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ARRESTOS 

Onada de 
robatoris a Lleida 
en comerços 
I LLEIDA I Els Mossos ci'Bqua
dra han detingut do9t-veïns 
de Lleida de 23 i 29 anys 
acusats de set robatoris 
amb força en establiments 
comercials de la ciutat co
mesos amb un mateix ma
dus operandi entre el juliol 
i l'agost. Concretament, van 
robar en quatre bars-restau
rants, dos gimnasos i un local 
comercial situats a Doctora 
Castells, avinguda Estudi 
General, passeig de Ronda i 
Rovira Roure. En tots els ca
sos, els lladres van forçar la 
reixa i van trencar els vidres 
per accedir a l'interior. Una 
vegada a dins, sostreien els 
diners de la caixa i objectes 
de valor. 

IN CIVISME 

Denunciats per 
fer pintades 
a Cappont 
I LLEID I La Guàrdia Urbana 
va denunciar ahir a la ma
tinada quatre adults, de 39 
a 54 anys, que van ser sor
presos fent pintades al car
rer Riu Ebre, a Cappont. Els 
agents els van decomissar 16 
pots de pintura que porta
ven a sobre i que tenien en 
un vehicle. D'altra banda, la 
Urbana també va denunciar 
dilluns a la tarda el respon
sable d'un bar de l'Eix Co
mercial perquè la terrassa no 
respectava les restriccions 
per la Covid-19. Concreta
ment, hi havia quatre taules 
en les quals no es podia res
pectar la distància mínima 
de seguretat. 

SEGURETAT 

Sorprès quan 
robava en 
un cotxe 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
va denunciar dilluns a la tar
da per un delicte de lleu de 
furt un home que va ser sor
près quan robava a l'interior 
d'un cotxe a la gasolinera del 
carrer Acadèmia . La propi
etària del vehicle, que tenia 
una finestreta baixada, va 
veure com un individu li es
tava robant a dins del cotxe. 
Quan va cridar-li l'atenció, 
va tirar diversos objectes i 
va intentar escapar-se. Tan
mateix, dos joves van acon
seguir retenir-lo. Una patru
lla de la Guàrdia Urbana es 
va desplaçar fins al lloc i va 
denunciar l'home, un veí de 
Lleida de 33 anys. 
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Dos detinguts a Lleida acusats 
d'obligar dones a prostituir-se 
La Policia Nacional va dur ahir a terme l'operació amb diversos escorcolls li A càrrec 

a Un a Ce al de '"ar Aes d Immigracio l·lega , desp açada des de Madrid 

A.GUERRERO 
I LLEIDA I La Policia Nacional va 
arrestar ahir almenys dos per
sones a la ciutat de Lleida acusa
des de proxenetisme i de tràfic 
d'éssers humans. Els investi
gadors van practicar diversos 
escorcolls, segons ha pogut sa
ber aquest diari. L'operació la 
van portar a terme agents de la 
Unitat Central de Xarxes d'lm
migració IHegal i Falsedats Do
cumentals (UCRIF) desplaçats 
des de Madrid, que fa diversos 
mesos que investiguen els dos 
arrestats, un home i una dona de 
nacionalitat romanesa, i que van 
comptar amb el suport d'efectius 
de Lleida. 

Enguany ha caigut 
una xarxa que va 
traficar amb més 
de 1.000 persones 

La dona investigada va que
dar en llibertat després de de
clarar en seu policial. Per la seua 
part, l'home declararà avui a 
la comissaria i està previst que 
demà passi a disposició del jutjat 
de guàrdia. Estan investigats 
per la presumpta comissió dels 
delictes de tràfic d'éssers hu
mans amb finalitats d'explotació 
sexual i pertinença a organitza
ció criminal. Els investigadors 
sospiten que els dos arrestats 
formen part d 'una xarxa que 
forçava dones a prostituir-se. 
Entre altres proves, tindrien 
converses telefòniques i el tes
timoni de·diverses víctimes. No 
va transcendir si hi ha hagut al
tres detinguts relacionats amb 
aquesta operació, que continua 

Imatge de la comissaria de la Policia Nacional a Lleida. 

• La Divisió d'Investiga
ció Criminal dels Mossos 
de la Regió Policial del 
Pirineu, conjuntament 
amb la Guàrdia Civil, ha 
desarticulat aquest any a 
Lleida una organització 
criminal internacional de 
tràfic d'éssers humans. La 
investigació es va inici
ar el setembre del 2018 
quan agents dels Mossos 
de Tremp van detectar 
vehicles que traslladaven 
persones indocumentades 
que acabaven d'arribar a 
Espanya, la majoria en 
pastera. 

TRÀNSIT URBANA 

ROMANIA 

Els arrestats ahir a la 
capital del Segrià són 
un home i una dona de 
nacionalitat romanesa 

oberta, i si en els propers dies hi 
haurà nous arrestos. 

Un cas similar 
Es tracta del segon cas 

d'aquestes característiques que 
du a terme la Policia Nacional 
a Lleida en tot just dos setma-

L'accident es va produir ahir al migdia al carrer Major de Sucs. 

S'encasta contra una tanca i dos 
cotxes amb el seu vehicle a Sucs 
I sucs I Un totterreny pick-up es 
va encastar ahir contra la tan
ca d'una empresa i dos cotxes 
estacionats després de col·lidir 
contra un altre vehicle al carrer 
Major de Sucs. L'accident es va 
produir al migdia quan, segons 
va informar la Urbana, un ve-

hicle va fer una maniobra per 
sortir de l'estacionament i va 
coHidir contra un altre que es
tava circulant. Un dels cotxes es 
va desplaçar i va impactar con
tra dos vehicles més que esta
ven estacionats i la tanca d'una 
empresa. No hi va haver ferits. 

nes. El dia 25 de setembre van 
arrestar dos homes més a la ca
pital del Segrià i Alcarràs acu
sats de tràfic d'éssers humans 
amb finalitats d 'explotació se
xual, com va avançar SEGRE. 
En aquella investigació, la Po
licia Nacional els va acusar de 
captar tres dones procedents 
de Moldàvia per explotar-les 
sexualment en locals de Lleida. 
Aquells dos sospitosos, un dels 
quals representat per l'advocat 
Xavi Prats, van quedar en lli
bertat amb càrrecs després de 
passar a disposició judicial. La 
investigació continua oberta. 

INVESTIGACIÓ MOSSOS 

Aquestes persones eren 
traslladades sota coacció 
a França. El febrer passat 
hi va haver escorcolls a 
Torrefarrera i Rosselló, 
on van arrestar set dels 
onze detinguts. La inves
tigació, dirigida pel jutjat 
de Tremp i impulsada per 
la Fiscalia de Lleida, ha 
permès identificar més de 
1.000 víctimes, entre les 
quals dones embarassades 
i nens. 

Quatre CDR arrestats 
pels aldarulls després 
de la sentència de 1'1-0 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra 
van detenír ahir quatre perso
nes acusades de participar en 
els aldarulls que hi va haver 
durant les protestes postsen
tència de 1'1-0 entre el 15 i el 
18 d'octubre del2019 a la ca
pital del Segrià. En concret, 
se les investiga per desordres 
públics i tots van quedar en 
llibertat després de declarar 
a comissaria, segons va infor
mar la policia. Els Comitès de 
Defensa de la República (CDR) 
de Lleida van expressar el seu 
"menyspreu al Govern i a la 
seua repressió". 

Per la seua part, des d'Ad
vocacia per la Democràcia van 
lamentar que les detencions 
es van produir a casa o al lloc 
de treball dels investigats en 

comptes d'haver-los citat a co
missària. També van explicar 
que els van confiscar els mò
bils malgrat que "l'Audiència 
de Lleida ha resolt que això 
vulnera el dret a la intimitat". 

Un total de 47 arrestats 
Els CDR de Lleida van re

cordar que "la violència poli
cial i la repressió de fa un any 
van comportar a Lleida qua
ranta-set detencions, quaranta 
ferits -un dels quals amb lesió 
ocular-, cinc empresonaments 
i l'expulsió de tres persones del 
país". L'Audiència de Lleida 
va decretar la llibertat amb 
càrrecs per als empresonats, 
que van estar aproximada
ment un mes a la presó, fet 
que va considerar "excessiu" 
i "arbitrari". 
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COMAD jQUES Una única empresa opta a la gestió Obres de reforma a l'església del 
~ del bar de L'Amistat de Mollerussa. Palau, tancada fa més d'un any. 
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PO'LrTICA PARTITS 

El pp·.¡ l'edil socialista presenten una moció 
de. cénsura contra l'alcaldessa de Gimenells 
El PSC demana al seu regidor que reconsideri la decisió, que no compta amb l'aval del partit li El ple se 
celebrarà el dia 22 i el popular Dante Pérez i I van Alcolea es repartiran l'alcaldia fins al 2023 

X. RODRfGUEZ 
I GIMENELLS I PLA DE LA FONT I Els 
quatre edils del PP i el regidor 
d'Independents per Gimenells 
i Pla de la Font - Candidatura 
de Progrés (vinculada al PSC) 
van presentar ahir una moció 
de censura contra l'actual al
caldessa, Emma Solans, de Som 
Poble. La censura, que es deba
trà en un ple que tindrà lloc el 
pròxim dia 22, arriba després 
que el PP hagi arribat a un acord 
amb l'edil socialista, I van Alco
lea, que va substituir Antonio 
Miguel Pardos, que va morir fa 
;ust un any. 

A finals del2019, el PP ja va 
proposar al PSC una moció de 
censura, encara que els socialis
tes la van descartar. En aquest 
sentit, el primer secretari del 
PSC a Lleida, Òscar Ordeig, va 
assegurar que "com a partit no 
hi estem d'acord" i va dir que 
demanaran a Alcolea que "ho 
reçonsideri". Ordeig va apuntar 
que el PSC no en sabia res, que 
parlaran en els pròxims dies i 
que "quan tinguem tota la in
formació ja veurem què fem". 

Alcolea i Pérez, segon i tercer per l'esquerra, amb els altres tres edils del PP a Gimenells. 

Si prospera la moció de cen
sura, Alcolea ocuparà l'alcal
dia durant vuit mesos i després 
l'ostentarà Dante Pérez (PP) 
fins que acabi aquest mandat, 
el maig del 2023. Pérez va ex
plicar que han arribat a un acord 
"per establir un projecte de 
poble" que "sigui orgullós dels 
seus orígens", vinculats a l'Insti
tut Nacional de Colonització. Va 
recordar que el PP va guanyar 
les últimes eleccions municipals 
amb quatre edils i es va quedar 

POLfTICA TRIBUNALS 

RELLEUS 

Aquesta serà la 4a censura 
de l'any a Lleida, xifra que 
no es donava des del 2004, 
i la cinquena del mandat 

"a 16 vots de la majoria abso
luta". Som Poble va aconseguir 
també quatre regidors i va ser 
Pardos qui va inclinar la balan
ça a favor dels independents, 
encara que no va entrar al go-

El judici a Bernat Solé p~r 
1'1-0, el14 de desembre 
I LLEIDA I El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
fixat per all4 de desembre el 
judici contra el conseller d'Ac
ció Exterior i exalcalde d'Agra
munt, Bernat Solé, per la seua 
actuació corri a alcalde l'l-O. 
Inicialment s'havia marcat per 
a 1'11 de novembre. La Fiscalia 
demana per a Solé un any i mig 
d'inhabilitació per a càrrec pú
blic i una multa de 24.000 euros 
per desobediència, a l'entendre 
que va desatendre la prohibició 

del referèndum per part del TC 
i que "va permetre i va coHa
borar" en la votació. A la inter
locutòria, el TSJC recorda que el 
7 de setembre del2017, Solé va 
promulgar un decret d'alcaldia 
en què donava suport al referèn
dum, va participar en un acte a 
favor de l'l-O el25 de setembre, 
va cedir una escola municipal 
per votar i va prendre decisions 
com amagar urnes o proposar 
acabar les votacions abans, se
gons la revista local. 

vern municipal. Des del PP van 
assenyalar que el resultat dels 
comicis "va evidenciar que els 
veïns volien un govern popular i 
no un d'independentista, que és 
el que, en definitiva, represen
ta l'actual alcaldessa". Solans 
va assenyalar que el seu acord 
amb Pardos va ser "treballar 
pel poble de Gimenells i Pla de 
la Font i deixar el consistori al 
marge de polèmiques" i va as
segurar que "hem complert el 
pacte". Alcolea va rebutjar fer 
declaracions. 

Aquesta serà la cinquena 
moció de censura del mandat, 
després de les del consell del So
birà (2019) i les de Ponts, Maldà 
i Cervera (2020). Cal remun
tar-se al 2004 per trobar un any 
amb quatre mocions de censura. 
En el darrer mandat només n'hi 
va haver una, també a Gime
nells, presentada el 2018 pel 
PSC i el PDeCAT després que 
Pérez, que llavors ocupava l'al
caldia pel PSC, estripés el car
net del partit i es presentés a les. 
eleccions al Parlament pel PP. 

REGADIUS MODERNITZACIÓ 

Dos milions per 
modernitzar el Canalet 
1 TÀRREGA I El Govern va apro
var ahir autoritzar les despe
ses amb càrrec a pressupostos 
d'exercicis futurs del departa
ment d'Agricultura per aten
dre la subvenció de la Comu
nitat de Regants de l'Alt Urgell 
de Tàrrega, el Canalet, per al 
finançament de les obres de 
modernització de la xarxa de 
distribució de reg i per a la in
corporació al sistema del Se
garra-Garrigues, amb un im
port total de 2 milions. Aques-

ta comunitat ha dut a terme 
millores en les seues infraes
tructures sense ajuts públics, 
per la qual cosa per poder fer
se càrrec de la inversió, de 4,1 
milions, van haver de recórrer 
al finançament bancari, que ha 
estat sufragat pels regants amb 
un cànon anual per hectàrea. 
L'Executiu va aprovar el pa
gament que es distribuirà en 
deu anualitats amb un import 
màxim de 209.587 euros per 
any fins al 2030. 

LES CLAUS 

Acord per al relleu 
·I Els quatre edils del PP i el regi
dor socialista de Gimenells van 
presentar ahir una moció de 
censura contra l'actual alcaldes
sa, Emma Solans (Som Poble), 
que es debatrà el proper dia 22. 
El PSC ja va descartar a finals 
del 2019 afegir-se a la proposta 
del PP de presentar una moció 
de censura. 

Reaccions 
I El primer secretari del PSC a 
Lleida, òscar Ordeig, va expli
car que "com a partit no estem 
d'acord" amb el suport a la mo
ció de censura per part de l'edi l 
lvan Alcolea. Ordeig va dir que 
el partit "no en sabia res" i que 
"quan tinguem tota la informa
ció ja veurem què fem". 

Alcaldia 
I L'acord preveu que el socia
lista lvan Alcolea sigui alcalde 
durant els propers vuit mesos 
i que Dante Pérez (PP) ocupi 
el càrrec des de llavors i fins al 
maig del 2023. 

Quatre censures en un any 
I Aquesta serà la cinquena 
moció de censura a Lleida du
rant aquest mandat i la quar
ta d'aquest any, després de les 
que van prosperar al consell 
del Sobirà i a Cervera, Ma ldà i 
Ponts. A Gimenells n'hi va ha
ver una l'any 2018 contra Dante 
Pérez. 

INICIATIVES 

Campanya a 
favor del comerç 
en set municipis 
I LLEIDA I Balaguer, Cervera, 
Cervià, Juneda, les Borges, 
Lleida i Tremp participen 
aquest mes en la campanya 
de dinamització comercial 
Compra i guanya, que or
ganitza la Xarxa de Barris 
Antics i la Diputació. La cam
panya reparteix premis de 
2.784 € per barri, entre els 
compradors i entre els comer
ços participants. Al novem
bre se sortejaran 32 experi
ències per a dos persones. 

r 

cfarre
Resaltado



SEGRE 
Dimecres, 7 d'octubre del2020 

PIRAGÜISME ESLÀLOM 

• 

Laia Sorribes va ser l'última representant lleidatana a aconseguir el bitllet per a la prova de Pau. 

Tres lleidatans disputaran la Copa -
del Món de Pau al novembre 
REDACCIÓ 
I LA SEU D'URGELL¡ Tres seran els 
lleidatans que prendran part 
en la Copa del Món d'eslàlom 
de Pau, fixada del 6 al8 de no
vembre. Després del selectiu 
disputat aquest cap de setmana 
passat al Parc del Segre de la 

Seu d'Urgell, l'equip estatal ha 
quedat completat amb la in
clusió, entre altres palistes, de 
la pontsicana Laia Sorribes, 
que va aconseguir una victòria 
i un segon lloc a la classifica
ció. La palista del Nàutic Mig 
Segre de Ponts s'unirà a Núria 

Vilarrubla, que ja tenia la plaça 
assegurada des de feia mesos, i 
Miquel Travé, que havia acon
seguit el passaport al classifi
car-se per a les semifinals al 
passat Campionat d'Europa 
que es va celebrar a Praga fa 
dos setmanes. 

Clara victòria del CB Lleida • El conjunt lleidatà va superar per un ampli 48-27 el Tarragona Bàs
quet al Barris Nord, en un duel que es va decidir pel millor encert de les lleidatanes a la segona 
meitat. L'últim partit de preparació el disputarà dimarts que ve davant del CB Balaguer. 

La lleidatana Zaida 
Teruel torna amb 
el lloc 14 a Xest 

I LLEIDA I La pilot lleida
tana Zaida Teruel, de 
l'equip Pallars Team, 
va reprendre aquest 
cap de setmana passat 
el Campionat Medi
terrani de velocitat 
amb la catorzena 
posició a la prova 
disputada al circuit 
Ricardo Tormo del 
municipi de Xest. 

ESPORTS I 25 I 

CICLISME GIRO D'ITÀLIA 

Els dos corredors, a terra després de l'incident. · 

Greu caiguda--per culpa 
d'un helicòpter 
I VILLAFRANCA TIRRENA I El Giro 
d'Itàlia va tornar a viure una 
accidentada etapa, aquesta 
vegada per una caiguda pro
vocada al tram final del re
corregut de la quarta jornada 
per un helicòpter, que va vo
lar massa baix i va desplaçar 
les tanques de publicitat, que 
van impactar amb dos ciclis
tes del Vini ZabU-KTM, Luca 
Wackermann i Etienne van 
Em pel. Només l'holandès va 
aconseguir tornar a pujar a la 
bici i completar l'etapa, i va 
creuar la meta en últim lloc a 

La il·lusió 
fa la força. 
Força lleida! 

' ' La paraula que ha de 
definir aquest moment 
és compromfs. 
Als que ens agrada el 
hem de seguir sent fidels 
a aquest esport, per això 
cal D·lusionar la geut i 
doJial'oho tot a la pista. 

MANEL BOSCH 
EXIUGADOR PROFESSIONAL 

PREUS I TIPUS D'ABONAMENT 

INDIVIDUAL 
TRIBUNES 
LATERAL/CORBES 

FAMILIAR 
TRIBUNES 
LATERAL/CORBES 

més de 13 minuts-del francès 
Arnaud Démare, vencedor 
delajornada. VVackerman, 
en canvi, va ser traslladat a 
un hospital amb una cama 
molt macada i per la possi
bilitat que s'hagués trencat 
la pelvis. 

D'altra banda, el britànic 
Geraint Thomas (Ineos) no 
va prendre la sortida ahir a 
conseqüència de les ferides 
que es va fer· en una caiguda 
en la jornada anterior, que 
el va portar a perdre al cim 
de l'Etna més de 12 minuts. 

RENOVACIÓ NOU 
SIPofPLf +BOHUS ABONAMENT 

150€ 175€ 175€ 
100€ 115€ 115€ 

250€ 285€ 285( 
210€ 230€ 230€ 

SÈNIOR•65 / DISCAPACITATS 
ERTO I ATURATS 

TRIBUNES 
LATERAL/CORBES 

INFANTIL •&-ts 
ESTUDIANTS I JOVES•ts-:u 

VIP 

100€ 
75€ 

L MASCARET A. .... 2 ENm.ADES 1 MASCARETA + 1 EN'm.AOA 

• 

TEMPORADA 

2020/21 

ABONA'T 
_ @flleida 0 41l OC!l 
~~ Segueix-nos! 

(!] · flleida.cat 
OFICINES BARRIS NORD. de 16.30 a 20 h 

SUMAT AL PROJECTE 
DEL BÀSQUET LLEIDA TA 

973 233 033 / 665 656 565 
flleida@flleida.cat 

115€ 115€ 
85€ 85€ 

10€ 
60€ 

420€ 
1 MASCARET A I ABONAT 

.. 

.. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	S202010071



