
15COMARQUES
SEGRE
Dijous, 15 de març del 2012

Imatge del material recuperat pels Mossos d’Esquadra.

SUCCESSOSROBATORIS
MOSSOS D’ESQUADRA

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos han detin-
gut un jove de 28 anys i d’ori-
gen marroquí com a pre-
sumpte autor de tres robato-
ris en masies del Segrià, de
les quals es va emportar ma-
terial agrícola, aparells elec-
trònics i electrodomèstics, se-
gons van informar ahir fonts
policials. El dimecres de la
setmana passada, una patru-
lla va detectar fum al costat
d’una granja desocupada a la
partida Grealó de Lleida i, al
dirigir-se a la zona, va veure
un home que cremava mate-
rial divers. Els agents van de-
tectar que al magatzem hi ha-
via material que no corres-
ponia a les tasques pròpies
d’una explotació ramadera
i van detindre el sospitós, des-
prés de comprovar que bona
part dels objectes havien es-
tat denunciats i que aAbdel-
fattah E.H. li constava una or-
dre d’arrest emesa per un jut-
jat d’Almeria. Els investiga-
dors relacionen el detingut
amb dos robatoris comesos
en l’últim mes a dos masies
de la partidaVinatesa de Llei-
da i un altre en una masia de
la partida Resselogat d’Alba-
tàrrec. La policia ha recupe-

■ La subdelegada del Go-
vern, Inma Manso, es va
reunir ahir amb l’associa-
ció Sometent de Catalu-
nya, encapçalada pel seu
delegat provincial, Josep
MariaTerés, que va expli-
car la preocupació existent
pels robatoris en granges i
masies agrícoles.Manso es
va comprometre a traslla-
dar aquesta inquietud als
cossos policials i va valo-
rar la tasca de l’associació
de suport als agricultors.

Mansodefensa
la tascadels
sometents

Detingut al cremar
material robat de
3 masies del Segrià

rat una setantena d’objectes,
i el detingut, amb antece-
dents, va ingressar a la pre-
só.

D’altra banda, l’ajunta-
ment d’Almacelles ha refor-
çat amb una nova vigilant el
cos de policia local, que ara
comptarà amb cinc agents.
L’objectiu és augmentar la
vigilància diürna amb motiu
de les patrulles nocturnes que
exerceixen la resta d’agents.

Ferit quan practicava escalada a Oliana
❘ OLIANA ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un
escalador que va resultar ferit al genoll quan ascendia la via
ferrada Regina al terme d’Oliana. Davant de la dificultat per
accedir al lloc, un equip dels bombers de muntanya s’hi
van desplaçar i van rescatar l’escalador.

A judici per tirotejar un porter de discoteca

❘ MOLLERUSSA ❘ L’Audiència Provincial de Lleida jutjarà avui dos
germans acusats de tirotejar el porter d’una discoteca a Mo-
llerussa. La fiscalia sol·licita nou anys de presó per a tots dos
per un delicte de temptativa d’homicidi.

Condemnat a tres anys per una partida de cocaïna

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència Provincial de Lleida va condemnar ahir
a tres anys de presó un jove que va ser sorprès amb diver-
ses dosis de cocaïna. L’acusat va acceptar la pena.

calcinat 1.600 hectàrees. Les
bones condicions meteorolò-
giques d’aquests últims dies
han permès treballar amb in-
tensitat a les zones afectades,
especialment al focus de Mon-
tanui, prop deVilaller.

Per la seua part, el conseller
d’Interior, Felip Puig, va plan-
tejar ahir la necessitat de revi-

sar els recursos destinats a la
lluita contra incendis davant
d’una situació que va qualifi-
car d’“excepcional” i que po-
dria ser pitjor que la registra-
da el 1994, l’any dels grans in-
cendis. Puig va recordar que,
des de principis d’any, s’han
cremat més hectàrees que en
tota la campanya passada i que
el nombre de focs equival a la
meitat dels que hi va haver el
2011. A més, la Generalitat
crearà un gabinet de coordina-
ció extraordinari amb els de-
partaments d’Interior i Agri-
cultura presidit per la vicepre-
sidenta del Govern, Joana Or-
tega.

DESPRÉS DE SET DIES

El Govern aragonès

controla l’incendi a la

Ribagorça que va calcinar

1.600 hectàrees

Demanen als afectats pels
focs que denunciïn danys
Ajuntaments del Sobirà prenenmesures de protecció || Interior
ampliarà els recursos davant de la situació excepcional

SUCCESSOSFOCS

❘GERRI DE LA SAL ❘ El consell comar-
cal del Sobirà va recomanar
ahir als afectats per l’incendi
de Gerri de la Sal que denun-
ciïn davant del jutjat els danys
que han patit arran de l’incen-
di que la setmana passada va
calcinar 400 hectàrees perquè
posteriorment puguin recla-
mar indemnitzacions.A més,
els ajuntaments de Soriguera
i Baix Pallars estan afectats als
terrenys comunals. El presi-
dent del consell del Pallars So-
birà, Llàtzer Sibís, va animar
els afectats pel foc a presentar
denúncia. L’incendi ha posat
en alerta els ajuntaments de la
zona, que han començat a apli-
car mesurades contra els in-
cendis. Sort ha demanat una
crema controlada al nucli de
Bernui per protegir el poble
en cas d’incendis i el de Sori-
guera ha contractat dos ope-
raris per netejar de vegetació
el perímetre de seguretat dels
nuclis del municipi.

D’altra banda, els Bombers
de la Generalitat van despla-
çar ahir sis dotacions terres-
tres a l’incendi de Gerri de la
Sal per remullar la zona i van
donar per extingit el foc.Així
mateix, els bombers van sufo-
car ahir un incendi a Camara-
sa i un altre aTorà.

A més, després de set dies
de feina, el Govern d’Aragó va
donar per controlat ahir el foc
de la Ribagorça d’Osca, que ha

Imatge dels danys causats pel foc a Gerri de la Sal.

LLEONARD DELSHAMS

❘ ALMERIA ❘ Un veí de Solsona de
40 anys va ser detingut dimarts
al port d’Almeria ambmés d’un
quilo d’haixix enganxat al cos.
Segons va informar ahir la
Guàrdia Civil, la secció d’Espe-
cialistes Fiscals del port d’Al-
meria va procedir a la detenció
d’A.B., de 40 anys i amb domi-
cili a Solsona, com a presump-
te autor d’un delicte contra la
salut pública, després d’inter-
vindre-li 1.300 grams d’haixix
que transportava adherits al
cos.

La comandància va indicar
que la detenció va tindre lloc
cap a les 07.30 hores durant el
control de persones, equipat-
ges i vehicles que en aquell mo-
ment desembarcaven d’un vai-
xell procedent de Nador (Mar-
roc). Durant la inspecció, els

agents van observar l’actitud
“sospitosa i nerviosa” quemos-
trava un dels passatgers que
acabaven de desembarcar del
vaixell, motiu pel qual va ser
traslladat a dependències sepa-
rades i preparades per a una

identificació i escorcoll més pro-
fund.

Com a resultat d’aquesta
identificació, els agents van tro-
bar adherits a l’esquena del de-
tingut amb una espècie de fai-
xa elaborada amb cinta adhe-
siva un important nombre de
paquets d’haixix. La Guàrdia
Civil va procedir a la detenció
d’A.B. com a presumpte autor
d’un delicte contra la salut pú-
blica, al transportar ocults i ad-
herits al cos 12 paquets d’hai-
xix amb un pes d’1,3 quilo-
grams. Els agents calculen que,
de l’estupefaent confiscat, el de-
tingut n’hauria obtingut més de
5.200 dosis. Les diligències ins-
truïdes van ser entregades, jun-
tament amb el detingut, al jut-
jat d’instrucció número 4 d’Al-
meria.

Detenen a Almeria un veí de
Solsona amb un quilo d’haixix
Transportava 12 paquets de droga adherits al cos

SUCCESSOSNARCOTRÀFIC

LESCLAUS

Control al port
❚ A.B., de 40 anys i veí de Solso-
na, va ser detingut en un con-
trol de persones i equipatges al
port d’Almeria al mostrar una
actitud nerviosa.

Drogaamagada
❚ Portava 12 paquets d’haixix
adherits a l’esquena que pesa-
ven 1,3 quilos.

Rosendo Manrique
Resaltado


