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El Jussa i Cervera, víctimes d'una 
estafa informiltica de 180.000 euros 
El robatori afecta més institucions catalanes i ascendeix a vuit milions 
1 LLEIDA 1 El consell del Jussa i la 
Paeria de Cervera han estat víc
times d'una estafa informatica 
<fue ascendeix a gairebé 180.000 
euros. Els delinqüents respon
sables deis fets han robat fins 
a vuit milions a ajuntaments, 
consells, hospitals i museus de 
tot Catalunya, segons va infor
mar La Vanguardia. Es feien 
passar per un prove1dor i envi
aven un correu informant que 
havien canviat de compte per 
abonar un servei. Obtenien els 
provei:dors del portal de trans
parencia, n'imitaven ellogotip 
i creaven un compte de correu 
electronic molt semblant a la 
real per demanar el pagament 
d'aquestes factures. Una vegada 
cobrades, transferien els diners 
a altres comptes per dificultar el 
rastre. Un informe dels Mossos 
recull aquests fets i s'ha remes a 
!'Audiencia Nacional en el marc 
d'una macrocausa que investi
ga una orgamtzació internacio~ 
nal dedicada a estafar entitats 
públiques. En el cas del Jussa, 
!'estafa es va registrar el julio! 

Per a noies i nois nascuts 
entre els anys 2009 i 2018 

,.) . 
)hora d"acollida, de 8.30 a 9.00 h i de 
13.00 a 13.30 h, inclosa en el preu). 

de fonaments de 
basquetbol )adaptats al nivell deis/les 
participants) 

• Activitats complementaries: 
nR 

MES INFORMACIÓ ~ 
www cbfllelda.cat 

Elmetode 
1 Els estafadors es feien passar per un pro
ve"idor i informaven per correu d'un canvi 
de compte per abonar un servei. A Catalu
nya van robar fins a 8 milions. 

Les quanties més grans 
1 Una de les estafes més abundants la va 
patir el Servei Catala de Transit (561.233 
euros). Entre els afectats també hi ha 
l'aíuntament de Viladecans (544.000) o 
!'Hospital de Sant Pau (498.620). 

Afectació a Lleida 
1 A Lleida, els afectats van ser el consell 

LESCLAUS 

del Jussa i la Paeria de Cervera. lmatge d'arxiu de la fa~ana de la Paeria de Cervera. 

del 2020 i ascendeix a 44.215 
euros. El president, Josep Maria 
Mullol, va explicar que en el seu 
cas van suplantar !'empresa que 
s'encarrega de retirar els lixivi
ats de l'abocador. Va assenya
lar queja van denunciar els fets 
als Mossos i van presentar una 
querella contra els estafadors 

TORN 1, del 27 de juny a 1'1 de julio! 

TORN 2, del 4 al 8 de julio! 

TORN 3, del 11 al 15 de julio! 

TORN 4, del 18 al 22 de julio! 

TORN 5, del 25 al 29 de julio! 

TORN 6, del 29 d 'a9ost al 2 de setembre 

El preu per tom és de 85 {; 
DESCOMPTES no acumul01bles: 
Jugador/a Fon;a Ueida CB lle1da • 15%- 72.25 €Jtom 
Germans • 20% - 68,00 f:ltom 
2n i 3r tom- 10%- 76,50 <ltom 
4ttom -15~- 72.25<Jtorn 
5e Iom - 20% - 68.00 <Jtom 
60 tom • 25'1b • 63.75 (ltom 

_ ......... .... ~ 

en que feien responsable subsi
diári el Banc Sabadell, l'entitat 
del compte ambla qual els van 
estafar. Mullol es va mostrar 
confiat "que un dia o altre co
brarem". A Cervera Ji van robar 
134.427 euros, que correspo
nien a la concessionaria de la 
piscina coberta. En aquest cas 

]'estafa va durar tres mesos i la 
Paeria només ha pogut recupe
rar 40.000 euros. La policía va 
alertar l'ajuntament de !'estafa, 
que va presentar una denúncia 
i va recuperar el pagat indegu
dament l'últim mes. Segons l'al
calde, Joan Santacana, eljudici 
segueix obert. 

SEGRE 
Dilluns, 18 dejuliol del2022 

PANDEMIA 

Els immunolegs 
diuen que hi ha Co~id 
"per a molt temps" 
1 MADRID 1 El president de la 
Societat Espanyola d'Im
munologia, Marcos López 
Hoyos, descarta tornar a 
les restriccions per contro
lar l'augment de casos de 
coronavirus. 

No obstant, aposta per 
mantenir les recomanacions 
sanitaries i perque la pobla
ció continul comportant-se 
de forma responsable, per
que "el virus ha vingut per 
quedar-se i tindrem Covid 
per a molt temps". 

BOMBERS 

Rescat d'una 
excursionista 
aAitAneu 
1 ALT ANEU 1 Els Bombers de la 
Generalitat van rescatar ahir 
una excursionista de vint-i
dos anys que s'havia lesionat 
el peu a la zona de l'Estany 
Llong d'Alt Aneu. 

Van rebre l'avís aproxi
madament a les 10.20 hores 
i van activar l'helicopter del 
Grup d'Actuacions Espe
cials (GRAE) dels Bombers 
per traslladar la dona fins 
a Esterri, on l'esperava una 
ambulancia. 

SANITAT 

Ajutspera 
investigació a 
I'Atenció Primaria 
1 BARCELONA 1 Salut ha destinat 
quatre milions d'euros a ajuts 
pera investigació a !'Aten
ció Primaria, en el marc del 
Pla Estrategic d'lnvestiga
ció i Innovació (PERIS). Els 
consellers Josep Maria Ar
gimon i Gemma Geis presi
diran avui l'acte d'entrega 
d'aquests ajuts, que es con
cedeixen per primera vega da 
a la Primaria. 

ENERGIA 

Massalcoreig millora 
l'eficiencia de 
l'enllumenat públic 
1 MASSALCOREIG 1 Massalcoreig 
projecta la millora de !'efici
encia energetica de l'enllu
menat. L'actuació suposara 
una inversió d'aproximada
ment 62.000 euros. El ple de 
l'ajuntament ja ha donat llum 
verda al projecte . Aquest 
municipi s'afegeix a altres 
de Lleida que han impulsat 
obres similars per reduir la 
factura de la Hum. 
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