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van apuntar fonts properes al
cas els Reis van continuar amb
la seua actitud amb el caporal
dels Mossos d’Esquadra, al qual
llançaven caramels.

Precisament, divendres pas-
sat l’ajuntament de Sort va
emetre un comunicat en el qual
mostrava el seu suport als tres
Reis Mags denunciats.A més,

en el mateix comunicat el con-
sistori va destacar que “volem
posar demanifest que va ser un
fet aïllat que va ocórrer en l’ini-
ci de la cavalcada sense presèn-
cia de nens”.

En la mateixa línia, el comu-
nicat indicava que “la filtració
vol distraure d’altres fets més
rellevants que impliquen els
Mossos”.

Per la seua part, l’alcalde de
Sort, Llàtzer Sibís, va indicar
dissabte que“reprovem els fets,
però lamentem que es presen-
tés una denúncia quan ens van
dir que tot quedaria resolt amb
una disculpa, cosa que es va
fer”.

SUPORT

L’ajuntament de Sort
va emetre un comunicat
de suport als tres
denunciats

Els ReisMags de Sort
seran jutjats a Tremp
En un judici de faltes per haver insultat un caporal dels Mossos
i llançar-li caramels ||Només hauran de declarar aquell dia

TRIBUNALSDENÚNCIA

M.A.M.
❘ SORT ❘ Els Reis Mags de Sort se-
ran jutjats al jutjat deTremp per
una presumpta falta de respec-
te a l’autoritat interposada pels
Mossos d’Esquadra per pre-
sumptament haver insultat un
caporal de la policia autonòmi-
ca durant la cavalcada i llançar-
li caramels durant la desfilada.
La denúncia interposada con-
tra Ses Majestats serà tramita-
da, amb tota seguretat, com una
falta pel jutjat deTremp i en les
pròximes setmanes.

Fonts judicials van indicar
que el més probable és que els
tres Reis Mags siguin citats di-
rectament per al judici de fal-
tes en els pròxims dies.
D’aquesta forma, quedaria des-
cartat que els fets fossin cons-
titutius d’un delicte de falta de
respecte a un agent de l’auto-
ritat.

La denúncia presentada pels
Mossos d’Esquadra per falta de
respecte a un agent de l’auto-
ritat indica que els incidents ja
van començar a primera hora
de la tarda als voltants del lloc
(un local de lleure nocturn) on
es preparaven els Reis Mags i
on els agents hi regulaven el
trànsit.Allà, suposadament, van
proferir càntics amb la policia
per megafonia.A la carrossa hi
anaven una vintena de perso-
nes, entre reis, patges i una xa-
ranga. La cavalcada va prosse-
guir el recorregut, però segons

Imatge d’arxiu dels Reis Mags de Sort.

❘ MONTSÓ ❘ Un home de 71 anys
ha estat detingut com a pre-
sumpte autor del violent mal-
tractament patit per un gosmas-
tí al qual va colpejar amb una
aixada i després va abandonar
moribund en un solar de la pe-
rifèria de Montsó. El gos va ser
localitzat agonitzant però en-
cara amb vida al solar on havia
estat abandonat, tot i que final-
ment va haver de ser sacrifi-
cat a causa de la gravetat i bru-
talitat de les ferides sofertes, al-
gunes al cap, segons van infor-
mar ahir fonts de la Guàrdia Ci-
vil. Pel que sembla, abans de
ser localitzat, el passat dia 16,
el gos va estar agonitzant més
de dotze hores, sense poder
moure’s ni emetre cap so. La
denúncia de la desaparició de
l’animal va ser interposada per
la propietària, cosa que va mo-
tivar l’inici de la recerca en zo-

Detingut per matar un gos
amb una falç a Montsó

SUCCESSOSMALTRACTAMENT

L’animal va quedar moribund i va ser sacrificat per la Guàrdia Civil.

GUÀRDIA CIVIL

nes desacampades pròximes a
la població. La Guàrdia Civil
va centrar les indagacions en
un veí deMontsó, veí de la pro-
pietària del gos. Els agents van

recollir restes de sang i pèl de
l’animal, tant en una finca de
la seua propietat com al seu ve-
hicle. El detingut va reconèixer
els fets.

Els infractors també van abatre un animal.

FAUNA INFRACCIÓ
AGENTS RURALS

❘ L’ESPLUGA CALBA ❘ Membres del
grup especial de verins i an-
tifurtivisme del cos d’Agents
Rurals van sorprendre i van
denunciar el passat 12 de ge-
ner tres caçadors amb carre-
gadors il·legals que participa-
ven en una batuda de senglars
en una àrea privada de caça
a l’Espluga Calba. Els agents
rurals van denunciar els tres
caçadors per practicar la ca-
ça major amb una arma se-
miautomàtica de carregadors
il·legals, amb una capacitat
superior a dos bales.A més,
els van decomissar dos car-
regadors, un amb capacitat
per a quatre bales i un altre
amb capacitat per a tres.
Aquestes modalitats estan
prohibides per la normativa.
Per això, els agents rurals van
aixecar les corresponents de-
núncies administratives i van

decomissar les armes, els car-
regadors i un senglar de 78
quilos que havia estat abatut.

D’altra banda, el cos
d’agents rurals va recordar
ahir que els organitzadors de
batudes de caça major han de
col·locar en els camins i les
pistes forestals que accedei-
xen a la zona de la batuda se-
nyals visibles per avisar de
l’activitat.

A més, una de les novetats
d’aquesta temporada és que
els caçadors estan obligats a
recollir els cartutxos de ter-
ra durant la cacera.

La setmana passada, els
agents rurals van denunciar
a les Garrigues, alsTorms, un
grup de caçadors per infri-
gir la normativa de caça a
l’utilitzar un reclam electrò-
nic il·legal per atraure els
ocells.

Denuncien tres
caçadors furtius a
l’Espluga Calba

Dos anys per robar armes en una casa dels Alamús
❘ ELS ALAMÚS ❘ El jutjat penal número 3 de Lleida va condemnar
ahir a dos anys de presó dos homes per haver robat en un
habitatge delsAlamús. Els fets van ocórrer el 18 d’abril de
l’any passat, quan els acusats van saltar la tanca i després de
forçar la porta van sostraure diverses joies, televisors, una
impressora,monedes de col·lecció i tres escopetes i un revòl-
ver d’aire comprimit.

Donen d’alta els intoxicats a Bellaguarda

❘ BELLAGUARDA ❘ Les quatre persones que van resultar intoxica-
des per inhalació de monòxid de carboni a Bellaguarda a
causa de la mala combustió d’un grup electrogen (vegeu SE-
GRE d’ahir) han estat donades d’alta. Els quatre ferits van
ser traslladats a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Des-
pí per ser tractats a la cambra hiperbàrica.

Tres ferits a Torà, Llavorsí i Balaguer

❘ TORÀ ❘ Tres persones van resultar ahir ferides en tres ac-
cidents aTorà, Llavorsí i Balaguer.A Balaguer va tenir lloc
una col·lisió i aTorà van xocar un cotxe i una furgoneta.A
Llavorsí, una persona va patir ferides en una sortida de via.

Assalt en una casa a Anglesola

❘ ANGLESOLA ❘ Uns desconeguts van assaltar ahir una casa aAn-
glesola. Els lladres, que van armats, podrien estar darrere del
robatori d’unes armes en un cotxe a Cervera dissabte.Al tan-
cament d’aquesta edició se’ls buscava a Lleida.
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