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successos tribunals

agents rurals

Condemnat per estafar un
company per jugar online
Sis mesos de presó per utilitzar la seua targeta de crèdit sense el
seu coneixement || Va gastar uns 1.000 € en dos dies en un web
segre

l. garcía

Un dels mesuraments que s’ha dut a terme aquests dies.

Els rurals controlen
cabals ecològics
de rius i séquies
e. farnell

❘ lleida ❘ Els Agents Rurals estan duent a terme aquests dies el seguiment i control dels
cabals ecològics i les concessions d’aigua de les elèctriques al riu Noguera Pallaresa
i el Flamisell al Pallars Jussà.
Així mateix, també s’ha revisat alguna séquia de regadiu, en concret a les zones de
captació, per conèixer l’estat
actual del volum d’aigua que
capten. Fonts dels Agents Rurals van explicar que aquests
seguiments es duen a terme
dos vegades a l’any i normalment coincideixen amb
períodes de cabals baixos.
Van afegir que als rius de
muntanya, de règim nevós,
l’estiatge es produeix en època de fred, a causa de la retenció hivernal de les aigües
a la capçalera. Van explicar
que a més aquest any amb
l’actual episodi de sequera
és necessari controlar que els

cabals siguin els correctes.
Així mateix, van destacar la
importància de vetllar per
garantir el cabal ecològic ja
que es tracta d’una mesura
important per preservar la
biodiversitat i protegir la fauna piscícola.
La falta de pluges ha es-

precipitacions

La sequera no remet
malgrat les últimes
pluges, ahir, de 15 litres
en punts de muntanya
tat una constant en els dos
últims mesos malgrat les febles precipitacions registrades aquest cap de setmana,
que han sigut insuficients. Al
Pirineu es van acumular 15
litres al Pont de Suert o 10 a
la Pobla de Segur (vegeu la
pàgina 16).

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida ha condemnat a sis mesos
de presó un lleidatà per estafar prop de 1.000 euros a un
company de feina en dos dies
a l’utilitzar la seua targeta de
crèdit sense consentiment per
pagar jocs online. La sentència confirma la pena imposada
en primera instància pel Jutjat
Penal 2 de Lleida per un delicte d’estafa amb l’atenuant
de dilacions indegudes, ja que
els fets van tenir lloc l’agost de
l’any 2018. Segons la sentència,
l’acusat “amb la intenció d’obtenir un il·lícit benefici” i sense
autorització del legítim propietari, va fer dos pagaments en
una pàgina web de jocs amb
la targeta de crèdit d’un company de feina per un import
de 998 euros. La víctima va
relatar que l’acusat havia fet
una fotografia de la seua targeta, per la qual cosa disposava dels danys, ja que a més de
tenir una relació laboral també
la tenien familiar al ser parella d’una familiar seua. Així
mateix, els Mossos van poder
relacionar els pagaments a la
IP del domicili de la parella de
l’acusat i amb el mòbil d’aquest.
L’Audiència també descarta
la pretensió de la defensa, que
atribuïa falta de diligència al
web per no comprovar la identitat del propietari de la targeta
de crèdit.

Vista de la seu de l’Audiència de Lleida al Canyeret.

Repunten les denúncies per
estafes amb més de deu al dia
■ El comissari en cap dels
Mossos d’Esquadra, el lleidatà Josep Maria Estela,
va anunciar el mes de gener passat la creació d’una
comissaria centrada en la
investigació de la ciberdelinqüència, un dels principals reptes, juntament amb
la marihuana, per a la Policia catalana. L’any passat es
van registrar més de 48.000
denúncies per estafes a internet a tot Catalunya. Més

de vuit de cada deu estafes
que es denuncien es cometen a través d’internet. A les
comarques lleidatanes, els
casos coneguts per estafes
van tornar a registrar un
augment el 2021, concretament d’un 6%, fins a 3.824
denúncies. Val a recordar el
cas d’un veí de Guissona que
ha denunciat que li havien
suplantat la identitat i ara
està acusat per estafa, com
va publicar SEGRE.

emergències trànsit
speis

rescats muntanya

Ferida una esquiadora
a la Vall de Boí
❘ la vall de boí ❘ Els Bombers
van auxiliar ahir una esquiadora ferida en una caiguda a
prop del refugi de Ventosa i
Calvell a la Vall de Boí. L’avís
es va rebre a les 16.15 hores,
alertant que una esquiadora
havia patit una caiguda i no
podia continuar la marxa fins
a arribar al seu vehicle. Els
Bombers van activar l’helicòpter i la van traslladar a
l’hospital de Tremp amb
una lesió al genoll. Des de

començament d’any, s’han
dut a terme tretze rescats de
muntanya a les comarques
lleidatanes. Val a destacar
que el 2021 es va registrar
un nou rècord en serveis dels
Bombers en rescats en el medi natural. Concretament,
se’n van fer un total de 397,
un 21% més que en 2020 i
el doble de fa una dècada, a
causa de l’augment de les activitats de muntanya durant
la pandèmia.

Tres persones ferides en dos sortides de via a Naut Aran i Albelda
❘ naut aran ❘ Dos joves van resultar ferits divendres a la nit
en una col·lisió entre dos vehicles a la carretera C-28 a Naut
Aran. Els ferits, de 32 i 28 anys,

van ser traslladats a l’hospital
de Vielha. Per una altra banda,
una conductora va resultar ahir
ferida lleu al patir una sortida i
bolcar amb un furgó a l’A-140

a la localitat franjolina d’Albelda. També es van produir
accidents a Ribera d’Urgellet i
Maials sense ferits, segons els
Bombers.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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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

municipis finances

Sort desencalla les obres de la
biblioteca, que estarà enguany

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
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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

energia hidroelèctrica

El consistori aprova el pressupost, de 3,3 milions
ajuntament de sort

e. farnell

❘ sort ❘ El ple de Sort va aprovar dijous el pressupost per a
aquest any, que ascendeix a
3,3 milions, dels quals 900.000
euros estaran destinats a inversions. El regidor d’economia,
Martí Humet, va explicar que
aquest any s’inclou la construcció d’un skate park, millores a
la central hidroelèctrica municipal, de la qual el consistori
ingressa a l’any 100.000 euros,
i de l’escorxador, així com les
obres vinculades al PUOSC
en els diferents nuclis del municipi, com la segona fase del
canvi de l’enllumenat d’alguns
pobles.
Pel que fa a la biblioteca
pública, l’alcalde, Baldo Farré, va explicar que durant les
properes setmanes s’iniciarà la
segona fase de les obres, amb
l’objectiu que estiguin acabades a finals d’any i l’equipa-

Representants de Lleida i Osca a la comissió de Còrdova.

Municipis amb preses volen més
ingressos de les elèctriques
Les obres de l’exterior de la biblioteca ja estan acabades.

ment pugui entrar en servei el
gener de l’any 2023.
Segons Farré, el consistori treballa per aconseguir finançament a través d’ajuts de
la Generalitat per adquirir el

mobiliari per a la biblioteca.
En la segona fase de les obres,
es preveu una actuació per
valor de 175.000 euros per
tal d’acabar els interiors de
l’equipament.
c. c. pallars sobirà

medi ambient

i d’activitats econòmiques.
En la majoria de municipis
aquestes taxes representen
el 80% del seu pressupost i
van reclamar més ingressos
pels drets de vol de les línies
elèctriques que, en el cas del
Pont de Suert, suposarien
120.000 € anuals. També hi
van participar els edils de la
Torre de Capdella, Camarasa
i Vilaller.

promoció turisme

Noves visites guiades pel
patrimoni natural del Jussà

Campanya al Sobirà
sobre el compostatge
comunitari
❘ sort ❘ Una vintena de persones van participar ahir en el
taller organitzat pel consell
del Sobirà per promocionar el
compostatge comunitari de la
matèria orgànica als pobles.
L’objectiu és promoure més el
servei dels compostadors (més
de 100 en 60 pobles de la comarca) i reduir el volum de les
escombraries que van directes
a l’abocador.

❘ Lleida ❘ La Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas va celebrar a Còrdova els 25 anys de l’entitat.
Representants de Lleida i la
Franja de Ponent van participar en aquesta trobada en
la qual es va fer balanç dels
ingressos que reben els ajuntaments sobre béns immobles
de característiques especials

Un dels tallers infantils que es van dur a terme ahir.

❘ tremp ❘ El consell del Jussà ha
programat dos visites guiades
pel patrimoni natural de la
comarca per a aquesta primavera. Sota el títol La força de l’àtom, el 13 de març
es podrà conèixer la mina
Eureka a Castell-Estaó amb
acompanyament del geòleg
Jordi Panisello. Es recorreran les antigues instal·lacions i s’explicarà la història
d’aquest emplaçament únic

i del jaciment d’urani. La
segona sortida serà el 27 de
març, a càrrec d’Albert Cereza, que guiarà un itinerari
de natura des de Pessonada
fins a Herba-savina. Aquesta activitat permetrà als visitants conèixer la fauna i
flora dels penya-segats i boscos del poble abandonat de
la reserva de Boumort. Per
a reserves: https://bit.ly/
VisitesPatrimoni.

