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Les 17 plantes demarihuana que els Mossos van trobar a casa del presumpte lladre.

MOSSOS D’ESQUADRA

❘ SORT ❘Agents de la unitat d’in-
vestigació deTremp dels Mossos
van detindre dimecres passat un
veí de Sort, Daniel G.A. de 26
anys i de nacionalitat espanyo-
la, com a presumpte autor d’un
delicte continuat de furt. Segons
sembla, Daniel G.A. es dedica-
va a entrar a les habitacions de
l’hotel de Rialp en què treballa-
va per sostreure diners i altres
objectes de valor als clients. Se-
gons van informar ahir els Mos-
sos d’Esquadra, Daniel G.A. no

actuava sol, sinó que comptava
amb la implicació d’un altre tre-
ballador, Pascal Moussa Y, de
Mali i veí de Lleida, també de-
tingut.Tots dos tenien accés a les
claus de les habitacions. Entre
el febrer i el març, els Mossos
van rebre fins a 40 denúncies per
furt de petites quantitats de di-
ners. Els denunciants eren estu-
diants que havien anat a realit-
zar cursos d’esquí. En la majo-
ria de casos es tractava de peti-
tes quantitats de diners, que van

sumar un total de 2.000 euros,
encara que també consta el ro-
batori de dos telèfons mòbils i
un ordinador portàtil. Per no ai-
xecar sospites, accedien només
a les habitacions dels alumnes,
descartant les dels professors, i
només robaven part dels diners
per crear dubtes entre els afec-
tats.

Els detinguts, que tenien an-
tecedents, van quedar en lliber-
tat amb l’obligació de comparèi-
xer davant del jutjat.

Detingut per robar a clients de
l’hotel de Rialp enquè treballava
ElsMossos tambéhan arrestat un altre treballador per la seua presumpta complicitat
en els fets || La policia catalana havia rebut una quarantena de denúncies

SUCCESSOSFURTS

Descobreixenal
seudomicili una
plantacióde
marihuana

■ Els Mossos d’Esquadra
van localitzar Daniel G.A.
a partir de la declaració de
Pascal Moussa Y., de 27
anys, a qui els agents se-
guien de prop al ser el sos-
pitós principal com a au-
tor dels furts.

Al domicili de Lleida de
Pascal MoussaY. van tro-
bar un dels telèfons mò-
bils que havien estat ro-
bats a l’hotel de Rialp en
què treballaven, així que
durant la declaració davant
dels Mossos del passat 16
d’agost, quan es va produ-
ir la seua detenció, va de-
latar Daniel GA.

Quan els Mossos van
entrar al domicili d’aquest
últim, hi van descobrir una
petita plantació de 17
plantes de marihuana en
un armari, per la qual co-
sa també se li imputa un
delicte contra la salut pú-
blica. Daniel G.A. viu a
Sort des de fa tres anys,
fins on va arribar per tre-
ballar en la temporada
d’esquí.

Taxistes de la Val d’Aran
denuncien competència deslleial
de xòfers de fora de Vielha

TRÀNSITNORMATIVA

❘VIELHA ❘Taxistes de laVal d’Aran
denuncien competència des-
lleial i intrusisme professional
que pateixen durant aquest es-
tiu per part d’altres professio-
nals que no pertanyen a laVal.
El col·lectiu de xòfers profes-
sionals de la Val, al voltant
d’una quinzena, estan “farts”
que altres taxistes del Pont de
Suert,Vilaller o Esterri, entrin
a la seua zona i “carreguin tu-
ristes per a les excursions o sim-
plement que facin un servei de
transport de passatgers”, van
afirmar ahir alguns dels taxis-
tes.Dissabte passat, taxistes de
Vielha van tindre coneixement
que un professional del Pont
de Suert va portar a terme un
servei amb uns excursionistes,
mentre que els professionals
de laVal estaven aturats. Per
aquest motiu, van decidir in-
formar els Mossos d’Esquadra

de la Seu d’Urgell.Així mateix,
van denunciar a aquest diari
que aquesta pràctica està pro-
hibida: “No poden vindre de
fora de laVal per a cap tipus de
servei, especialment quan els

taxistes d’aquí estem aturats”,
va apuntar un representant del
col·lectiu.

Fa més d’un mes els taxistes
de laVal ja van comunicar als
Mossos una altra irregularitat
i van apuntar que la situació es
pot repetir en aquests últims
dies d’agost.

❘ LLEIDA ❘ Un home de nacionali-
tat espanyola va resultar ahir
greument ferit en un accident
de cotxe al punt quilomètric
150,30 de la carretera C-12. El
conductor i únic ocupant del ve-
hicle, un BMV, conduïa a prime-
ra hora del matí per aquesta via
direcció Lleida quan per causes
desconegudes va sortir de la car-
retera. Després de l’avís, a les
08.34 hores, es van desplaçar
fins al lloc de l’accident dos am-
bulàncies, una grua, dos dotaci-
ons de bombers i quatre patru-
lles dels Mossos. El conductor
va ser traslladat a l’Hospital
Arnau deVilanova amb trauma-
tismes, encara que no va trans-
cendir el diagnòstic de l’acci-
dentat.

D’altra banda, es van regis-
trar quatre sortides de via més
a la xarxa de carreteres de la
província de Lleida, una a la C-

Ferit de gravetat en un accident
a la C-12 a l’altura de Corbins
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Els professionals de la

Val d’Aran asseguren

que els casos s’han

disparat aquest estiu

L’accident va tindre lloc en aquest punt de la C-12.

ITMAR FABREGAT

14 a l’altura de Preixens, en què
l’únic ocupant del vehicle va re-
sultar il·lès. Una altra va succe-
ir a laA-22 aAlpicat, en sentit
Lleida.Al migdia, un vehicle va

sortir de l’AP2 a l’altura de So-
ses en un accident sense ferits.
I a la tarda, un conductor va re-
sultar il·lès en una sortida de via
a la N-240 a Juneda.

Denuncien una baralla
de gossos a Gardeny
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana i
els Mossos buscaven ahir in-
dicis d’una presumpta bara-
lla il·legal de gossos al barri
de la Mariola.Alertats per la
trucada d’un veí, quan els
agents van arribar al lloc van
poder veure com dos joves
s’allunyaven de la zona amb
dos gossos, encara que no es
van detectar indicis de bara-
lla.

Es cremaunahectàrea
de rostolls a Almenar
❘ ALMENAR ❘ Dos dotacions de
bombers van sufocar ahir un
incendi de rostolls a la cone-
guda com a baixada de l’àn-
gel d’Almenar. D’altra ban-
da, a Oliana, es van cremar
200 metres quadrats de mar-
ges a la C-14. Els bombers
també van actuar en dos pi-
sos deMollerussa i Lleida, on
una distracció va fer que dos
paelles ocasionessin un pe-
tit foc que va ser controlat im-
mediatament.

Rescaten en helicòpter
unmuntanyenc a Boí
❘ LLEIDA ❘ Els bombers van res-
catar ahir a Besiberri Sud, una
muntanya al límit de laVall
de Boí iVilaller, un jove que
s’havia torçat un turmell men-
tre feia senderisme. El res-
cat es va fer en helicòpter per
salvar les dificultats d’accés.

Bany nocturn a les
piscines de Balàfia
❘ LLEIDA ❘ Una vintena de per-
sones es van colar ahir a la nit
a les piscines de Balàfia per
banyar-s’hi.
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