
13COMARQUES
SEGRE
Dissabte, 5 d’octubre del 2013

Els alcaldes demanen que
els furts agrícoles siguin
tipificats com a delicte

SUCCESSOS INFORME

L’informe es va presentar ahir a Alcarràs.

A. GUERRERO
❘ALCARRÀS ❘ Que totes les faltes de
furt siguin tipificades com a de-
licte és una de les 12 mesures
que formen part de l’informe
que més de 60 ajuntaments llei-
datans han impulsat per endu-
rir el Codi Penal i combatre la
reincidència en els robatoris al
camp.

L’informe, elaborat per la Uni-
versitat de Lleida, es va presen-
tar ahir aAlcarràs i l’objectiu
serà traslladar-lo a la Diputació
de Lleida i als diferents partits
polítics perquè pugui ser deba-
tut al Parlament de Catalunya i
al Congrés dels Diputats. S’ha
de destacar que al juliol, a ins-
tàncies del consistori d’Alcar-
ràs, alcaldes i representants

d’una vintena d’ajuntaments
van celebrar una reunió, a la
qual també van acudir membres
d’organitzacions agràries, en què
van acordar encarregar un in-
forme a la UdL que analitzés les
possibilitats d’introduir canvis
en l’aspecte de la reincidència.
Molts més ajuntaments es van
sumar després a la iniciativa.

L’alcalde d’Alcarràs, Miquel
Serra, va assegurar: “Volem una
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llei més exigent perquè la llui-
ta contra els robatoris agrícoles
sigui més efectiva.” L’informe
destaca especialment la neces-
sitat d’endurir les condemnes a
aquelles organitzacions crimi-
nals que cometin delictes con-
tinuats contra el patrimoni.
D’aquesta manera, proposen
que la pena passi de ser d’1 a
4 anys a ser d’1 a 5. Una altra
de les mesures és que es valo-

rin ambmés proporcionalitat els
danys que es produeixen. En
aquest cas, Serra va explicar:
“Poden robar per un valor de
400 euros i fer un mal de
50.000.”També demanen que
es confisquin cautelarment
aquells vehicles que s’utilitzen
per perpetrar els robatoris, de
manera que no es faciliti una
previsible reincidència dels im-
putats.
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Uns 60 municipis lleidatans
impulsen una iniciativa
que vol arribar al Congrés
i al Parlament

Iniciativa per endurir el Codi Penal

Troben sa i estalvi
l’homeque va
desaparèixer a
Montferrer
Localitzat després demés
de 10 hores de recerca

RESCAT

❘ MONTFERRER I CASTELLBÒ ❘ Els
Bombers de la Generalitat
van trobar sa i estalvi ahir a
les 02.00 hores l’home de 69
anys que es va perdre dijous
a primera hora de la tarda en
una zona boscosa de Mont-
ferrer i Castellbò, a l’Alt Ur-
gell. L’home, un veí de Sol-
sona, va ser localitzat a uns
tres quilòmetres del lloc d’on
va desaparèixer. Segons sem-
bla, l’home i la seua dona van
sortir a fer un tomb quan, per
causes que es desconeixen,
cap a les 15.30 hores van aca-
bar separant-se per la densa
boira. La dona va intentar
trobar el seu marit però al no
aconseguir-ho va avisar els
serveis d’emergència a les
18.30 hores. Fins al lloc es
van desplaçar vuit dotacions
de bombers (dos de les quals
amb gossos) i algunes dels
Mossos d’Esquadra. Els tre-
balls de recerca van ser molt
complicats perquè a la boi-
ra s’hi va afegir la pluja.Quan
va ser localitzat, va ser eva-
cuat en ambulància per sot-
metre’l a un reconeixement
mèdic.

D’altra banda, s’ha de des-
tacar que ahir continuava
desaparegut el veí deVielha
de 49 anys que divendres
passat va sortir a buscar bo-
lets a la zona nord del túnel.
L’operatiu de recerca dels
bombers va finalitzar dilluns
a la tarda.

Imatge de l’acte d’homenatge que va tindre lloc el passat 21 de juliol al parc de Bombers de Lleida.
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A. GUERRERO/R. RÍOS
❘ LLEIDA/REUS ❘ El departament
d’Interior ha sancionat amb tres
mesos de suspensió d’ocupació
i sou un caporal dels Bombers
de Reus perquè el passat 21 de
juliol va treure tres camions pel
centre de la capital del Baix
Camp per commemorar els
quatre anys de la mort de cinc
bombers lleidatans del Grup
d’Actuacions Forestals (GRAF),
que van morir atrapats per les
flames en l’incendi d’Horta de
Sant Joan (Tarragona). La reso-
lució de la direcció general de
Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament considera que “la
sortida no responia a cap ser-
vei, ni va seguir els procedi-
ments de sortida establerts i els
recorreguts efectuats no respo-
nien a cap servei”.Així mateix,
considera que “cap responsa-
ble va autoritzar el recorregut”.

Els sindicats UGT, CCOO i
CATAC van criticar durament
la decisió i van declarar el di-
rector general del cos, Ramon
Parés, persona no grata.Així
mateix, van assegurar que el
mateix Parés hauria presenciat
el 21 de juliol a Reus com els
tres camions arribaven a la pla-
ça Llibertat.

També han demanat per car-
ta al president de la Generali-
tat,Artur Mas, la retirada “im-
mediata i incondicional”
d’aquesta sanció. Els sindicats
també van assegurar que hi va
haver reivindicacions semblants

Suspenen un bomber de Reus per
homenatjar els GRAF d’Horta
Un caporal, perquè va treure els camions fins al centre de la capital del Baix Camp
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en altres localitats. En el cas de
la ciutat de Lleida, una vintena
de bombers van dipositar flors
a l’estàtua d’homenatge que hi
ha al parc.

Per la seua part, des de la di-
recció de Bombers, van apun-
tar que es tracta d’un tema dis-
ciplinari, que està “totalment
justificat” i que, en tot cas, es
pot recórrer. El caporal està
apartat del cos des de finals de
setembre. La resolució és del
dia 17.

■ Cap representant de la Ge-
neralitat s’asseurà al banc
dels acusats per respondre
per la tragèdia d’Horta de
Sant Joan en què van morir
cinc bombers lleidatans, se-
gons va avançar SEGRE al
juliol. L’Audiència Provinci-
al deTarragona va donar car-

petada a la possibilitat que
el màxim responsable del
dispositiu, Carles Font (Del-
ta 0), sigui jutjat després
d’impedir el recurs de cassa-
ció davant del Tribunal Su-
prem que volien presentar
algunes famílies de les vícti-
mes.

LaGeneralitatnoaniràa judiciper
la tragèdiad’HortadeSant Joan

Benestar presenta
l’informede Castelldans
❘ CASTELLDANS ❘ La consellera de
Benestar Social i Família,
Neus Munté, presentarà di-
lluns a Barcelona l’expedi-
ent informatiu sobre el cas
del presumpte pederasta de
Castelldans, David Donet,
que va acollir un total de 14
nens durant 17 anys. El de-
partament va obrir l’expedi-
ent al juliol després que SE-
GRE destapés la detenció.
Cinc joves ja han denunciat
els abusos davant del jutge.
La Generalitat es persona-
rà com a acusació particu-
lar.

Unmotorista ferit en
un accident a Bellpuig
❘ BELLPUIG ❘ Un motorista va re-
sultar ferit de caràcter lleu
ahir a les 08.51 hores a Bell-
puig al col·lidir amb un cot-
xe al punt quilomètric 495
de la N-II, al seu pas per l’in-
terior de la població.Va ser
atès al CAP.

Rosendo Manrique
Resaltado


