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tribunals resolució

Absolta al rebre 3.000 €
d’una estafa al seu compte

Segre
Diumenge, 11 de juliol del 2021

entitats festivitat
paeria

La Fiscalia demanava 3 anys de presó a una lleidatana || La
sentència diu que ignorava l’ús il·lícit de les seues dades
mossos d’esquadra

a. guerrero

❘ lleida / girona ❘ El jutjat Penal
número 5 de Girona ha absolt
una lleidatana acusada d’estafar 3.000 euros en un cas de
phishing (mètode utilitzat per
delinqüents cibernètics per estafar i obtenir informació confidencial) per al qual es va utilitzar el seu compte bancari. La
Fiscalia acusava la dona d’un
delicte d’estafa i demanava que
se li imposés una condemna
de tres anys de presó. El jutge
ha absolt la dona, defensada
per l’advocat Xavier Prats, al
determinar que “no ha quedat
acreditat que l’acusada tingués
cap coneixement que el seu
compte a l’entitat BBVA, del
qual havia perdut la cartilla o
l’hi havien robat, havia estat
beneficiària de diverses transferències a través d’internet per
import de 3.000 euros”.
Els fets van tenir lloc l’octubre de l’any 2010 quan una
clienta del BBVA va rebre un
correu electrònic que va suplantar l’entitat bancària on se
li informava que tenia un abo-

perjudici

El jutge afirma que no s’ha
acreditat la participació
de la dona i que fins i tot
li ha causat un perjudici
nament no cobrat i que accedís
a un enllaç, on va facilitar les
dades. “Moments després, persones la identitat de les quals
no han pogut ser determinades,
utilitzant les dades obtingudes
de manera fraudulenta, van
ordenar una transferència de
3.000 euros”. L’endemà li va
arribar un missatge de la transferència i, quan ho va comunicar al banc, va comprovar que

Acte organitzat ahir per la Federació de Cases Regionals.

Actes a Lleida per
recordar els Sanfermines
redacció

Els Mossos detecten cada vegada més estafes a internet.

un altre cas

Tornen els estalvis a un
pensionista lleidatà estafat
■ Un pensionista lleidatà
que es va quedar sense els
seus estalvis, 5.500 euros,
després que a l’abril fos víctima d’una estafa de phishing, que va suplantar la
seua entitat bancària, ha
recuperat els diners. Els ciberdelinqüents van suplantar el BBVA i li van enviar
un SMS amb un codi per
li havien efectuat un altre càrrec de 1.200 euros. La primera
transferència va ser ingressada al compte de la lleidatana,
del qual, seguidament, es van
fer diverses extraccions, i uns
altres diners es van transferir
immediatament a altres comptes. En aquest sentit, durant el
judici, l’acusada va explicar
que tenia una llibreta que no
sabia si l’hi van robar o la va

desactivar una suposada incidència. Minuts després va
rebre un missatge del banc
informant-lo d’una transferència de 5.500 euros del
seu compte a una altre, quedant-li un saldo de 149 euros. Es va posar en contacte
amb l’entitat i va denunciar
el cas als Mossos. Al juny va
recuperar els diners.
perdre, que ho va denunciar
davant dels Mossos d’Esquadra, que no tenia les claus de
la víctima i que en cap moment
no va fer una transferència.
Per totes raons, el jutge de
Girona conclou que no s’ha
acreditat la participació de
la dona en l’estafa ni tampoc
l’obtenció de cap benefici
econòmic, sinó més aviat un
perjudici”.

❘ lleida ❘ Els Sanfermines de
Pamplona, que s’haurien
d’estar celebrant aquests dies, s’han suspès per segon
any consecutiu a causa de
la pandèmia del coronavirus. Tanmateix, a la ciutat de
Lleida s’han celebrat alguns
actes per recordar aquesta
celebració popular a nivell
mundial.
Ahir, per exemple, la Federació de Centres i Cases
Regionals de Lleida va celebrar al matí una Troba-

da Sanferminera a la Casa
d’Aragó que va comptar, entre d’altres, amb la presència del tinent d’alcalde de la
Paeria Paco Cerdà i els regidors Ignasi Amor i María
Burrel. La trobada va consistir en un esmorzar popular i
posteriorment es va celebrar
una ofrena floral en honor a
Sant Fermí, en el qual van
participar els socis de la Federació. Els participants, com
és tradició als Sanfermines,
portaven la camisa blanca i
el mocador roig.

justícia

tribunals

Augmenten
els condemnats
a treballs
comunitaris

Demanen
quatre anys de
presó per tràfic
de drogues

N’hi ha un 14% més
que fa un any

En dos judicis
a l’Audiència

redacció

x lleida x Un total de 373
persones estan complint
actualment una condemna
penal fent treballs en benefici de la comunitat a les comarques de Lleida, segons
les dades del departament
de Justícia a 7 de juliol.
Aquesta xifra suposa un
augment del 14% respecte
al mateix període de l’any
passat, quan es comptabilitzaven 327 casos. Així
mateix, hi ha un total de
486 persones que tenen en
vigor una mesura penal alternativa (MPA) a Lleida,
quan fa un any eren 441.
Això representa un augment d’un 10%. A nivell
de Catalunya, hi ha 7.732
persones que compleixen
mesures penals alternatives
a la presó, un 5% més que el
juliol de l’any 2019. Cal recordar que les MPA, que en
la majoria de casos es tradueixen en treballs comunitaris, són per a persones
condemnades per delictes
menors com per exemple
conduir sense carnet.

redacció

x Lleida x L’Audiència de Lleida té previst celebrar dimecres vinent dos judicis per
tràfic de drogues. En ambdós casos, la Fiscalia sol·licita per als acusats sengles
condemnes de quatre anys
de presó com a presumptes
autors d’un delicte contra
la salut pública. El primer
judici és contra un ciutadà
que va ser detingut l’any
2019 perquè suposadament es dedicava a vendre
a tercers marihuana, haixix
i cocaïna. En el segon judici s’asseurà a la banqueta
un veí de Tremp acusat de
vendre cocaïna des del seu
domicili de la capital del
Pallars Jussà. Els Mossos
d’Esquadra van localitzar al seu pis 145,2 grams
d’aquesta droga, estris per
manipular-la, 955 euros i
dos telèfons mòbils.
Així mateix, a més de les
penes de presó, la Fiscalia
demana que també se’ls imposit una multa pel valor
de la droga que els va ser
decomissada.

22

Pallars/Alta Ribagorça
17033

comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis certàmens

La Fira del Ferro forja peces per a
esglésies i ermites de la Vall Ferrera
Vint-i-cinc ferrers participen en l’edició d’enguany, de “format reduït”

AJUNTAMENT D’ALiNS

x.r.

❘ alins ❘ Vint-i-cinc ferrers de
Catalunya van participar ahir
en la Fira del Ferro d’Alins, on
van forjar peces de ferro per a
les ermites i esglésies de la Vall
Ferrera, a partir de l’inventari de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. El president de l’Associació Boscos de Ferro, Xavier
Llor, va explicar que són elements com reixes de finestres
o portes petites del cementiri,
entre d’altres. En anys anteriors, aquests artesans col·laboraven per crear escultures.
El certamen, organitzat per
l’Associació Boscos de Ferro,
l’ajuntament d’Alins i el Parc
Natural de l’Alt Pirineu celebra aquest any l’onzena edició. Llor va dir que aquest
any té un “format reduït” a
causa de la crisi sanitària. En
aquest sentit, va recordar que
en edicions anteriors la fira va
arribar a comptar amb un centenar de forjadors. Va apuntar
que ahir hi va haver “un flux
de gent continu” encara que
sense massificacions. Ahir
també hi va haver un mercat
amb una desena de parades
de productes artesans i es van
presentar els quatre escape
tours per conèixer els nuclis
d’Alins, Araós, Àreu i Ainet
de Besan a través d’enigmes
i endevinalles (vegeu SEGRE
de dijous).
Per la seua part, la historiadora Ruth García va presentar
el llibre El ferro i la forja. Per
avui s’han previst cinc itineraris i visites guiades per la Vall
Ferrera. Per participar-hi cal
fer reserva prèvia.

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

medi ambient

El Sobirà millora
les instal·lacions
de compostatge
❘ sort ❘ El consell comarcal del Pallars Sobirà ha
tret a concurs obres a les
instal·lacions de la planta
de compostatge situada a
Sort. El projecte contempla la construcció d’unes
cobertes metàl·liques a les
sitges de la planta i també
preveu altres accions per
millorar l’eficiència i optimitzar recursos del servei de recollida de residus
comarcal.
Aquesta actuació de la
corporació comarcal té un
pressupost de licitació de
215.000 euros, aproximadament, i l’empresa adjudicatària tindrà un termini
d’execució de tres mesos.

iniciatives

Tremp ofereix
formació en
hostaleria

Dos dels forjadors que ahir van participar en la Fira del Ferro de la Vall Ferrera.
ajuntament d’alins

actes per avui

Àreu

z 10.00 i 16.00 hores: Oficis i beneficis: els secrets d’Àreu. Activitat de senderisme per conèixer Àreu i el seu patrimoni.
Inclou una visita a una antiga
ferreria, a la serradora i a l’església de Sant Feliu.

Alins
z 10.00 i 16.30 hores: L’època
de les fargues a la Vall Ferrera.
Iniciativa apta per a totes les
edats per donar a conèixer la
vida i història de la farga catalana a la Vall Ferrera.

ajuntament de la vall de boí

Les autoritats, ahir en la inauguració del certamen.

❘ tremp ❘ L’ajuntament de
Tremp va organitzar el mes
passat dos cursos d’inserció laboral, en el marc del
programa de Treball als
Barris, que es van adreçar
a persones que actualment
estan a l’atur i també a professionals en actiu.
Una vegada més es va
donar prioritat a la formació en el camp de l’hostaleria i la restauració, tenint
en compte que es tracta
d’un sector estratègic i que,
especialment en temporada alta per al turisme, té
capacitat per ocupar una
quantitat important de
persones.

col·lectius vulnerables

Reforcen l’atenció domiciliària a avis
de les comarques del Pirineu
acn

Camp de treball ■ Els 12 joves i 4 monitors del camp de treball
per recuperar la Cabanera, el camí ramader que uneix Linyola
i Taüll (140 quilòmetres), van posar punt final a la iniciativa
divendres amb l’arribada a aquesta última població.

❘ tremp ❘ El seguiment de pacients amb malalties cròniques,
problemes neurodegeneratius i altres malalties s’ha ampliat a la regió sanitària del
Pirineu. Aquest reforç arriba
quan la Covid ha perjudicat
especialment la tercera edat,
que “ha experimentat un
descens funcional molt important, han empitjorat les
patologies de base i n’ha augmentat la fragilitat”, segons

la doctora Priscila Muñoz.
Forma part de l’equip del
Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport
(PADES), al qual des d’aquest
any es destinen 417.000 euros anuals més per ampliar
la cobertura del servei, que
es presta 12 hores al dia de
dilluns a diumenge. Els recursos addicionals han servit
per augmentar el personal al
Pallars i la Cerdanya, amb
la intenció que aquest últim

també doni servei a l’Alta Ribagorça a partir de la tardor.
A l’Alt Urgell es preveu augmentar el nombre de professionals perquè passin a cobrir
la franja horària de 08.00 a
20.00 hores tota la setmana.
L’adjunt a la gerència a la regió sanitària, Miquel Abrantes, va assenyalar que tot això contribueix a millorar la
qualitat del servei i a treballar de forma més coordinada
amb l’atenció primària.
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000

cercle@segre.com

www.segre.com

Reportatge

Rutes de Lleida a la xarxa
Itineraris a través de les imatges que els instagramers etiqueten amb #cerclelectura || D’altra banda,
‘Cercle’ convoca el concurs estrella de l’estiu ‘Les meues vacances’, al diari i al web
m.t.g.

H

a arribat l’estiu i amb ell
les tan esperades vacances que, encara que la
nova variant delta de la Covid sembla que trastocarà alguns dels plans de viatge més
agosarats, res no fa presagiar que no es puguin recórrer
les comarques lleidatanes per
descobrir racons amb encant
i monuments d’interès patrimonial. Així és que, de la mà
de les imatges que pengen els
instagramers que participen
en el concurs #cerclelectura,

proposem alguns llocs, uns de
més coneguts, altres de menys
populars, però tots amb un
enorme atractiu.
Comencem al poble de Salàs
de Pallars (Pallars Jussà), on
@xrlleida ha capturat la imatge d’una de les botigues que
conformen el projecte museístic que dona a conèixer l’antic
comerç a partir de la recuperació i ambientacions d’espais.
A l’Alt Urgell trobem una
suggeridora imatge capturada
per @jaume_mister de la localitat de Castell-llebre, al muni-

cipi de Peramola, en la qual es
pot visitar l’antiga església del
segle XI, encimbellada en un
pujalt rocós.
Un carrer amb encant a Juncosa de les Garrigues, captat
per @bastaixgramer, sugge-

les meues vacances

Les fotos per al concurs es
poden enviar a ‘cercle@
segre.com’ o es poden pujar
al web ‘segre.com/cercle’

@xrlleida. Les botigues de Salàs de Pallars només es poden visitar mitjançant el servei de visites guiades i els
horaris i les reserves han de tramitar-se al web del Museu, botiguesmuseusalas.cat.

@bastaixgramer. Les construccions de pedra confereixen una
particular bellesa a Juncosa de les Garrigues.

reix una visita a la localitat
on, segons la tradició, es troba el centre del món, ja que es
diu que Déu va clavar sota el
porxo que es troba davant de
l’església la punta fixa del compàs amb què va traçar l’esfera
terrestre.
I si hi ha una visita que no es
pot obviar al Pirineu lleidatà
és la de les vuit esglésies romàniques ubicades a la Vall de
Boí, Patrimoni de la Humanitat. L’instagramer @jmroma66
ha fotografiat la de Santa Maria de Cardet, que conserva un

dels absis més espectaculars de
tota la vall.
I a l’últim, a la comarca de
la Segarra, @pere_indibil ha
immortalitzat una de les cúpules amb llunetes laterals de
l’església de Santa Maria de
Guissona, edificada al segle
XVII sobre l’antiga església,
esfondrada el 1772.
Una reduïda llista de destinacions atractives a la vora de
casa i que serveix per recordar
que no cal recórrer milers de
quilòmetres per poder gaudir
de paratges fascinants.

@jaume_mister. Castell-llebre es troba a la dreta del riu Segre, a prop
del pantà d’Oliana, i actualment té 3 habitants.

@jmroma66. Per visitar Santa Maria de Cardet i la resta
d’esglésies de la Vall de Boí, consulteu el web vallboi.cat.

@pere_indibil. Turisme Guissona ofereix una visita
guiada per la ruta medieval i moderna de la població.

