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Els lladres van destrossar la tanca per entrar a la planta de fertilitzants Inprog.

LLEONARD DELSHAMS

A. GUERRERO
❘ MENÀRGUENS ❘ Uns individus des-
coneguts van assaltar ahir a la
matinada les instal·lacions de la
planta de fertilitzants Inprog de
Menàrguens després d’encastar
contra la tanca de l’empresa un
cotxe que haurien robat poc
abans en una finca agrícola prò-
xima. Els lladres hi van entrar
després de tombar la tanca amb
un tot terreny, un Nissan Patrol.
Els delinqüents se’n van empor-
tar ferros, 150 litres de gasoil i
material elèctric que van arren-
car de màquines com un carre-
tó elevador.

El propietari de la firma,Mar-
tí Cabré-Verdiell, va explicar ahir
a SEGRE que “el pitjor proble-
ma és que les destrosses paralit-
zaran l’activitat durant uns 10
dies, cosa que suposa unes pèr-
dues de 3.000 euros diaris”. Fa
aproximadament un mes, la
planta ja va ser objecte d’un al-
tre robatori. Llavors només se’n
van emportar ferros valorats en
uns 700 euros. Cabré-Verdiell
va afegir: “Sabien el que roba-
ven. S’han emportat tots els ma-
terials que no estaven marcats.”
De l’altra finca, se’n van empor-
tar el tot terreny i també mate-
rial elèctric i ferros.

D’altra banda, l’alcalde de
Menàrguens, Pau Fornós, va as-
segurar que “des de finals de
l’any passat han augmentat de
forma notable els robatoris en
explotacions agrícoles”. Els afec-
tats calculen que, per exemple,
ja els han robat unes 2.000 bro-
queres de coure de reg.

Encasten un cotxe enuna tanca per
assaltar una planta deMenàrguens
Havien robat el vehicle poc abans en una finca agrícola pròxima || Els lladres
se’n van emportar ferros i 150 litres de gasoil i hi van causar destrosses

SUCCESSOSROBATORIS

Reunió entre ajuntament, Mossos i agricultors a Almenar.

AJUNTAMENT D’ALMENAR

Els mossos deVielha tornen
a demanar allotjament

SUCCESSOSSEGURETAT

Set agents van passar ahir la nit al ras als pòrtics de l’ajuntament de Vielha.

❘ VIELHA ❘ Set agents dels Mossos
d’Esquadra van dormir ahir als
pòrtics de l’ajuntament deVi-
elha en protesta per la situació
dels agents de la policia auto-
nòmica que dormen al ras des
de fa tres mesos per protestar
per la falta d’allotjament.Als
dos agents que dormen habitu-
alment al ras s’hi van afegir uns
altres cinc agents representants
de quatre sindicats de Mossos
d’Esquadra (SPC, SME, CAT i
USPAC). Des del passat mes de

febrer, els agents destinats aVi-
elha reclamen que la Genera-
litat els cedeixi un lloc per dor-
mir.

Al mes d’abril, el Parlament
de Catalunya va aprovar una
resolució que obligava el de-
partament d’Interior a buscar-
hi una solució, com podria ser
la cessió de l’alberg de Les.A
més, aquest matí inauguraran
una exposició fotogràfica sobre
la situació dels Mossos aVie-
lha.

Passen la nit
al ras després
de perdre’s
al Boumort

EMERGÈNCIES

❘ SORT ❘ Tres joves de 18 anys
de Sort van ser trobats sans
i estalvis ahir al matí després
de passar la nit al ras a la
serra del Boumort (Pallars
Jussà), segons van informar
els Bombers de la Generali-
tat.

Els tres nois participaven
en una ruta amb bicicleta
amb els seus companys de
l’institut Hug Roger III de
Sort, quan es van perdre per
la zona del Clot de Cuberes.
Ells mateixos van ser els en-
carregats d’avisar que esta-
ven bé després d’arribar fins
al poble d’Hortoneda i tru-
car des de la casa d’un veí.
Els bombers els buscaven des
de les deu de la nit.

Constaten un descens
dels delictes a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ La Junta Local de
Seguretat de Balaguer, que es
va reunir ahir, va constatar un
descens dels delictes regis-
trats.Aquest any ha augmen-
tat la vigilància a l’horta i els
carrers comercials.

Tresmesos de presó per
una agressió a Alfarràs
❘ ALFARRÀS ❘ L’Audiència va con-
demnar ahir un acusat a tres
mesos de presó per una agres-
sió en un pub d’Alfarràs el
2011.Tres clients més van ser
condemnats a una sanció eco-
nòmica.

Acusats de traficar
ambdroga a Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ L’Audiència jutja-
rà avui dos veïns d’Alcarràs
per traficar amb droga. La fis-
calia demana 5 i 6 anys i mig
de presó, respectivament.

SEGURETAT

REUNIÓ
Almenar, enalerta
pels robatoris agrícoles

■ L’ajuntament d’Almenar, Mos-
sos d’Esquadra i agricultors es
van reunir dimarts a la nit per in-
tentar lluitar contra els robatoris
que es produeixen a les explota-
cions agràries del municipi com
casetes de reg. El consistori es va
comprometre a millorar la co-
municació entre els afectats i la
policia autonòmica. No es van
plantejar la creació d’un some-
tent.
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