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Tercer aniversari de
la tragèdia d’Horta

SUCCESSOS INCENDI

❘ HORTA DE SANT JOAN ❘ Avui es com-
pleix el tercer aniversari de l’in-
cendi d’Horta de Sant Joan en
què van morir cinc bombers llei-
datans: Pau Costa, David Duai-
gües, Jordi Moré, JaumeArpa i
Ramon Espinet. Precisament, la
viuda de Jordi Moré, Susana
Puskas, va denunciar ahir a
aquest diari que “encara no s’ha
fet justícia”. “Esperem que al
banc dels acusats s’asseguin els

polítics, els que no van fer bé la
seua feina. No pot ser que tres
anys després no hi hagi ningú
responsable del que va passar”,
denuncia Puskas. L’Audiència
deTarragona està pendent de re-
soldre el recurs de la fiscalia, que
va sol·licitar que el màxim res-
ponsable del dispositiu no si-
gui jutjat, en contra del criteri
de la jutge d’instrucció, que hi
va veure indicis de delicte.

Arrestats per
robar coure en
empreses de
Tàrrega
Un dels detinguts
tenia 15 anys

SUCCESSOS

❘TÀRREGA ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van detindre dimecres
passat tres joves d’origen ro-
manès, d’edats compreses en-
tre els 15 i els 20 anys, com a
presumptes autors de tres ro-
batoris de cable de coble en
empreses situades al costat de
l’antiga N-II aTàrrega. La po-
licia autonòmica va obrir una
investigació després de rebre
tres denúncies a la zona. En
totes, els lladres havien acce-
dit a les naus industrials a tra-
vés d’un camí. En una ocasió
es van emportar mil metres
de coure que van pelar allí
mateix.

Dimecres una patrulla de
Mossos d’Esquadra va detec-
tar una furgoneta que entra-
va al camí.A l’interior viatja-
ven tres joves i també van tro-
bar eines així com restes de
materials de coure. Els tres
ocupants van ser detinguts i
els agents van trucar al pare
del menor d’edat.

El progenitor es va despla-
çar aTàrrega i llavors la poli-
cia va comprovar que tenia
una ordre de recerca i cap-
tura emesa per un jutjat de
Requena per un delicte con-
tra la seguretat en el trànsit.
A més, té antecedents per ro-
batori de coure.

L’home va ser detingut i el
menor va quedar sota custò-
dia de la seua mare. Els arres-
tats passaran a disposició ju-
dicial.

Detenen tres persones per assaltar
una joieria de Tàrrega a l’octubre

SUCCESSOS ROBATORIS

❘TÀRREGA ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detindre el passat 26 de
juny tres veïns de Rubí com a
presumptes autors de l’atraca-
ment a una joieria deTàrrega.
La policia autonòmica va inici-
ar les investigacions a l’octubre
de l’any passat després d’un as-
salt amb violència i intimida-
ció en una joieria de la capital
de l’Urgell. Dos homes van en-
trar a l’establiment, van lligar

la propietària i van robar jo-
ies valorades en 240.000 eu-
ros. Els investigadors van cen-
trar les seues indagacions en un
grup organitzat especialitzat en
robatoris a joieries. Es tracta
d’un clan familiar, d’origen pa-
raguaià i veïns de l’àrea metro-
politana de Barcelona que es
desplaçaven a altres punts de
Catalunya per perpetrar els ro-
batoris. El grup estava perfec-

tament estructurat. Unes per-
sones efectuaven les visites prè-
vies a les joieries, d’altres co-
metien els robatoris i hi havia
qui només conduïa els vehicles
en la fugida. El 26 de juny els
Mossos d’Esquadra van arres-
tar a Barcelona tres persones
que van efectuar tasques de su-
port en l’atracament deTàrre-
ga. Els dos autors de l’assalt
haurien tornat al Paraguai.

L’acusat, en una imatge del judici celebrat a l’Audiència.
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❘ COLL DE NARGÓ ❘ L’Audiència Pro-
vincial de Lleida ha condemnat
a vuit anys de presó un andorrà
per tirotejar a Coll de Nargó un
home per gelos. El tribunal con-
sidera provat que l’acusat, Ma-
nuel S.R., “davant de la sospita
de la relació que la víctima te-
nia o pogués tindre amb la seua
parella, va decidir atemptar con-
tra la seua vida”. I ho va fer el 3
d’octubre del 2011 quan la víc-
tima es dirigia amb el seu vehi-
cle aAndorra. L’acusat “es va si-
tuar darrere d’ell amb el seu ve-
hicle, va iniciar una maniobra
d’avançament de manera que
quan estava a la seua altura va
efectuar un tret amb una arma
de foc que va dirigir a l’altura
del conductor”, segons la sen-
tència. “El projectil va quedar
incrustat a l’altura de la porta
del conductor a 80 mil·límetres
del vidre de la finestra, encara
que no va arribar a tocar el con-
ductor”, afirma el tribunal. La
víctima va comprovar després
que havia rebut un tret, va anar
a la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra i una patrulla es va di-
rigir a la frontera andorrana.

La sentència destaca “la falta
de coordinació entre la Policia
Nacional i els Mossos d’Esqua-
dra per determinar la manera i
la forma en què s’havia d’actu-
ar en relació amb l’acusat a la
frontera andorrana” (vegeu des-

Condemnat a vuit anys de presó per
haver tirotejat unhomeper gelos
L’Audiència manté que l’acusat va disparar contra el cotxe de la víctima a Coll de
Nargó || El projectil va tocar la porta del vehicle a centímetres de la finestra
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glossament). La sentència des-
taca que el projectil disparat con-
tra el cotxe de la víctima “comp-
ta amb una capacitat fins i tot
mortal”. L’Audiència afegeix que
tenia “una voluntat de causar la
mort ja que hi havia una alta
probabilitat de tocar el conduc-

tor en una zona vital”. El tribu-
nal no es creu la versió de l’acu-
sat, que va assegurar al judici
que estava “prenent una fanta
amb un amic a la Seu d’Urgell”
quan van passar els fets.A més,
no troba justificació al seu re-
tard a arribar a la frontera an-
dorrana ja que va sortir de la Seu
a les 23.00 hores i no va entrar
a la Farga fins a les 0.11 hores.

En vista de tot això, l’Audi-
ència el condemna a set anys i
mig de presó per assassinat en
grau de temptativa i també a sis
mesos per tinença il·lícita d’ar-
mes.
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L’acusat “va decidir acabar
amb la vida de la víctima
perquè creia que tenia una
relació amb la seua parella”

La “manifesta
incompetència”
dels agents
policials
■ “Un inexplicabe inci-
dent.” D’aquesta forma
defineix l’Audiència de
Lleida l’altercat que van
protagonitzar els dos res-
ponsables dels dos cossos
policials que es trobaven
a la frontera d’Espanya i
Andorra, amb el sospitós
el dia dels fets. Allà els
Mossos no podien detin-
dre’l i la Policia Nacional
no va veure indicis sufici-
ents i quatre hores després
el va deixar en llibertat.
La sentència retreu als
agents “que la seua mani-
festa incompetència va de-
terminar que l’ara acusat
no arribés a ser detingut
poc després de passar els
fets”.

Afegeix que això “va
comprometre seriosament
la instrucció de la causa a
més del prestigi de les ins-
titucions policials”.

De fet, no es va poder
efectuar la prova de para-
fina per comprovar si s’ha-
via disparat dins del cot-
xe.
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