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Denuncien que
reduiranmossos
de trànsit al
Pirineu
Segons sospites
sindicals

SEGURETAT

❘ PONTS ❘ El sindicat de Mossos
d’Esquadra CAT-ME ha re-
clamat informació al direc-
tor general de la policia, Ma-
nel Prats, sobre la possible
reducció d’efectius als sec-
tors de trànsit de Tremp i
Ponts. Segons sembla, la Di-
visió de Trànsit ha efectuat
un estudi de la càrrega de tre-
ball i una estadística d’acci-
dents de trànsit en aquests
sectors, segons el sindicat,
“sense motiu aparent”.

El sindicat lamenta que els
rumors sobre la reducció
d’efectius estan creant “mal-
estar entre els agents”. A
més, el sindicat CAT-ME cri-
tica que els rumors sobre la
possible reducció de planti-
lla al Pirineu coincideixen
amb les declaracions efectu-
ades per l’alcalde de Sort,
Agustí López, que fa un pa-
rell de mesos va tornar a cri-
ticar “l’excessiu zel en les
sancions dels agents de tràn-
sit a les carreteres del Pa-
llars”.

Dos detinguts a Andorra
per vandalisme
❘ ESCALDES-ENGORDANY ❘ La poli-
cia d’Andorra va detindre di-
vendres dos joves per haver
causat presumptament des-
trosses en un establiment co-
mercial i en dos immobles de
l’avinguda Carlemany d’Es-
caldes-Engordany. Els acusats
hi van arrencar cables, llums,
interruptors i bústies per un
valor de 7.000 euros.

Busquen unhome
desaparegut a Barbastre
❘ BARBASTRE ❘Efectius de la Guàr-
dia Civil, policia local, Pro-
tecció Civil, familiars i volun-
taris participen des de dissab-
te en un dispositiu de recer-
ca organitzat per trobarÁn-
gel Santolaria, de 77 anys, na-
tural de Lanaja i resident a
Barbastre, que està desapa-
regut des de divendres.

Detingut per circular
drogat a Andorra
❘ ENCAMP ❘ La policia d’Andor-
ra va detindre dissabte un es-
panyol de 42 anys per condu-
ir suposadament sota els efec-
tes de l’alcohol i de les dro-
gues. La policia li va practi-
car la prova de l’alcoholèmia
i el drogotest després de tin-
dre un accident en què va xo-
car contra un turisme, la con-
ductora del qual va resultar
ferida.

Imatge d’arxiu de la reconstrucció dels fets portada a terme el passat mes demarç.

M.A.M.
❘ VIELHA ❘ El titular del jutjat de
Vielha ja ha imputat tres perso-
nes per l’accident en què va
perdre la vida un nen de 5 anys
el passat mes de febrer. El jut-
ge ha citat a declarar en quali-
tat d’imputat una persona que
exerceix funcions directives re-
lacionades amb la seguretat a
les pistes de l’estació d’esquí.
Per la seua part, la investigació
avança i el jutjat deVielha ja ha
rebut l’informe de la Unitat de
Policia Científica dels Mossos
d’Esquadra sobre la reconstruc-
ció dels fets efectuada per la po-
licia autonòmica dies després
de l’accident.Al seu torn, el jut-
jat també espera rebre en els
pròxims dies la recepció de l’in-
forme de l’autòpsia practicada
al menor a través de la comis-
sió rogatòria enviada pel jutjat
deVielha al Tribunal de Gran-
de Instance deTolosa.Tot ple-
gat s’uneix a les diligències ja
practicades, com les declara-
cions dels altres dos imputats
(el conductor d’una màquina
llevaneu i un altre directiu de
l’estació), així com nombrosos
testimonis, alguns d’ells inte-
grants del personal de segure-
tat de pistes que va intervindre
en el rescat del menor.A més,
diversos clients de l’estació que
van observar l’accident s’han
posat en contacte amb els in-
vestigadors per declarar.

El jutge imputa un altre directiu
deBaqueira per lamort d’unnen
Ja són tres els imputats per l’accident en què va quedar sepultada la víctima, de
5 anys || El jutjat rep l’informe de la reconstrucció dels fets
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D’altra banda, els pares del
menor mort encara no han de-
clarat ni davant del jutge d’ins-
trucció ni davant dels agents po-
licials que intervenen en la cau-
sa. La seua declaració serà una
de les últimes diligències que
es portaran a terme i encara no
té data assenyalada.

A més, com que els pares de
la víctima resideixen a Londres,

no està clar encara com presta-
ran declaració, ja que és pos-
sible que ho facin presencial-
ment a través del desplaçament
de la comissió judicial al Reg-
ne Unit o a través de videocon-
ferència.

Un nen de 5 anys va morir el
passat mes de març després de
ser sepultat dies abans per la
neu que havia deixat acumula-

da una màquina llevaneu a l’es-
tació de Baqueira-Beret. Des-
prés de l’accident, els serveis
d’emergència van traslladar el
nen a l’Hospital de Tolosa, on
els metges no van poder fer res
per salvar-li la vida. El jutjat de
Vielha ja havia obert una inves-
tigació i els Mossos d’Esquadra
van efectuar al març una re-
construcció dels fets.

Judici a un veí d’Arbeca
que guardava un
arsenal d’armes a casa
Amb un subfusell de la Segona Guerra Mundial
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Imatge d’arxiu d’un decomís d’armes dels Mossos.

❘ ARBECA ❘ La fiscalia sol·licitarà
vuit anys de presó per a un veí
d’Arbeca que s’asseurà al banc
dels acusats per tindre un arse-
nal d’armes (algunes de pro-
hibides i altres de manipulades)
a casa. Entre aquestes, l’acusat
tenia un subfusell Sten MK II,
un artefacte de la Segona Guer-
ra Mundial que es considera ar-
ma de guerra. Els Mossos d’Es-
quadra van trobar al novembre
del 2008 en un taller d’Arbeca
propietat de l’acusat un arsenal
format per onze armes.Algu-
nes que funcionaven correcta-
ment (pistola Sig Sauer,
Smith&Wesson o CZ85), d’al-
tres presentaven modificacions
(un revòlver Magnum i unaWal-
ter PKK) i d’altres eren prohi-

bides (com un revòlver Llama
del calibre 22, un altre del ca-
libre 32 i una arma de foc simu-
lada sota l’aparença d’un bolí-
graf). I la joia de la col·lecció
era un subfusell Sten MK II, una
arma creada el 1941 per l’exèr-
cit britànic durant la Segona
Guerra Mundial per lluitar con-
tra l’Alemanya nazi. La fiscalia
considera que l’acusat va come-
tre dos delictes: un de tinença
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il·lícita d’armes i un altre de di-
pòsit d’armes en concurs amb
un altre de dipòsit d’armes de
guerra.A més, el ministeri pú-
blic sol·licita la privació del dret
a la tinença i portament d’ar-
mes durant 15 anys.

L’advocat de l’acusat, Pau Si-
marro, en sol·licita la lliure ab-
solució al considerar que els fets
no són constitutius de delicte.
El judici tindrà lloc el pròxim

18 de maig a l’Audiència Pro-
vincial de Lleida.A més de l’ar-
senal d’armes, els Mossos d’Es-
quadra van trobar al taller de
l’acusat sis carregadors d’armes
de foc, 2.210 cartutxos, 1.573
bales i 1.037 beines.

La fiscalia considera que la
munició trobada funcionava
correctament i 20 cartutxos po-
dien projectar substàncies es-
tupefaents.

INHABILITACIÓ

La fiscalia sol·licita

per a l’acusat 15 anys

d’inhabilitació per a

la tinença d’armes
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