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Els delinqüents van robar a la guarderia dels Alamús.
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M.MAS/R. RÍOS
❘ ELSALAMÚS ❘Uns desconeguts van
robar ahir en poques hores a la
guarderia, les piscines i la sala
polivalent del poliesportiu dels
Alamús. Després d’aquests sa-
quejos, els veïns es van queixar
de l’augment dels assalts tant al
nucli com a les finques agrícoles
i ramaderes del terme munici-
pal. La policia autonòmica ha
obert una investigació per acla-
rir els fets i intentar detindre’n
els autors.

Els individus van forçar ahir
a la matinada la porta de la guar-
deria municipal LesArreletes,
ubicada al costat de la zona po-
liesportiva delsAlamús. Se’n van
emportar un portàtil i van cau-
sar desperfectes al material.Des-
prés, van saltar la tanca de les
piscines i van forçar el local on
l’AMPA de la guarderia emma-
gatzema begudes.A més, també
van forçar la porta de la sala po-
livalent del pavelló i es van em-
portar entre 35 i 40 quilos de
llonganissa que hi havia al con-
gelador i que estava previst que
es cuinessin durant la festa ma-
jor de maig.

L’alcalde de la localitat, Josep
Maria Beà, va lamentar aquests
saquejos i va explicar ahir que
feia dies que “no es registraven
robatoris a les dependències mu-
nicipals”. No obstant, a finals
del mes de març, l’alcalde va de-
manar la col·laboració ciutada-
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na després de registrar-se una
onada d’actes vandàlics, sobre-
tot els caps de setmana, en mo-
biliari urbà, edificis i instal·laci-
ons municipals com el casal so-
cial, les piscines o el poliespor-
tiu.

L’ajuntament va denunciar
aquests robatoris ahir al matí
quan es van trobar amb els
panys trencats. Els Mossos d’Es-
quadra han obert una investiga-
ció.

D’altra banda, la policia au-
tonòmica va detindre dilluns a
la nit dos homes acusats d’haver
robat la recaptació de les màqui-
nes escurabutxaques d’un bar
de l’avinguda Ondara deTàr-
rega.Un policia local fora de ser-
vei va localitzar els lladres i va
avisar els Mossos, que van tras-
lladar diverses patrulles fins al
lloc indicat.Tot i que alguns dels
presumptes assaltants van fugir,
els agents en van poder detin-
dre dos i durant l’escorcoll van
trobar que portaven a sobre 219
euros enmonedes que, presump-
tament, havien robat al bar.

Sort i les Borges
demanen
tindre un partit
judicial propi

TRIBUNALS

❘LLEIDA ❘ L’alcalde de Sort, Llàt-
zer Sibís, i el seu homòleg a
les Borges Blanques, Enric
Mir, van demanar ahir poder
ser seus de partits judicials i
van recordar així una vella re-
ivindicació ara que el Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) vol reformar el mapa
judicial.

Precisament ahir, el Senat
va demanar al Govern que
compti amb les comunitats
autònomes a l’abordar la re-
forma de la llei de demarca-
ció i planta judicial, amb la
qual s’intentarà adequar la
distribució de jutjats i tribu-
nals a les noves necessitats.A
Lleida, es passarà dels set als
cinc partits judicials.

Denuncien 28
pescadors furtius
per Setmana Santa

MEDINATURAL

❘LLEIDA ❘ El cos d’Agents Rurals
del departament d’Agricultu-
ra va tramitar entre el 5 i el 9
d’abril passats un total de 28
denúncies a pescadors furtius
a la província de Lleida.

Durant la Setmana Santa,
elsAgents Rurals van inten-
sificar les inspeccions a les zo-
nes de pesca continental, ja
que són dates que compten
amb una alta presència de
pescadors.

Un xoc talla un
carril de la A-2
a Soses durant
tres hores
Es van registrar
cues de fins a 2 km
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Estat en què va quedar un dels camions implicats en el sinistre de la A-2 a Soses.

❘LLEIDA ❘Un accident entre dos ca-
mions a l’autoviaA-2 a Soses va
obligar ahir a tallar un carril
d’aquesta carretera en sentit Bar-
celona durant gairebé tres ho-
res. El sinistre va tindre lloc a les
13.35 hores, quan, per causes
que s’investiguen, dos camions
que circulaven per l’autovia
A-2 en sentit nord van col·lidir
al quilòmetre 445.A conseqüèn-
cia de l’impacte, un dels conduc-
tors va resultar ferit i va ser tras-
lladat en ambulància del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques
(SEM) a l’HospitalArnau deVi-
lanova perquè li fessin una revi-
sió. Els bombers van acudir al
lloc del sinistre per rescatar el
ferit, així com patrulles dels Mos-
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sos d’Esquadra, que van contro-
lar el trànsit fins a les 16.22 ho-
res, quan la situació va quedar
normalitzada, després de retirar
els tràilers implicats en l’acci-
dent. Segons va informar el Ser-

vei Català delTrànsit (SCT), en
alguns moments es van registrar
retencions de fins a dos quilò-
metres.

D’altra banda, un motorista
també va resultar ferit ahir en

un accident registrat a Santa Co-
loma (Andorra). Una furgoneta
i una moto van col·lidir i el mo-
torista, un home de 33 anys, va
resultar ferit i va ser evacuat a
un centre mèdic.

Puig presidirà la Junta
de Seguretat de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ El conseller d’Inte-
rior, Felip Puig, presidirà de-
mà la Junta Local de Segure-
tat deTàrrega, que es porta-
rà a terme a l’ajuntament al
migdia.

Campanya de control de
gossos a la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La policia lo-
cal de la Seu d’Urgell ha co-
mençat aquest mes una cam-
panya d’identificació i con-
trol de gossos.Agents de pai-
sà fan aquestes actuacions i,
des que va començar, han
sancionat quatre propietaris.

Incendi en una empresa
de Golmés
❘ GOLMÉS ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
a la matinada un petit incen-
di que va calcinar restes de
fusta a l’empresa Envasos Mi-
llán de Golmés, situada a l’an-
tiga N-II.

DETINGUTS A TÀRREGA

Un policia local de Tàrrega
fora de servei va perseguir
uns presumptes lladres
fins que van ser detinguts

Rosendo Manrique
Resaltado


