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Accepta 2 anys de presó per
manipular cocaïna en un pis
de l’Albi que es va cremar
En l’altell de l’habitatge incendiat van trobar 0,16
grams de droga i utensilis per la seva manipulació
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un home, F. A. G. C., de 33 anys i
veí de l’Albi, va acceptar ahir dos
anys de presó i una multa de 30
euros per un delicte contra la salud pública amb substàncies que
causen greu perjudici a la salut,
durant el judici que es va celebrar a l’Audiència de Lleida. Cal
esmentar que Fiscalia sol·licitava inicialment una pena de 4 de
presó, però va arribar a un acord
amb la defensa, representada
per Prats Advocats. En aquest
sentit, l’acusat va admetre l’es-

crit d’acusació del ministeri fiscal, que assenyalava que des de
al menys finals de novembre fins
el 25 de desembre de 2015, l’home va manipular cocaïna en l’altell de l’habitatge situat al carrer La Creu de l’Albi per després
vendre-la. Però el dia 21 de desembre es va produir un incendi
en la casa i en l’altell es van trobar objectes destinats a la manipulació, com un forn, garrafes i
cubells, entre d’altres. També es
van trobar 0,16 grams de cocaïna amb un valor de 60 euros en
el mercat il·lícit.
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Rescaten diversos
gossos en un
barranc de
Salàs de Pallars
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir sans i estalvis
diversos gossos que havien caigut per un barranc a Salàs de
Pallars. Els serveis d’emergència van ser alertats per una veïna de la localitat a les 7.25 hores i fins al lloc es van desplaçar
dues dotacions del cos. Els animals havien quedats subjectes
per la corretja. A les 8.15 hores
ja estaven rescatats.

Un incendi
crema 500 metres
quadrats de
matolls a Aitona
Un incendi va cremar ahir una
superfície total de 500 metres
quadrats de matolls en el punt
quilomètric 9 de l’LP-7041, al
terme municipal d’Aitona. Els
serveis d’emergència van ser
informats d’aquest foc a les
11.47 hores i es va activar el
corresponent protocol d’extinció d’incendis. Es va desplaçar
una dotació dels Bombers.

El camí de
ferradura, a la
Pobla, tallat per
arbres caiguts

Troben sa i estalvi un home que
s’havia perdut mentre feia una
excursió per la zona de Vallferosa

Els Agents Rurals van informar
ahir a l’Ajuntament de la Pobla
de Segur que l’antic camí de ferradura, que comunica aquesta
localitat amb el nucli de Montsor,
havia quedat tallat per la caiguda
de diversos arbres. Operaris del
consistori van accedir al lloc a peu
i el van reobrir.

Un home va ser localitzat sa i
estalvi després de perdre’s, en
desorientar-se, quan es trobava
fent una excursió en grup per la
zona de Vallferosa, al municipi
de Torà. Segons van informar els
serveis d’emergència, aquests
van ser alertats a les 18.22 hores
que una persona feia 30 minuts

Carlos Gibert, nou
president comarcal
d’Esquerra
Republicana
L’alcalde de la Granadella, Carlos Gibert, és el nou president
comarcal d’ERC. En aquest sentit, cal esmentar que el primer
edil de la Granadella relleva
en el càrrec l’albagesenc Albert Donés, que ho era des del
2012. Completen la permanent
Salvador Noguera, Albert Valero, Gemma Farré, Ramon Solé,
David Caselles, Montse Casals i
Josep Cunillera.
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s’havia perdut. Fins a un total
de nou dotacions dels Bombers
es van desplaçar per tal de localitzar-ho. Finalment, cap a les
21.00 hores els efectius del cos
van anunciar que ja havien trobat sa i estalvi l’home que s’havia perdut i que es trobava prop
del mirador de Vallferosa.

Ajuntament de
Torres de Segre
EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia de 07-03-2018,
s’ha acordat sotmetre a informació
pública pel termini d’1 mes el Projecte
de Reparcel·lació SS2 del PAU-13, de
conformitat amb el disposat a l’article
119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Durant el termini d’informació pública
es pot consultar el projecte i l’expedient
a les oficines municipals situades a la
Casa Consistorial, Pl. Església, 1, de
dilluns a divendres de 10:00 a 13:30
hores.
Signat digitalment.
L’Alcalde,
Joan Carles Miro Puigvecino
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Copa Catalunya

Sènior

L’Aquagan CB Lleida
debuta amb derrota
a la segona fase
L’Hospitalet s’imposa per 56-42
Lleida
REDACCIÓ
L’Aquagan CB Lleida va iniciar
amb derrota la segona fase de la
Copa Catalunya que dóna dret a
jugar la Fase Final d’ascens a la
Lliga Femenina 2. El botxí de les
lleidatanes, el CEJ l’Hospitalet, un
equip amb no massa alçada que
ho equilibra amb unes jugadores
ràpides i explosives que van permetre al seu equip superar a les
jugadores de la Terra Ferma per
catorze punts de diferència en
l’electrònic (56-42).
La igualtat entre els dos equips
va ser la tònica dominant en la
primera meitat de l’encontre, on
cap dels dos conjunts aconseguia
obrir una escletxa superior als
cinc punts de diferència en l’electrònic. Per una banda, el CB Lleida
aprofitava la seva major alçada, i
l’agressivitat de les seves jugadores exteriors per castigar la defensa local amb situacions d’u contra
u o dos contra dos per la línia de
fons. Per l’altra banda, l’Hospitalet va basar el seu joc en el dos
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FOTO: CN Tàrrega / Una jugadora targarina controla la pilota

El Teba’s venç el CN Tàrrega
en el darrer minut (47-48)
El Teba’s Decoració CB Lleida es
va endur una victòria per la mínima de la visita al Club Natació
Tàrrega en un partit marcat pels
ràpids contraatacs i unes defen-

BÀSQUET

FOTO: CB Lleida / Les jugadores lleidatanes ja pensen en la pròxima cita

contra dos central i en l’u contra
u sobre les interiors lleidatanes.
Tot i que l’Aquagan CB Lleida es
va mostrar més resolutiu, les barcelonines, amb una bona pressió
i controlant el seu rebot ofensiu,
van transformar diverses cistelles
senzilles per marxar al descans
manant per la mínima (30-29).

A la represa, les noies de
l’Aquagan van enfonsar-se després d’errar els primers sis llançaments a cistella, i veure com les
locals no perdonaven de cara a
cistella i obrien una ferida de 10
punts en l’electrònic, que va ser
una llosa massa gran de remuntar
per a les lleidatanes (56-42).

ses molt tancades. El Tàrrega,
que va portar la iniciativa en el
marcador, no va poder evitar
que les de vermell capgiressin el
resultat en el darrer minut.

Infantil

Un tercer quart nefast
priva l’Oms Vallfogona
de vèncer el CB Tremp
L’Oms Compost Cep Vallfogona
va perdre per set punts de diferència davant el Club Bàsquet
Tremp (45-52) en un partit marcat per les importants baixes del
conjunt local.
En la primera meitat, l’equip
de la Noguera va exhibir un nivell de joc excel·lent, i va mar-

xar al descans amb quatre punts
d’avantatge (28-24). Tanmateix,
a la represa, les locals es van
precipitar en atac i això ho va
aprofitar el Tremp per instaurar
un parcial de 4-20. A pesar que
les locals van retallar distàncies
en el darrer quart, la renda visitant va resultar insalvable.

Sènior

El Torrefarrera suma una
victòria d’infart contra el
Castellbisbal (55-54)
El Fiatc Club Bàsquet Torrefarrera
va aconseguir un valuós i ajustat
triomf a casa contra el Castellbisbal (55-54), equip que arribava a
la cita amb un balanç de 17 victòries i només dues derrotes.
Cap dels dos equips va imposar el seu joc en l’inici del matx,
tot i això, l’encert de les visitants
les va permetre agafar una petita renda de cinc punts en acabar
el primer quart (16-21). Al segon
quart, les de Torrefarrera, amb un
bon joc col·lectiu i una bona defensa en l’u contra u, van poder
capgirar el marcador i marxar als
vestidors amb dos punts d’avantatge (32-30).
A la represa, les lleidatanes

van sortir molt concentrades.
Amb una esplèndida defensa i
adjudicant-se el control del rebot,
només van concedir 4 punts a les
visitants en tot el tercer quart. En
el tram decisiu, les visitants van
augmentar les seves prestacions i
van situar-se a només un punt de
distància en l’electrònic. A pesar
que el Castellbisbal va disposar
d’un tir per endur-se el triomf,
aquest no va voler entrar, i el conjunt lleidatà va segellar una soferta però prestigiosa victòria.
Fiatc CB Lleida: Torres, Sánchez
(2), Bosch (16), Bessone (4), Bademunt, Bueno, Torres, Herraiz,
Montoy, Dago (4), Garcia (13),
Mateos (4), Perat (12).

FOTO: Club Bàsquet Torrefarrera / Les jugadores del Torrefarrera celebren la victòria aconseguida

