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Bolca un camió
a les Borges
Blanques

TRÀNSIT

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Dos per-
sones van resultar ferides de
caràcter lleu ahir en un acci-
dent a les Borges Blanques en
el qual va bolcar un camió
carregat de pedres. Segons
van informar els Bombers de
la Generalitat, els fets van te-
nir lloc a les 5.57 hores en el
quilòmetre 73 de la N-240,
quan per causes que es des-
coneixen un tràiler va bolcar.
Els dos ocupants van resultar
ferits d’escassa consideració
i van ser traslladats en ambu-
lància a l’hospitalArnau de
Vilanova. Els bombers van ne-
tejar una taca del gasoil del
dipòsit del camió a l’asfalt i
una grua va retirar el vehicle
accidentat.

Incendis de
matolls a
Alcoletge i Lleida

EMERGÈNCIES

❘ALCOLETGE ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
un incendi de matolls aAlco-
letge. Dos dotacions es van
desplaçar fins al lloc després
de rebre a les 20.25 hores
l’avís del foc. Les flames van
calcinar uns 200 metres qua-
drats de males herbes.

D’altra banda, uns altres
dos equips dels Bombers van
treballar la nit de dijous en
un altre incendi similar a la
carretera LL-11, al termemu-
nicipal de Lleida.

Els Bombers van rebre
l’avís a les 23.28 hores. En
mitja hora el van donar per
extingit. El foc va calcinar 200
metres de marges.

Denuncien26
conductors
ebrisaAndorra

ANDORRA

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La Policia
d’Andorra ha denunciat 26
conductors que van donar po-
sitiu en un control d’alcoho-
lèmia durant una campanya
de seguretat viària que han
portat a terme des del passat
mes d’octubre.

En total, s’han fet proves
d’alcoholèmia a 1.659 con-
ductors, dels quals 26 van su-
perar el límit màxim permès.
Suposa l’1,56% dels controls
efectuats.

Dels conductors que han
estat detinguts o sancionats,
s’ha de destacar que 19 eren
homes, per cinc dones. En
quatre dels casos eren xòfers
que tenien menys de 25 anys.

❘ SORT ❘ElsMossos d’Esquadra van
detenir a començaments de de-
sembre un veí de Sort acusat de
coaccions i d’un delicte contra
les relacions familiars per aban-
dó de menor al no deixar entrar
presumptament la seua filla de
16 anys a casa quan aquesta va
tornar després de l’hora a què
hauria d’haver arribat. Els fets
van ocórrer la nit del 4 al 5 de
desembre. La noia, al negar-se-
li l’entrada al domicili, va anar
a la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra per denunciar els fets.
Una patrulla la va acompanyar

a casa, encara que el pare no va
canviar d’opinió, per la qual co-
sa la menor va passar la nit a ca-
sa d’una amiga. Els Mossos van
sol·licitar una autorització judi-
cial per entrar al domicili que es
va fer efectiva al matí següent.
Tres patrulles dels Mossos, amb
sis agents (vuit segons el detin-
gut) armats i amb armilles anti-
bales, es van personar a casa del
pare i el van amenaçar d’esbot-
zar la porta si no obria. Final-
ment, l’home va accedir al re-
queriment de la policia, la filla
va recollir les seues pertinences

i el pare va quedar detingut per
coaccions i per un delicte con-
tra les relacions familiars.

L’home va passar la nit a co-
missaria i va quedar en llibertat
l’endemà després de declarar da-
vant del jutge deTremp. El de-

tingut va denunciar a aquest di-
ari que l’actuació dels Mossos
va ser “desproporcionada” al
personar-se armats i amb armi-
lles antibales i tallar els carrers
per un “assumpte familiar”.
Fonts de la policia van assegu-
rar que les mesures no van ser
extraordinàries, sinó les que
s’apliquen de forma habitual en
casos d’ordres d’entrada en do-
micilis.

S’ha de recordar que recent-
ment Sort va viure un altre epi-
sodi polèmic amb els Mossos,
que van denunciar els ReisMags.

Detingut a Sort per no deixar entrar
a casa la filla, que arribava tard
L’adolescent, de 16 anys, va haver de passar la nit a casa d’una amiga || Sismossos
amb armilles antibales van arrestar el progenitor per abandó de lamenor

SUCCESSOSABANDÓFAMILIAR

ACTUACIÓ

El detingut creu

“desproporcionada”

l’actuació dels Mossos al

personar-se amb armilles

SUCCESSOSDELINQÜÈNCIA

❘ CERVERA/LLEIDA ❘ El jutge de guàr-
dia de Cervera va decretar ahir
la llibertat provisional amb càr-
recs per a MyroslavV., l’home
que va ser detingut dimecres a
Tàrrega quan agredia suposada-
ment un conductor al qual in-
tentava robar-li el cotxe amb un
nadó d’11 mesos a dins, tal com
va avançar ahir SEGRE. Se l’acu-
sa d’un delicte d’atemptat con-
tra els agents de l’autoritat i de
dos delictes de robatori amb vi-
olència en grau de temptativa,
va informar ahir elTribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya.
Així mateix, el sospitós té l’obli-
gació de comparèixer cada di-
mecres davant de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra deTàr-
regamentre es tramita la instruc-
ció de la causa pels esmentats
delictes. La detenció es va pro-
duir dimecres passat a la tarda
quan suposadament l’assaltant,
veí deTàrrega i natural d’Ucra-
ïna, es va introduir per sorpresa
en un vehicle que estava estaci-

onat a la zona de càrrega i des-
càrrega de l’avinguda Catalunya
de la capital de l’Urgell amb un
nadó d’11 mesos dins. Segons
testimonis directes, l’individu,
de complexió forta, va comen-
çar a assestar cops al propietari
del cotxe perquè abandonés el
turisme.També va agredir la pa-
trulla de la Policia Local que va
acudir al lloc per arrestar-lo.Tal

MAGDALENA ALTISENT

L’home arrestat dimecres a Tàrrega va passar ahir a disposició judicial a Cervera.

PRESÓ EN UN ALTRE CAS

El jutge de guàrdia va

decretar ahir l’ingrés a la

presó del detingut a Lleida

per atracar dos locals

Llibertat per al presumpte agressor de Tàrrega
S’haurà de personar cada setmana a comissaria acusat de robatori amb violència i
d’atemptat a la Policia per intentar robar suposadament un cotxe amb un nadó dins

com va informar aquest diari
ahir, la Policia Local creu així
mateix que l’arrestat és l’autor
d’una agressió similar que va te-
nir lloc diumenge al mateix car-
rer de la capital de l’Urgell. En
aquest cas, un individu va agre-
dir un conductor de 70 anys que
estava esperant en un semàfor
en roig al volant d’una furgone-
ta. L’agressor de diumenge se’n

va anar amb la furgoneta però
aquesta es va calar i el lladre va
fugir.

Presó per a un altre arrestat

D’altra banda, també va pas-
sar ahir a disposició judicial el
veí de Lleida de 33 anys acusat
de perpetrar els dos atracaments
amb arma blanca en un estanc
del carrerTemplers i en una far-

màcia d’Alcalde Costa enmenys
de 24 hores i una temptativa en
una altra farmàcia de l’avingu-
da de l’Exèrcit.

L’arrestat va admetre ser l’au-
tor dels atracaments davant del
jutge, que va decretar-ne l’ingrés
a la presó. L’home comptava
amb nombrosos antecedents i fa
menys d’un any que havia sor-
tit de la presó.
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