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successos investigació

Cau a Lleida una organització que va
traficar amb més de 1.000 persones

Set detinguts al Segrià, entre ells un dels capitostos, amb un pis de la xarxa a
Rosselló || Captava, entre d’altres, embarassades i nens per treballar en precari
amado forrolla

l.g.

❘ lleida ❘ Agents dels Mossos
d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió
Policial del Pirineu, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han
desarticulat una organització
criminal internacional de tràfic
d’éssers humans amb ramificacions al Segrià, a banda de
Barcelona, Burgos i diversos
països europeus.
Fonts pròximes al cas van
assenyalar que la investigació
es va iniciar el setembre del
2018 quan agents dels Mossos
de Tremp van detectar diversos vehicles que traslladaven
persones indocumentades que
acabaven d’arribar a Espanya,
la majoria en pastera. Aquestes
persones eren traslladades sota
coacció a França. Les indagacions van continuar fins que el
mes de febrer passat els agents
van fer escorcolls en diversos
domicilis, entre els quals a Torrefarrera i Rosselló, on van arrestar set dels 11 detinguts en
total, amb actuacions també a
Mataró, Burgos, Portugal, Alemanya i Holanda.
La investigació, dirigida pel
jutjat de Tremp i impulsada per
la Fiscalia de Lleida, ha permès
identificar més d’un miler de
víctimes, entre les quals dones
embarassades i nens. També
s’han intervingut dos quilos de
marihuana i s’estima uns beneficis de l’organització superiors
als 500.000 euros des de l’inici
de la investigació.
Les víctimes provenien principalment de països africans i
eren captades en origen per
treballar de manera irregular
i en precari. Eren traslladades
a Espanya, on després les portaven a França, Bèlgica i Alemanya, i exigien un pagament
d’entre 500 i 750 euros. Per as-

muntanya

Normes sanitàries
en l’ús dels refugis
d’emergències
❘ lleida ❘ Els Mossos i la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya han instal·lat
plafons informatius als refugis de muntanya sobre mesures de prevenció per evitar
contagis. Se’n restringeix l’ús
només en supòsits d’emergència i si s’utilitzen s’haurà
de portar mascareta i fer servir gel, ventilar i informar de
la pernocta.

fauna

Localitzen una
serp ratllada
albina a l’Urgell

Un dels detinguts en l’operatiu de Mossos i Guàrdia Civil el febrer passat a Torrefarrera.

segurar-se el pagament, s’aprofitaven de l’extrema vulnerabilitat de les víctimes, i fins i tot
la xarxa va arribar a abandonar
un menor durant el viatge que
no va poder donar la quantitat
exigida.
Una part de l’organització
criminal estava assentada al
Segrià, on disposaven d’un pis
a càrrec d’un dels caps de la xarxa a Rosselló. Cada integrant de
l’organització tenia un rol assignat i obeïa a una jerarquia clara.
El líder a nivell internacional
residia a Portugal i Alemanya
i presumia de portar 25 anys
dedicat al tràfic de persones.
Amb la mateixa xarxa, també
captaven persones d’origen asiàtic per traslladar-les d’Alemanya a Portugal.

❘ vallbona de les monges ❘ Els
Agents Rurals han trobat
un exemplar adult de serp
ratllada (Zamenis scalaris)
totalment albina a Vallbona de les Monges, a l’Urgell.
L’animal era al mig de la
carretera i la van apartar a
una zona més segura. Fins
ara només s’havia localitzat
una serp albina d’aquesta espècie a Catalunya i va ser a
Castellserà.

mossos d’esquadra/guàrdia civil

col·lapse

Foment del Treball
veu insuficient
el pla dels jutjats

Un dels escorcolls en l’operatiu batejat ‘Otiv-Baucar’.

bombers de la generalitat

❘ barcelona ❘ La comissió jurídica de Foment del Treball
veu insuficient l’habilitació
del mes d’agost per a l’activitat judicial, que considera
“una resposta parcial i extraordinària amb la qual provar
de pal·liar” el col·lapse als
jutjats. Va demanar a l’administració de Justícia “els
mitjans humans i materials
suficients” per afrontar amb
eficàcia aquest col·lapse.

incendis emergències

Primer foc important
de l’any a Llardecans
redacció

Vista general de la zona afectada ahir per l’incendi de vegetació agrícola a Llardecans.

❘ llardecans ❘ Els Bombers de la
Generalitat van treballar ahir
en l’extinció d’un incendi de vegetació agrícola a Llardecans,
el primer que es produeix de
certa importància en el que va
d’any, just abans que comenci
la campanya forestal dilluns
vinent. Fins a una dotzena de
mitjans dels Bombers, inclosos
alguns d’aeris, es van desplegar
per extingir un incendi registrat en un camp de la zona dels

Massos que va afectar el fons
d’un barranc, en una zona de
camps. L’avís es va rebre poc
abans de la una del migdia i el
foc va afectar una superfície de
7,5 hectàrees.
A la tarda, un altre foc de
vegetació agrícola va calcinar
mitja hectàrea de terreny en
una illa forestal de Llardecans.
També es va produir un altre
incendi de vegetació urbana al
costat de l’institut Maria Rúbies
de Lleida i un altre a les Borges.

