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TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

Divina Farreny declarara 
com a testimoni el dia 31 
pel geriatric de Tremp 
REDACCIÓ 
1 TREMP 1 Divina Farreny, exge
rent de Salut a Lleida i l'Alt 
Pirineu, sera un dels primers 
testimonis que declararan 
davant del jutjat d'Instruc
ció 1 de Tremp per la mves
tigaciÓ a la residencia Fiella 
de la capital del Jussa, en la 
qual a finals del 2020 hi va 
haver un brot de Covid que 
va acabar amb la vida de 64 
usuans en un mes. Sera el 
31 de man;. El jutjat, arran 
d'una denúncia de la Fisca
lia, ha imputat l'exdirectora 
del geriatric Remei Navar
ri 1 l'exresponsable d'Higi
ene Sanitaria M.R.N.O. per 
homicidi imprudent, tracte 

vexatori als usuaris i perles 
condicions de treball deis 
empleats. 

Hi ha dos causes obertes, 
una perles morts i suposada 
vexació injusta als usuaris 
i una altra pels presumptes 
delictes contra la seguretat 
deis treballadors. 

Per aquesta última causa, 
hi ha cltats fins a 49 treba
lladors del centre en cinc 
sessions diferents, als quals 
s'oferira l'opció d'emprendre 
accions que tindran lloc els 
dies 4, S, 8, 19 i 26 d'abril. 
Familiars dels difunts s'estan 
plantejant presentar de ma
nera conjunta coma acusa ció 
particular. 

Un ferit en una col·lisió a I'A·2 a Bell-lloc 
1 BELL-LLOC 1 Una persona va resultar ferida ahir al migdia en 
una col· lisió entre dos vehicles a l'A-2 al seu pas per Bell
lloc. L'accident va ocórrer a les 13.14 hores i fins allloc van 
acudir dotacions de Bombers, patrulles dels Mossos i el SEM. 
El ferit va ser evacuat a 1'-'!ospital Amau. D'altra banda, ahir 
a la tarda hi va haver retencions en aquesta via a }'altura 
d'Alcoletge en direcció a S oses perque un camió va perdre 
part de la carrega, cosa que va obligar a tallar un carril. 

Més arrestos per l'aldarull de Carnaval a Fraga 
1 FRAGA 1 La Guardia Civil ha detingut cinc persones més pels 
aldarulls de la nit de Carnaval a Fraga. La Guardia Civil 
els imputa presumptes delictes d'atemptat contra agent de 
l'autoritat, desordres públics, lesions, danys i afavoriment 
de l'evas1ó d'un detmgut. 
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PATRIMONI ARQUEOLOGIA 

Investiguen un espoli al 
jaciment iber de Granyanella 
Els Agents Rurals miren de localitzar-ne !'autor 1, Va utilitzar 
J e . 3 i v re no 1: 00 rr etres quadrats 

A.G.B. 
1 GRANYANELLA 1 Els Agents Rurals 
investiguen l'espoli comes al 
jaciment arqueologic del Pla de 
les Tenalles de la Mora, a Gra
nyanella, a la Segarra, encara 
que és propietat de l'ajunta
ment de Tarrega. L'activitat il
legal es va portar a terme amb 
un detector de metalls i altres 
eines auxiliars, segons van in
formar ahir des del cos. Aquest 
jaciment iber es va donar a 
coneixer el1952 i la primera 
prospecció es va dur a terme 
el1979. En aquesta campanya 
i en campanyes posteriors, s'hi 
van trabar mol tes peces de ce
ramica iberica de tradició ha
llstattica i campaniana. 

L'espoli, que es va descobrir 
fa un parell de setmanes, es va 
concretar en una part del jaci
ment que ha vi a estat preparada 
per a l'excavació, és a dir, "es 
veien les estructures d'habi
tació perque se li havia retirat 
un paquet de sediment", van 
explicar des deis Agents Ru
rals, que van afegir que "aixo 
fa que els danys siguin més se
vers". Han determinat que es 
van fer fins a tretze remocions, 
amb una afecta ció del jaciment 
d'uns 400 metres quadrats. 

En aquest sentit, "l'espoli
ador sabia on anava, ésa dir, 
que era un Jaciment arqueolo
gic d'epoca iberoromana i es
ta molt ai:llat, la qual cosa va 
permetre a l'espoliador treba-
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lmatge de la zona espoliada. 

"SABIA ON ANA VA" 

"L'espoliador sabia on 
a nava i com que el poblat 
esta a"illat va actuar 
impunement" 

llar amb total impunitat", van 
assegurar des del cos. 

Datat entre el segle IV aC i 
l'any 200 aC, el Pla de ]es Te
nalles es va abandonar presu
miblement durant la segona 
guerra púnica entre romans 
i cartaginesos. Al recinte es 
poden veure restes de parets 
i muralles de l'antic poblat. Va 

ser descobert per !'historia
dor de Verdú Ramon Boleda 
el1952. L'ajuntament de Tar
rega el va adquirir als anys 60. 

lncrement deis detectors 
Els últims anys, els Rurals 

han experimentat un incre
ment en l'ús il·lícit deis de
tectors. Aixo es reflecteix en 
l'augment de les inspeccions, 
amb prop de 40 l'any passat a 
Catalunya i una xifra similar 
respecte al 2020. La meitat van 
ser en jaciments. Aquests regis
tres gairebé dupliquen els 20 
casos que hi va haver el 2018, 
la primera vegada que es va 
assolir aquest nombre. 
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