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FOTO: Agents Rurals 1 Moment en que eren desinstal-lades 

Treuen les vies d'escalada 
a la Reserva de Boumort 
Els Agents Rurals han desins
tal·lat, a petició de la Reserva 
de Boumort i el Departament 
d'Acció Climatica, Alimentació i 
Agenda Rural, les vies d'escala-

da equipades sense autorització 
al Roe de la Pessonada, un espai 
protegit. Obrir una via sense au
torització pot comportar multes 
de fins a 3.000 euros. 

Un incend.i originat per una estufa de llenya 
afecta la fa~a i les golfes d'una casa de Tremp 
Els efectius del cos de Bombers van extingir ahir un incendi en un 
habitatge situat en el número 19 del carrer Doctor Roure de Tremp. 
Els serveis d'emergencies van ser alertats a les 18.40 hores, el foc es 
va originar en una estufa de llenya i va afectar part de la fac;:ana de 
l'immoble i les golfes. Es va evacuar una persona que va ser iHesa. 

Atenen a Lleida 
dos serveis 
relacionats 
amb el vent 
Els Bombers van rebre ah ir dos 
avisos relacionats pel vent a la 
regió d'emergencies de Lleida, 
mentre que a Catalunya van 
ser 118. El primer, a les 14.49 
hores a I'L-503, a la Torre de 
Capdella, on van caure unes 
pedres de grans dimensiones. 
La segona, a les 17.30 hores a 
la Rambla d'Aragó de Lleida on 
un tendal va sortir volant. 

El foc crema sitges a 
Montferrer i Castellbo 
i Miralcamp 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi el 
qual va cremar una sitja petita 
en una fabrica de_pinsos situada 
a I'N-260, a Montferrer i Castell
bo. Emergencies van ser alerta
da a les 15.09 hores i no va ha
ver-hi ferits. Posteriorment, a les 
18.53 hores els efectius del cos 
es van desplac;:ar fins a la Coope
rativa Nova de Miralcamp on un 
altre incendi va cremar una sitja 
de 20 metres. 

Suspenen la recerca del 
mossén desaparegut dijous 
passat fins a ten ir nous indicis 
Els Bombers de la Generalitat van 
prendre ahir la decisió de tancar 
el servei de recerca del mossen 
de 78 anys desaparegut des del 
passat dijous a Sant Lloren¡;: de 
Morunys fins a tenir nous indicis. 
En aquest sentit, els efectius de la 
unitat GRAE subaquatica del cos, 
amb el suport d'una dotació, es 
van desplac;:ar al panta de la Llo
sa del Cavall per comprovar tot 

el perímetre de l'espai. Tot i aixo, 
cal indicar que no van trabar res, 
raó per la qual finalment es va 
decidir suspendre la recerca de 
l'home. Cal recordar que dilluns 
els membres del GRAE van cen
trar els treballs a revisar el fons 
d'unes canals properes a la zona 
del Santuari de Lord. 

Pel que fa als fets, el passat 
dijous dia 17 l'home, que és re-

Comissen accessoris de 
telefonia móbil falsificats 
valorats en uns 51.000€ en 
una botiga de Balaguer 
Els dos propietaris estan investigats per 
un delicte contra la propietat industrial 

Balaguer 
REDACCIÓ 

La Guardia Civil i la Policia Local 
de Balaguer van comissar el pas
sat dilluns dia 21 diversos acces
soris de telefonía mobil falsificats 
els quals es trobaven a la venda 
en una botiga situada a la capital 
de la Noguera. En aquest sentit, 
segons van explicar ahir la Guar
dia Civil en una nota de premsa, 
quan estaven en l'establiment 
els agents van veure una gran 
quantitat de material i genere 
de telefonía mobil falsificat de 
conegudes marques, com ara 
bateries, caratules i carregadors. 
Per aquesta raó, es va procedir al 
comís del material, el qual estava 
valorat en un· preu de venda al 
públic d'uns 51.000 euros. 

Davant d'aquests fets, els 
agents presents van comunicar 
als propietaris de la botiga, dos 
homes de nacionalitat xinesa i 
ve'ins de Balaguer, que estaven in
vestigats per un delicte contra la 
propietat industrial, tot i que no 
van ser detinguts. Així mateix, les 
diligencies que es van instruir van 
ser remeses al jutjat d'lnstrucció 
número 3 de Balaguer, es va co
missar tot el material anterior
ment citat i aquest es posara en 
les properes hores a disposició de 
l'autoritat judicial. 

sident al seminari de Solsona, va 
anar a passar el matí al santuari 
de la Mare de Déu de Lord, a Sant 
Lloren¡;: de Morunys, pero no va 
tornar al migdia, tal com havia 
dit que faria. De fet, s'ha d'indicar 
que l'avís al servei d'emergencies 
el van donar els residents del san
tuari a les 15.23 hores. 

En tenir coneixement, rapida
ment es va activar el correspo
nent protocol. Així mateix, diven
dres es va intensificar la recerca 
i fins al lloc es van desplac;:ar un 
total de 18 dotacions terrestres, 
entre elles el grup caní i un heli
copter. Al tancament d'aquesta 
edició no hi havia novetats. 

FOTO: G. C./ Dos agents a l'establiment on es venien els accessoris 

Detingut per un robatori 
en un rentador de cotxes 
Els Mossos van detenir dilluns 
un home de 36 anys com a 
presumpte autor d'un robato
ri amb forc;:a . La detenció és el 
resultat d'una investigació ini
ciada el setembre després de 
tenir coneixement que s'havia 
produ'it un robatori amb forc;:a 
en un rentador de vehicles de 
Tarrega. La matinada del pas
sat dia 23 de setembre un indi-

vidu va forc;:ar dos caixetins de 
les maquines aspiradores d'un 
rentador, situat a l'avinguda 
Barcelona, i es va emportar la 
recaptació, ocasionant danys 
als caixetins valorats en més 
de 2.000 euros. Es va obrir una 
investigació que va permetre 
identificar el presumpte autor. 
Va ser localitzat i arrestat al car
rer Punta del Biel de Cervera. 

FOTO: Bombers 1 El GRAE subaquatic al panta de la llosa del Cavall 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202211231

