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Els bombers ja poden
omplir el dipòsit a
Rialp al pagar el deute

EMERGÈNCIESSUBMINISTRAMENT

❘ RIALP ❘ Els bombers de Sort i
Llavorsí ja es poden tornar a
proveir de gasoil a la gasoli-
nera de Rialp després que di-
marts la Generalitat acabés
de pagar el deute de 10.000
euros que tenia contret amb
aquesta estació de servei. In-
terior va fer el pagament en
tres parts entre el dijous 14
i dimarts passat, dia en què
es va liquidar l’últim termi-
ni. Els bombers acostumen a
pagar a les estacions de ser-
vei amb targetes de pagament
(com si fossin de crèdit). No
obstant, la gasolinera de Ri-
alp no forma part del grup
d’establiments que deixen pa-
gar d’aquesta manera i fiava
els bombers fins que el deu-
te va arribar als 10.000 eu-
ros. Llavors des de l’establi-
ment van decidir no deixar
que hi omplissin el dipòsit fins
que sufraguessin el deute.Ai-
xí, els bombers del Pallars So-
birà han estat diversos dies
sense poder omplir els dipò-
sits de gasoil a l’estació de ser-

vei més pròxima i han hagut
de desplaçar-se fins a la de
Tremp, que està a uns 45 qui-
lòmetres. Per omplir el dipò-
sit, els bombers de Sort havi-
en de fer una hora i mitja de
trajecte (entre l’anada i la tor-
nada) i, per tant, hi havia més
hores ambmenys efectius als
dos parcs afectats per la de-

cisió dels responsables de la
gasolinera de Rialp. Per la se-
ua part, els camions de bom-
bers de Llavorsí es proveïen
de gasoil a Esterri d’Àneu.
Arran d’aquesta polèmica,
l’alcalde de Sort, Llàtzer Si-
bís, va demanar a l’Adminis-
tració més flexibilitat i agili-
tat en casos similars.

FINS A TREMP

Durant dos setmanes
han hagut de
desplaçar-se a Tremp
per omplir el dipòsit

Protesta dels funcionaris de justícia a Cervera
❘ CERVERA ❘ Una dotzena de treballadors dels jutjats de Cerve-
ra es van concentrar ahir dimecres a la plaça del Portalet,
a la seu dels jutjats, per protestar contra les retallades eco-
nòmiques i de treballadors a l’Administració de justícia. Se-
gons el portaveu del Sindicat deTreballadors de l’Adminis-
tració de Justícia (SATJ), Jorge Mostacero, els funcionaris
suporten des de fa dos anys una retallada en el sou del 20
per cent, i assenyala que, en l’àmbit laboral, han deixat de
cobrir-se les baixes i cada vegada hi ha més volum de fei-
na.

Detingut amb20.000 euros en tabac il·legal

❘ LA SEUD’URGELL ❘ La Guàrdia Civil va detindre dilluns un ciu-
tadà francès per un delicte de contraban de tabac a la Seu
d’Urgell després de ser sorprès amb 5.026 paquets de ta-
bac valorats en 20.500 euros a l’interior del seu cotxe. El
vehicle circulava per la carrretera d’Estamariu i prete-
nia incorporar-se a la N-260 quan va ser sorprès pels
agents.

Conferències de seguretat per a gent gran

❘ TREMP ❘ Els Mossos d’Esquadra han efectuat al llarg d’aques-
ta setmana diverses conferències dirigides a persones de la
tercera edat per alertar-los de fraus i estafes i oferir-los con-
sells de seguretat.

XAVIER SANTESMASSES

Demanen8 anys de presó a unhome
per intentarmatar-ne un altre per gelos

TRIBUNALS JUDICI

❘ COLL DE NARGÓ ❘ La fiscalia sol·li-
cita una pena de vuit anys de
presó per a un ciutadà andor-
rà detingut el passat mes d’oc-
tubre acusat de tirotejar un ho-
me que sospitava que tenia una
relació sentimental amb la se-
ua parella. L’acusat, M.D.S.R.,
mantenia una relació sexual
amb una dona i, segons el mi-
nisteri públic, sospitava que ella
estava“iniciant una relació amb
un altre home”. En un intent
perquè tingués un accident,“va

decidir acabar amb la vida de
la víctima i va treure tres dels
cinc cargols de la roda del da-
vant del vehicle”, segons la fis-
calia. Però el seu pla va fallar
i no hi va haver accident. Lla-
vors va canviar d’estratègia.“Va
esperar amagat a la C-14 a l’al-
tura de Coll de Nargó fins que
va passar el vehicle de la vícti-
ma.Després, pilotant el seu cot-
xe va avançar el vehicle de
l’acusat, i en el moment que es
trobaven paral·lels, va efectu-

ar un tret que va impactar just
a sobre del pany de la porta del
conductor”, segons la fiscalia.
“El lloc de l’impacte va impe-
dir que travessés la xapa i arri-
bés al seu objectiu”, afegeix el
fiscal. “El tret no va impactar
en zona mortal per 8 centíme-
tres.” La fiscalia considera que
va cometre un delicte d’intent
d’assassinat (vuit anys) i un de
tinença il·lícita d’armes (vuit
mesos). Serà jutjat l’11 de juli-
ol.

Frenen el desnonament
d’una família a la Ràpita
La Plataformad’Afectats per laHipoteca aconsegueix paralitzar
el desallotjament || El banc accepta iniciar una negociació
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Membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, durant la protesta.
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❘LARÀPITA ❘ La Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca de Lleida
va aconseguir frenar ahir el
desnonament d’una família del
nucli de la Ràpita, aVallfogo-
na de Balaguer. Estava previst
que els agents judicials els fes-
sin fora de l’habitatge perquè
el matrimoni afectat no podia
fer front a la hipoteca de 900
euros mensuals des del passat
2009, quan es van veure obli-
gats a tancar la seua empresa
de serveis per a la construc-
ció a causa de la crisi. El matri-
moni cobra 800 euros al mes.
Durant tot el matí, els afectats
i membres de la plataforma van
intentar arribar a una negoci-
ació per evitar el desnonament
i, finalment, la procuradora de
l’entitat bancària d’Unnim va
cedir ajornar-lo i iniciar una
nova negociació amb els afec-

L’afectat, Juan Jiménez, juntament amb la seua filla, emocionats.
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tats.A l’habitatge es van per-
sonar unes quaranta persones
de la plataforma per evitar el
desnonament. Finalment, la ne-
gociació a peu de carrer de la
plataforma amb els agents ju-
dicials, la procuradora d’Un-

nim i agents dels Mossos d’Es-
quadra van evitar el desnona-
ment. L’afectat, Juan Jiménez,
va assenyalar que malgrat per-
dre la casa, deuran 22.000 eu-
ros i 51.000 més per despeses
judicials.
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