LP-7013 de l't 
bi al Vllosell. on va quedar tallada perla zor 
del pont; I'LV-2012 a les Borges; I'LV-2013 
la Floresta; I'LV-7031 entre les Borges 1 CE 
vla de les Garrlgues, on la for~a de l'aigua • 
arrasar el paviment i es va empassar part e 
la cal~ada. També I'N-240 a Juneda va est 
tallada durant dlverses hores i a Margalef. 

El Pla d'Urgell 
1 Des de primera hora del matl va qu· 
dar tallada I'L-200 de Mollerussa a M Ir~ 
camp; I'LP-3322 de Mollerussa fins a Liny· 
la; I'LV-3341 a Barbens,l poblacions per 1· 
quals transcorre I'N-11 com Fondarella, Sld 
mon i Bell-lloc d'Urgell. També la carrete 
de Torregrossa va quedar tallada entre l'ln 
titut Terres de Ponent de Mollerussa 1 el e 
la Serra. 

Segrü i Urgell 
1 La carretera LV-7022 a Puigverd de Llele 
també va quedar negada al desbordar-' 
el torrent de la Femosa, igual que I'L·702 
Artesa de Lleida lla C·230a a Lleida. D'alt 
banda, pel que fa a I'Urgell va quedar afe 
tada la carretera de Belianes L·201,1a de M¡ 
dA L-20141 els camlns rurals proxlms al r 
Ondara. 

Les car·reteres secund~u·ies 
més a fectades van ser les que 
donen accés a Castclldans; 
Miralcamp; I'Albi; les Borges 
Blanques; la Flores ta; Malda; 
Puigverd de Lleidn; Cervio de 
les Garrigues, també la carrete
ra N-JI a Sidamon, Molle•·ussa, 
Fondarella i Bcll-lloc; la Cllrre· 
tera d'Artesa de Llcida n Llci
da i l'LI·ll a Lleidn capi ta l o 
l'L-201 n Belinnes. A la tarda, 
cls talls es van cstcndrc a po· 
blacions com Linyoln i Barbens, 
i la C-230a a Lleida. A I'A-2 es 

desbordat el torrenl de la Fe
masa, de les Garrigues a l Se
gria, el riu Gorga l'Aibi, el Set 
a I'A ibagés i el torren! del Fons 
d'Arbeca, o l'Ondara a I'Urgell 
i cl Pln. D'nhm banda, el pan la 
d'Oiiana turbinavaahir60 me· 
tres cúbics per segon i el sistema 
Segre-Rialb rebia 200 metres 
cúbics per scgon. O'nltra banda, 
a l'N-230 a Vielha es va produir 
un despr·eniment de roques a lo 
cal~nda i un nitre al municipi 
de S a nt Esteve de la Sarga per 
la pluja. La carreterad'acc-'s al Vllosell, que va quedar tallada durant el dla.l'atgua va p•usar per sobre de la vla 1 no va ser 
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SUCCESSOS TRIBUNALS 

Demanen presó per al Rambo 
de la Cerdanya a Andorra 
Fiscalía sol·licita quatre anys o l'expulsió 11 Per dos atracaments 
comesos després d'escapar-se del Santa Maria de Lleida 

REOACCIÓ 
¡ANOORRALAVELLAI El Tribunal de 
Corts d'Andorra va jutjar ah ir 
Ma.rtí Cots Saleta, més conegul 
com el Rambo de la Ccrdanyn, 
per del ictes de blanq ueig de 
capitals, furt i accés a casa ha
bitada, pcls quals la Fiscnlia va 
sol·licitar una pena de quatre 
anys de presó condicional o 
quinzc anys d'expulsió, a més 
d'una multa do 30.000 euros, 
segons va in formar e l Diari 
ti 'Andorra. 

Cots Saleta va ser detíngul 
e l mes de desembre p assal 
al Pr incipal a l'assaltar a mii 
:mnnda dos ho te ls a Encnmp 
i Mase! la, mentre cstava en 
cerca i captu ra després de 
lugir de ]'hospita l psiquíalric 
del Santa Maria de Lleida. La 
defensa, per la seua pa rt , va 
sol·lic itar l'absolució del Ram
bode la Cerdanya i l'iJ1grés en 
un centre psiquiatric. L'ndvocal 
defensor, scgons la ínformació 
publicada, va demannr que, en 
cas de ser condemnat, sigui ex
pulsat durant deu anys d 'An· 
do•·ra i que es faci per la fron
tera francoandorrana, jaque 
a Catalunya esta reclama! per 
la Jusi icia per diversos delictes 
come sos des deis anys noranta. 

lmatge d 'arxlu de Mar ti Cots Sah~ta a ls j utjats de U el da. 

Els fetsjutjatsahír a Andor· 
ra van len ir lloc el passat 22 
de desembre en un hotel d'En
camp, on va robar 17.000 euros 
després d'amenao;ar els t reba· 
lladors amb un ri fle i pistoles 

D~CADES DE DELICTES-

Martl Cots Saleta té a 
l'esquena tres decades 
de delictes, sobretot 
robatoris a m a armada 

de fogueig dcsprés de robar la 
re ca plació en un altre establi· 
ment hotele r de Maselln. La 
Fisca lía considera que Marlf 
Cots Saleta havia anat a A n· 
dorra per blanquejar c ls diners 
del botí del robatori. La defen
sa va assenyala r que a la p1·es6 
andorrana no va poder rebre 
eltractamenl que necessita. El 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Un tractor sense 
conductor 
irromp en un 
col·legi a Tremp 
Es va posar en marxa 
per un curtcircuit 
A.G.B. 

Rambo de la Cerdanya va ser 
detingul per In policía andorra
na qua n muntava un runagntall 
ni bosc,comja bavia fct durant 
dos nn~·s a la Ccrdanya per se· 
guir cometent delictes, sobretot 
robatoris a mñ armada, que cm 
la seua especia lila t. 

Els atracaments al Principal 
c ls va cometre dics després 
d'escapar·sc de !' hospital San· 
la Maria de Lleida, on eslava 
ingress~t a psiquiatria dcsprés 
de la seuo detenció por: un a trn· 
camenl en una gasolinera de 
Prats i Sansor. Martf Cots Sa
leta compta amb t res decades 
de delictes a l'esquena i desencs 
de delictes contra el pal rimoni. 

1 TREMPl Estrany succés el que 
es va produir dimarts a la nit a 
Tremp quan un tractor que esta
va aparca! es va posar en marxa 
per un curlc ircuit, va recórrer 
u ns vint melres, va trencar e l 
reixat del coJ.Iegi Vnlldeflors i 
va acabar al m ig del pati. Els 
Mossos d'Esquadra van infor
mar nhi r a aqucsl diari que e l 
vchiclc eslava estacional a l car· 
rer Lleida, al costal d'un ta lle r 
en el qual havia estat repara!. 
Per causes desconegudes, es 
va produir un cu rtcircuit que 
va fer posar en marxa e l motor 
del tractor, que tenia posada la 
marxa enrere. El vehíclc va rc
CÓI' I'er uns 20 metres, va pujar 

lmatge d el t rador a l'lnte rlo r del patl de l'escola Valld eflors. 

a la vorern, va trencar In tanca 
perimetral del cent re educatiu 
i va acabar frenant-se perqu~ 
hi hovio una roda de tractor de 
colo r verd que fa de jardinera 
al pat i. Veins van anar fins a l 

vchicle, que seguía en marxa, 
i van ha ver de trencar la lluna 
posterior per poder entrar a la 
cabin a i apagar el motor, scgons 
va inrormar la policía cata la
na. En un prime1· momeni es va 

TRIBUNALS SENTENCIA 
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t:uusat, a ra absolt, al judlcl el setembre pass a t . 

LAudiencia absol 
l'acusat d'estafar dos 
milions a Ros Roca 
L. GARCIA 
1 UEIDA[ L'Audicncia Provinci
a l de Lleida ha nbsolt l'advo
cal de República Dominicana 
acusat d'estafar dos mil iOilS 
de dolars a !'empresa llcida
tana Ros Roca al considerar 
que no h i ha pro u indicis ¡:er 
provar l'cngany. La sentencia 
a rriba despr6s que el tribu· 
nal jutgés l'acusat el18 de 
setembre. 

La Fiscalía soJ.I icitnva pcr 
a l 'advocat una pena d'un 
any i nou mesos de presó 
al considera r que, amb un 
exemplealja d ifunt, va uli· 
lit zar un poder notarial per 
firmar una comissió miliona· 
ria a l'esquenn de Ros Roca 
l'any 2002. Segons assen>'a· 
len les acusacions, aquesta 
comissió ern pcr un informe 
tecnic sobre un projecte ;le 
!'empresa a República Do-

pensar que es tractavo d'un acto 
vand~lic perC> es va descarta r a! 
comprovar que s'hnvia produn 
un curtci rcuit, ja que la cabina 
estava !ancada i les claus no es
ta ven posades. 

m inicana que, al judici, va 
quedar provat que e l vo fer 
un a lt rc expcrt contrac tat 
pcr la f irma. Al judici tam
bé va declara r el president 
de Ros Roca Group, Ramon 
Roca, que va assenya lar 
desconeixer el t •·acte entre 
el seu cxcmplcat i l 'acusat i 
que la q uant ilat su posada· 
mcnt acordada, 2,4 milions 
de dola rs, era "iJ.Iegnl". Per 
la seua banda, l'acusat es va 
negar a rcspondre a practica· 
rnent lotes les preguntes que 
li van ler les acusacions du
ran! e l judici aJ.Ieganl que un 
t ribunal de República Do mi· 
nicana Ji hnvia donat la raó. 
Finalment , !'Audiencia de 
Lleida ha d icta t l'absolució. 
El Ministeri Públic l'acusava 
d'estafa en grau de tcmptati
va i de fa lsedat en document 
mercant il. 

SUCCESSOS 

Denuncia una 
agressió per 
vendre peres de 
Lleida a Galícia 
1 LHORUNYA 1 Una fruitera de 
la Corunya ha dcnunciat ser 
víctima d'una agressió per 
part d'un c lient d'uns 70 
anys, que li va clavar alguns 
cops de puny i li va prcndre 
el mobil perqu~ venia peres 
de Lleida. 

Scgons van informar 
ah ir algunes mitjans locals, 
l'agressió va ten ir JI oc d i
mnrts qua o In fruitcra va 
denunciar que el cl ient li va 
1-ecriminarque vengu~s frui
ta proccdenl de Catalunya. 
La mateixa informació apun· 
lava que la dona va haver de 
ser a lesa per una persona que 
possava pel correr mentre la 
policía prova de localitzar 
l'ngressor, que també li va 
prendre el mobil a la fruitc
ra quan va intentar fer-li una 
rotografia. 
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