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TRIBUNALS JUDICI 

Una agent d'assegurances accepta 3,5 
anys_ per estafar 187.273 € a clients 
Va ser a Sant Llorenc; de Morunys i la companyia pera la qual treballava no vol 
rescabalar les víctimes 1 A enc.a cidira si es responsable subsidiaria 

A. GUERRERO 
1 LLEIDA 1 Una agent d'asseguran
ces va acceptar ahir una con
demna de tres anys i mig de pre
só i una multa de 1.080 euros 
després de reconeixer que havia 
estafat 187.273 euros a clients 
de la seua oficina a Sant Llo
ren~ de Morunys, al Solsones. 
L'acusada va reconeixer els fets 
en un judici que es va celebrar 
a !'Audiencia de Lleida. Fiscalía 
-que inic1alment sol·licitava una 
condemna de sis anys de presó-, 
acusacions particulars i defen
sa arribaran a un acord quant a 
la condemna que s'imposara a 
la dona. Tanmateix, malgrat la 

"ELS NOSTRES ESTALVIS" 

Dos afectats són una 
parella gran que ha perdut 
120.000 euros, "tots 
els nostres estalvis" 

conformitat, el judici es va ce
lebrar perque el tribunal deter
miru si la companyia Catalana 
Occident -pera qui l'acusada va 
treballar en exclusivitat entre 
els anys 2005 i 2019- és res
ponsable civil subsidiaria. Fis
calía, les acusacions particulars 
de tres deis afectats i la defensa 
de les acusad es consideren que 
sí perque les víctimes van con
tractar o van fer transferencies 

EMERGENCIES SANITAT 

L'acusada, ah ir al banc deis acusats de 1' Audiencia de Lleida. 

pensant que eren productes de 
la companyia. En canvi, Cata
lana Occident considera el con
trari. El seu advocat va dir que 
"actuava de forma independent, 
era impossible que tinguéssim 
coneixement del frau". 

El frau es va produir entre el 
2013 i el2019. L'acusada, apro
fitant-se de la confian~a que li 
tenien els clients, els oferia dife
rents tipus de productes finan-

cers de la companyia. Quan 
els contractaven, els indicava 
el compte al qual havien de fer 
la transferencia. Els afectats 
es creien qut: la feien a Cata
lana Occident pero en realitat 
anaven a parar al compte de la 
dona. Dos d'ells són una pare
lla de jubilats a qui ha estafat 
120.000 euros. "Assegurances 
de la llar, dels cotxes, tot ho fe
iem amb ella Ens va oferir plans 

Vols nocturns a l'heliport de la Seu 

de pensions i vam fer dos trans
ferencies de 50.000 i 70.000 eu
ros. Quan volíem rescatar-los 
perque els necessitavem no hi 
havia ni un euro", va afirmar 
l'home. La dona va assegurar 
que "eren tots els nostres es
talvis". A una altra veina li va 
estafar uns 55.000 euros i a un 
borne, 11.500 euros. "No ens 
han tomat res", es van lamentar 
els afectats. 

El SEM en va activar un per primera vegada dimecres a la nit per traslladar una pacient 
a !'hospital Sant Pau de Barcelona en un trajecte que es va completar en 37 minuts 

REDACCIÓ 
1 LA SEU 1 El Sistema d'Emergen
cies Mediques (SEM) va activar 
aquest dimecres, per primera 
vegada, un vol nocturn a l'he
liport de la Seu d'Urgell per 
traslladar una pacient a !'Hos
pital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona. Una dona 
de !'hospital de la Seu va ser 
traslladada en ambulancia des 
del centre fins a l'heliport. A 
les 20.33 hores va sortir el vol i 
va aterrar a l'helisuperfície del 
Sant Pau a les 21.04 hores, de 
manera que es va completar en 
un total de 37 minuts. 

"Efectuar els trasllats en 
helicopter ens permet reduir 
en més d'una hora el temps de 
trajecte, un factor que és vi
tal en casos de patologies com 
ictus, infarts o politraumatis
mes greus", va explicar Merche 
Val, cap de la Unitat de Mitjans 

lmatge de l'helicopter que va fer el vol nocturn. 

Aeris del SEM. D'altra banda, 
també és essencial en aquelles 
patologies que requereixen 
unes condicions d'estabilitat 
durant el trajecte que no s'acon-

segueixen per terra, com per 
exemple els aneurismes i trau
matismes d'alta energía. Amb 
l'activació del vol nocturn, les 
unitats terrestres que assumi-

en aquests trasllats s'alliberen 
per donar cobertura a altres 
necessitats. 

L'heliport de la Seu d'Urgell 
va ser habilitat recentment per 
poder operar de nit i poder fer 
trasllats durant les vint-i-quatre 
hores del dia als centres sani
taris de la mateixa regió o als 
hospitals de Barcelona. 

Miquel Abrantes, gerent de 
la Regió Sanitaria Alt Pirineu 
i Aran, explica que "és un pas 
més cap a l'equitat en l'accés al 
sistema públic de la població 
d'aquesta zona". L'heliport esta 
fora del recinte de l'aeroport 
de la Seu d'Urgell i el cost és 
de 150.000 euros. Es calcula 
que prop d'una quarantena de 
pacients a l'any podrien bene
ficiar-se de l'ampliació horaria 
d'aquest servei. A la província 
també hi ha els heliports de 
Lleida, Vielha i Tremp. 
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ALCOLETGE 

Deixen lliure 
l'atracador que 
va robar en una 
gasolinera 7 cops 
Pero amb una ordre 
d'allunyarnent d'aquesta 

L'atracador, tancat. 

1 ALCOLETGE 1 El jutjat de guardia 
va decretar ahir la llibertat 
amb carrecs per al veí d'Al
coletge de 52 anys acusat 
d'atracar a punta de ganivet 
set vegades la mateixa ga
solinera de la localitat del 
Segria. Tanmateix, va dic
tar una ordre d'allunyament 
perque l'individu no pugui 
atansar-se a l'establiment. 

Segons fonts judicials, 
els set casos els porten jut
jats diferents i la magistra
da només ha pogut basar-se 
en l'últim per prendre una 
decisió, el que va tenir lloc 
dissabte passat quan la tre
balladora va poder sortir i 
tancar a dins de l'establiment ~ 
ellladre, que s'havia dirigit 
al despatx al no trobar diners 
a la caixa. Els assalts van co
men~ar el febrer del 2021 i 
sempre passava el mateix: 
un borne encaputxat i amb la 
cara accedía a la gasolinera i, 
després d'amena~ar la treba
lladora amb ganivet, sostreia 
la recaptació. 

MUNTANYA 

Un esquiador ferit 
greu a Andorra 
1 ANDORRA LA VELLA 1 Un esquia
dor de cinquanta-set anys va 
resultar ferit greu ahir al matí 
al caure a l'estació andorra
na de Grau Roig. L'home va 
ser evacuat a !'hospital N os
tra Senyora de Meritxell i, 
posteriorment, va ser deri
vat a un centre hospitalari 
de Barcelona. 

EMERGENCIES 

Possible fuita de 
gasa Vidred 
1 SANT GUIM 1 Els Bombers de la 
Generalitat van acudir ahir 
al migdia a Vicfred, nucli 
de Sant Guim de la Plana, 
després de ser alertats de la 
possible fuita de gas d'una 
bombona debuta. Hi van 
fer les corresponents lec
tures, que van resultar ser 
negatives. 
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