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Detingut per amenaçar de
cremar un bar a Barbens si
no li donaven la recaptació
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 35 anys com a presumpte autor d'un
delicte de robatori amb intimidació, detenció il·legal i danys.
la policia va rebre un avís a les
16.50 hores per uns aldarulls en
un bar situat al carrer Domènec
Cardenal de Barbens. Un home
va accedir al local i va exigir di-

ners als treballadors mentre
els intimidava verbalment. En
negar-s'hi, va fer fora a tots els
clients del local i, sota amenaces
de cremar el local, es va tancar
a l'interior juntament amb dos
treballadors. El jutge ha declarat
mesures cautelars i l'arrestat no
es podrà apropar al poble ni a
les persones que va retenir.

Arrestat un jove de 21 anys
per atracar un supermercat
amb una destral a Tàrrega
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un jove
de 21 anys com a presumpte
autor d'un delicte de robatori
amb violència i intimidació. Cap
a les deu de la nit, un home va
accedir a un supermercat del
carrer Sant Pelegrí de Tàrrega i
va intimidar el treballador amb
una destral per tal de sostreure
els diners de la caixa, però davant la resistència de l'empleat
va fugir sense aconseguir robar

res del citat supermercat. Tot
i això, durant l'estira-i-arronsa
amb el lladre, el treballador de
l'establiment va patir un tall a la
mà que va necessitar assistència
mèdica.
Poc després, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir
l'assaltant. El detingut va passar
ahir a disposició judicial davant
del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del municipi de
Cervera.

El mort a Aigüestortes era un
dels responsables de la Federació
Madrilenya de Muntanyisme
El cadàver rescatat dimarts en
un barranc del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, al Pirineu de Lleida, és
el del muntanyenc madrileny de
28 anys desaparegut el dia 27,
David Delgada Santos. la víctima era un excursionista de muntanya experimentat, responsable del programa de Tecnificació

de Carreres per Muntanya de la
Federació Madrilenya de Muntanyisme.
Segons va informar ahir l'entitat a través d'un comunicat,
el jove havia estat guia i referent dels esportistes més joves
durant el més d'un any que ha
estat al capdavant del programa
de carreres de muntanya.

Incendis de
vegetació lleus
a Preixana i
a Almenar

Crema un cotxe que
estava estacionat a
l'entrada de Tremp

Els Bombers de la Generalitat
van treballar ahir en dos petits
incendis de vegetació als municipis de Preixana (Urgell) i
Almenar (Segrià). En el primer
d'ells, els efectius desplaçats
van remullar la crema derivada del foc, mentre que en el
segon, ocasionat a les 17.35
hores, l'incendi es va donar
per extingit en 30 minuts.

Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir un incendi que
va cremar un vehicle que estava
estacional al carrer al municipi
de Tremp. Segons van informar
des dels Serveis d'Emergència,
l'avís de l'incendi es va produir a
les 13.00 hores i fins al lloc dels
fets es va activa euna dotació del
cos de Bombers. les mateixes
fonts van detallar que el foc es
va extingir en 20 minuts i que no
va haver-hi ferits.

_ _ _L_a_l]añana

La parella detinguda
per la .mort del seu fill de
tres mesos a Artesa de
Segre declararà demà
Els Mossos d'Esquadra continuen amb
les diligències per esclarir les causes
la parella sentimental
detinguda dilluns per la
presumpta relació amb la
mort del fill de tots dos,
de només tres mesos,
declararà, si no hi ha
canvis d'última hora, demà
divendres. Els dos arrestats
són un home i una dona
de 32 i 20 anys que feia
poc que vivien a Artesa de
Segre.
·
Artesa de Segre
REDACC IÓ
Segons van informar fonts judicials a aquest diari, tot apunta
que l'home i la dona, de 32 i 20
anys, respectivament, declararan aquest divendres davant el
jutge per la mort del nadó que
es va produir a les 7.00 del matí
de dilluns, quan els Mossos d'Esquadra van ser alertats que els facultatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) havia hagut
d'assistir un bebé de tres mesos
que havia sofert una parada cardiorespiratòria. Tot i la ràpida actuació, no es va poder fer res per
salvar-li la vida.
les mateixes fonts van indicar que en aquests moments, la
policia catalana està fent les diligències corresponents sobre el
succés. En la primera declaració,

FOTO: Mossos d'Esquadra I La policia va detenir la parella dilluns
els pares, de nacionalitat brasileal nadó, els resultats van indicar
ra, van explicar que s'havien troque hi havia indicis de criminalibat el seu fill mort i pensaven que
tat.
podria ser una mort sobtada. Tots
En aquest sentit, l'autòpsia
dos també
manifestar, però,
va constatar que tenia un trauque la causa del decés podria hamatisme cranioencefàlic. Davant
ver estat accidental.
aquests fets, els Mossos d'EsquaRàpidament, els agents dels . dra van procedir a la detenció de
Mossos d'Esquadra van iniciar
la parella, que en aquests moles corresponents investigacions.
ments es troba a la comissaria de
Balaguer.
Després de practicar-li l'autòpsia

vim

Un incendi
afecta una nau
a Montferrer
i Castellbò
Un incendi que no va causar ferits va afectar dimarts a la nit una
nau de materials de construcció a la localitat de Montferrer i
Castellbò. El foc es va desfermar
per causes encara no determinades cap a les 22.30 hores a la
nau, situada al polígon industrial
d'aquesta localitat de la comarca
de l'Alt Urgell.

FOTO: @bomberscat I Els Bombers treballant per sufocar l'incendi
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Comencen les millores al ferm de
la C~26/ a Castelló de Farfanya
L'Ajuntament les veu amb bons ulls però reclama
que també s'hi instal·li un radar de velocitat
Ioci tat.
Tot i això, Noumri ·exposa que
l'estudi es va fer entre setmana
i lamenta que "potser s'hagués
hagut de fer durant un cap de
setmana, que és quan hi ha més
trànsit". És per això que, tot i que
veu amb bons ulls les millores
que s'han començat, opta per
instal-lar-hi un radar com a mesura "més contundent". "És una via
de pas important", remarca.

Castelló de Farfanya
JUDIT CASTELLÀ
Carreteres de Catajunya va començar ahir les obres per millorar
el ferm de la carretera C-26 al seu
pas per Castelló de Farfanya, després que des de l'Ajuntament s'insistís en demanar millores arran
de dos accidents que van tenir
lloc el 2019 i el 2021. Les obres
consisteixen en millorar el ferm
de la corba que dona entrada al
poble i esporgar l'arbrat en direcció a Balaguer perquè dificulta el
camp de visió.
La demanda d'aquestes millores es remunta, explica l'alcalde
de Castelló, Omar Noumri, aJs
accidents que hi va haver el 2019
i el 2021. Aleshores, des del consistori ja es va demanar que s'hi
actués, tant la primera vegada
com la segona. Cal recordar que

C-12
FOTO: Aj. castelló/ Les obres es fan a la corba que dona entrada al poble
al sinistre del 2019 hi va haver
danys materials en dues cases i
al del 2021 no es va haver de lamentar cap víctima.
Al . 2021, des de Carreteres
se'ls comunica que s'ha fet un es-

tudi de ve locitat, en el qual s'ha
constatat que no se supera el
20% d'accés de velocitat, que és
una situació que permetria implemenar mesures com posar un
radar per controlar l'accés de ve-

D'altra banda, s'està treballa nt
en un projecte de la Generalitat
per millorar l'accés i la seguretat
del desviament del vial municipal que connecta la C-26 amb la
C-12, un projecte a mig-llarg termini del qual Carreteres en -va
informar a l'Ajuntament de Castelló.

Modernitzaran
el Canal
d'Aragó a
Alpicatamb
fons europeus
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespin, . va
visitar ahir la Comunitat de Regants 124 del Canal Aragó i Catalunya a Alpicat per conèixer
els detalls del projecte de mo~
dernització de regadius que rebrà finançament a la Fase 1 del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern
d'Espanya. El projecte de modernització de la Comunitat de
Regants d'Al picat, finançat amb
fons europeus Next Generation, com porta rà una gran inversió que, segons va explicar José
Crespin, "permetrà modernitzar gairebé el 40% de la superfície regable de la Comunitat i
representarà una palanca que
serà clau tant per mantenir i
increment ar l'activitat agrària
d'Aipicat com de part de l'Horta
de Lleida". El subdelegat ta mbé
va assenyalar que el projecte
" impulsarà la modernització de
l'activitat agrària".

Talarn demana més implicació
del Govern en la millora de· la
xarxa viària de la demarcació
En una compareixença al Parlament de Catalunya
Barcelona
REDACCIÓ
El president de la Diputació, Joan
Talarn, va reclama r ahir al Parlament de Cata lunya una major implicació del Govern de la Generalitat en la millora de la xarxa viària
de Lleida, Pirineu i Aran, ja que
"el país l'estructurem des dels
municipis i fa massa anys que tenim la sensació que alcaldes i alcaldesses de l'entorn rural estem
sols, que massa sovint la Generalitat ha fet recaure sobre el món
municipal, en el qual incloc la Diputació, la· principal responsabilitat de dotar ef nostre veïnatge de
les infraestructures més bàsiques
de mobilitat, un dels factors que
hauria de facilitar l'arrelament
de les persones al país, perquè si
buidem els pobles,. Catalunya es
buida".
El, president Joan Talarn va
comparè ixer davant la Comissió

FOTO: ACN/ A banda de la bandera, s'ha penjat un cartell informatiu

L'Ajuntament de les Borges
penja la bandera espanyola
per un requeriment Judicial
Foro: Diputació/ Va demanar el suport per al projecte d'accessos a I'AP-2
de Polítiques Digitals i Territori del Parlament per exposar les
necessitats de mobilitat a les comarques de Lleida. El president
Talarn va demanar als grups del
Parlament el suport al projecte

redactat per la Diputació i va proposar al Ministeri de crear cinc
nous accessos a I'AP-2 per "millorar la connexió directa a 24 municipis del Segrià i les Garrigues dels
49 de l'àrea d'infl uència".

L'Ajuntament de les Borges Blanques va penjar ahir la bandera
espanyola al balcó de l'edifici
consistorial, que llueix al costat de la senyera i de la bandera del municipi, segons publica
SomGarrigues i van confirmar
fonts municip_als a I'ACN. Tot i
això, es va col· locar al costat de
l'espanyola un cartell on s'hi llegeix "la bandera estatal penja

en aquest Ajuntament en complim ent d' una sentència judicia l". D'altra banda, la Ju nta de
Govern Local va aprovar aque.st
dimecres la renovació de les c¡nc
línies d'aj uts destinades al veïnat
per aquest 2022. En concret, les
sub_vencions serviran per ajudar
a finançar la implantació i la renovació d'establiments comercials i negocis.

