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Demanen nóu anys de presó per 
a cinc acusats d'estafar 15.000€ 
A Lleida i el Pla d'Urgell per manipular targetes 
de crèdit vinculades a bancs i comerços espanyols 
La Fiscalia demana 9 anys de 
presó per a cinc acusats de 
falsificar targetes de crèdit 
a Lleida i el Pla d'Urgell amb . 
què van efectuar compres 
per valor de més de 15.000 
euros a Fraga, Mollerussa, 
Tàrrega, Cervera, Alcarràs 
(Segrià), Tremp, Lleida i les 
Borges Blanques. El judici es 
farà a l'Audiència de Lleida 
el 2 i 3 de juny. 

Lleida 
REDACCIÓ 

acusats, juntament amb un altre 
home que no s'ha pogut localit
zar, van manipular nombroses 
targetes de crèdit vinculades a 
entitats bancàries o comerços 
espanyols per introduir-hi nu
meracions associades a clients 
de bancs estrangers que haurien 
obtingut de manera fraudulenta 
copiant-les a través de dispositius 
ubicats en establiments o entitats 
bancàries. 

Els fets van passar entre l'agost 
i l'octubre de 2008, quan es van 
efectuar més d'una vintena 
d'operacions amb les targetes de 
crèdit fraudulentes. 

A més, amb les targetes manipu
lades també van intentar com
prar en diversos establiments 
comercials d'aquests municipis 
per valor de 29.000 euros més, 
sense aconseguir-ho perquè una 
incidència no va permetre verifi
car el pagament. Els acusats, tots 

FOTO: ACN/ El judici se celebrarà a l'Audiència els dies 2 i 3 de juny · El ministeri públic demana que 
es condemni tots cinc a 6 anys de 
presó per un delicte de falsifica
ció de targetes de crèdit i a 3 an
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d'estafa. 

ells de nacionalitat romanesa i 
entre 34 i 43 anys, haurien com
prat amb aquestes targetes ordi
nadors, electrodomèstics, tabac, 

Els Mossos detenen un home 
de 51 anys per robar en 
un bar del Centre Històric 
Els Mossos d'Esquadra van dete
nir ahir un veí de Lleida, de Sl an
ys i nacionalitat espanyola, com 
a presumpte autor d'un robatori 
amb força en un bar del carrer Ba
llesta de la capital del Segrià. Els 
fets van tenir lloc cap a les 2.30 
hores, quan un home va accedir a 
l'establiment després de forçar la 
reixa i trencar el vidre de la porta. 

Poc després, agents dels Mossos 
del Grup de Delinqüència Urba
na que feien servei de paisà, han 
localitzat al carrer Tallada, a uns 
300 metres del bar, un home amb 
ferides a l'avantbraç i que portava 
a la mà monedes i una targeta del 
local. Aquest va amenaçar i ses va 
resistir als agents, però finalment 
va ser detingut. 
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benzina, joies, sabates i neumà
tics. El judici es farà a l'Audiència 
de Lleida els dies 2 i 3 de juny. 
Segons relata la Fiscalia, els cinc 

Arrestat un home acusat de 
maltractar la parella en un 
pis a la plaça Josep Solans 
La Guàrdia Urbana va arrestar 
ahir un home de 44 anys acusat 
d'un presumpte delicte de mal
tractament en l'àmbit de la llar. 
Pel que fa als fets, a la 1.20 de 
la matinada, una patrulla que 
rea lit zava rondes preventives 
a peu al Centre Històric va sen
tir sorolls i crits provinents d'un 
pis situat a la plaça Josep Solans. 

Un cop allí, els agents van com
provar que una parella estava 
discutint. Segons fonts policials, 
sembla indicar que l'home hau
ria empès de m~nera violenta i 
amb força la dona. Les mateixes 
fonts van indicar que també la 
va colpejar i va t rencar mobiliari 
i llençar objectes per la finest ra . 
Finalment, va ser detingut. 

Va a comissaria i 
acaba detingut per 
tenir una ordre 
d'ingrés a presó 
La Guàrdia Urbana va detenir 
ahir un home de 38 anys, veí 
de Lleida, que tenia vigent una 
ordre j udicial de recerca i in
grés a presó emesa per un jut
jat penal de Barcelona. Els fets 
van passar dimecres a les 18.30 
hores, quan l'home va anar a 
comissaria a fer una gestió per 
un assumpte de trànsit. Durant 
aquesta, els agents van com
provar la vigència de l'ordre de 
recerca i detenció i van proce
dir a la seva detenció. 

Un turisme queda 
totalment calcinat 
per un foc causat a 
l'avinguda Amposta 
Un turisme va quedar dimecres 
a la nit totalment calcinat quan 
es trobava estacionat a l'altura 
del número 1S4 de l'avinguda 
Amposta, al barri de la Borde
ta. En aquest sentit, emergèn
cies va ser informada dels fets a 
les 23.1S hores i van apagar-ho 
dues dotacions dels Bombers. 

Un incendi crema 
50 metres quadrats 
de borrissol al 
parc de la Mitjana 
Un foc va cremar ahir una su
perfície total de SO metres qua
drats de borrissol al parc de la 
Mitjana. En aquest sentit, els 
serveis d'emergències van ser 
alertats de l' incendi a les 19.07 
hores i ràpidament es va acti
var el corresponent protocol. 
Així, fins al lloc dels fets es van 
desplaçar un total de dues do
tacions dels Bombers. 
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L'operatiu 
antidroga 
seria d'àmbit 
nacional 
!:operació policial per desarti
cular un grup criminal que es 
dedicava al tràfic de drogues 
que es va fer dimarts a Lleida 
i Balaguer tindria abast nacio
nal, raó per la qual en el citat 
operatiu a més dels Mossos 
d'Esquadra també va participar 
la Guàrdia Civil, segons van ex
plicar ahir fonts properes al cas. 
Els 16 detinguts passaran avui, 
des de les 6.30 hores aproxima
dament, a disposició judicial al 
jutjat de Balaguer. Cal recordar 
que es van fer una vintena de 
registres en domicilis i es dedi
caven al tràfic de cocaïna, he
roïna i marihuana. 

La presidenta del 
CSIC addueix 
que no controlava 
projectes locals 
la presidenta del Consell Su
perior d'Investigacions Científi
ques (CSIC), Rosa Menéndez, es 
va escudar ahir en què eren els 
mateixos científics i els tècnics 
territorials els responsables de 
les mesl!res preventives dels 
seus projectes, davant la jutge 
que l'investiga pet una expe
dició mortal a la Vall d'Aran. la 
cúpula de l'CSIC va ser citada a 
declarar per ordre de l'Audièn
cia de Lleida. 

Els Bombers 
apaguen un petit 
incendi de rostolls 
al nucli de Tendrui 
Els Bombèrs de la Generalitat 
van apagar ahir un petit incen
di de rostolls que es va originar 
a Tendrui, nucli pertanyent a 
Tremp. Els serveis d'emergènci
es van ser alertats dels fets a les 
00.32 hores i es van desplaçar 
dues dotacions del cos. 

Crema un pila de 
fustes i un arbre en 
una finca a Alpicat 
Un incendi va calcinar ahir al 
matí una pila de fustes i un ar
bre en el jardí d'una finca si
tuada a la Cerdera, a Alpicat. 
En aquest sentit, emergències 
va ser informada del foc a les 
18.31 hores i en el lloc dels fets 
es va personar una dotació dels 
Bombers per apagar-ho. 

Els Agents Rurals rescaten un 
poll de trencalòs al Pallars Sob_irà 
abandonat pels seus progenitors 
L'animal ha estat trasdallat a un centre situat a 
Jaén on ha estat adoptat per una parella d'adults 
Membres del cos d'Agents 
Rurals van rescatar un poll 
de trencalòs que havia 
estat abandonat pels seus 
progenitors en un niu a 
Rialp i, posteriorment, 
l'animal va ser traslladat a 
un centre de Jaén. 
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Muntanya (GSM) dels Agents Ru
rals van organitzar un dispositiu 
per tal de poder-hi accedir i recu
perar la cria de trencalòs. 

En analitzar l'estat de l'animal 
es va decidir fer-ne trasllat alCen
tre de Recuperació de Fauna de 
Vallcalent, a lleida. Després d'uns 
dies allà, i conjuntament amb la 
Fundación Gypaetus, es va pren
dre la decisió de portar-lo alCen
tro de Cría del Quebrantahuesos 
de Guadalentín, a Jaén, on una 
parella d'adults han adoptat a la 
cria podent assegurar el seu crei
xement i supervivència. 

En el marc del programa de se
guiment i monitoratge de la po
blació reproductora de trencalòs 
(Gypaetus barbatus) que el cos 
d'Agents Rurals, tècnics del ser
vei de fauna i flora i personal dels 
parcs naturals realitzen cada any, 
es va detectar l'abandonament 
d'un poll a un niu situat al terme 
de Rialp, al Pallars Sobirà. 

FOTO: Agents Rurals /Imatge del poll de trencalòs que va ser rescatat 

En aquest sentit, cal recordar 
que el trencalòs va quedar pràc
ticament extingit a Catalunya als 
anys 80, moment en el qual s'ini
cia un procés de recuperació de 
l'espècie fins a arribar al voltant 
d'un centenar d'exemplars adults 
consolidats en 48 territoris. El 
trencalòs és una espècie protegi
da a nivell europeu, estatal i ca
talà, i el catàleg estatal d'espècies 
amenaçades considera l'espècie 
en perill d'extinció. 

Es tractava d'una parella 
d'adults que cada any feia el niu 
a la mateixa zona, però que no 
acabaven tirant el poll endavant. 
Per aquest motiu enguany es va 
decidir planificar un servei diari 
de seguiment per tal de detectar 
possibles problemes. Va ser a fi-

nais de febrer quan va néixer el 
poll i durant tot el mes de març 
la parella d'adults va tenir cura 
d'ell. El dia S de març es va detec
tar que només hi havia la presèn
cia d'un dels adults, però malgrat 
que el poll passava moltes hores 
sol al niu, no es temia per la se
va supervivència atès que l'adult 

FOTO: Bombers I Mome~t en què es treballava en l'extinció 

Un foc afecta dues cases 
de Ribera de Montardit 
la planta superior, el carener i el 
llosat de dos habitatges adpssats 
de Ribera de Montardit, a Sort, 
es van cremar ahir per un incen
di que es va originar en una de 

les cases a les 12.26 hores. Així 
mateix, la resta de plantes es 
van veure afectades parcialment 
per les flames. Cal destacar que 
no va haver-hi ferits. 

seguia aportant-li l'alimentació 
necessària. Finalment, el dia 7 
de març cap dels dos adults tenia 
presència al niu, motiu pel qual 
es va decidir intervenir-hi per tal 
d'evitar la mort de l'animal. 

El niu estava situat en una zo
na de molt difícil accés i per això, 
membres del Grup de Suport de 

FOTO: Sub. Govern I Entrega de la condecoració a l'U ME 

Distinció per lluitar en l'incendi 
de la Torre de l'Espanyol 
la Delegació del Govern a Cata
lunya va condecorar ahir a I'UME 
amb l'Ordre del Mèrit Civil en l'in

·cendi de la Torre de l'Espanyol. 
Així mateix, cal recordar que el 

foc va ser el juny de 2019 i les fla
mes van arrasar una superfície de 
més de 5.000 hectàrees, afectant 
d'aquesta manera div~rsos muni
cipis de Tarragona i lleida. 
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