
BONDIA
DIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 2013

06 COMARQUES
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Ampli dispositiu policial al centre d’Alcarràs
Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local,
van muntar dimecres a la tarda un ampli dispositiu policial al
centre d’Alcarràs. Van identificar 19 persones i detenir una.

MOSSOS D’ESQUADRA

El President rep l’hereu i la pubilla de Rosselló
La pubilla de Rosselló, Elisa Vives -2a Dama i Pubilla de les
Terres Lleidatanes-, i l’hereu, Joel Farran -4t Fadrí i Hereu de
les Terres Lleidatanes-,van ser rebuts pel president Mas.

COM360º

El PP critica la
mala ubicació
de la bàscula
d’Almacelles
REDACCIÓ. ALMACELLES

El grup municipal del Partit Po-
pular (PP) d’Almacelles ha de-
nunciat la mala ubicació i la de-
ficient senyalització de la nova
bàscula municipal, a més de la
insuficient informacióquehafet
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment del canvi d’ubicació a les
empreses i persones que en són
usuàries. Els regidors del PP
d’Almacelles, Francisco Gonzá-
lez i Judith Baltasar, han mani-
festat haver rebut queixes per la
nova ubicació de la bàscula, “to-
talment apartada de la població,
moltmalsenyalitzada isense in-
formar als principals usuaris del
canvi d’ubicació de la bàscula”.

Un camió bolcat obliga
a tallar la C-12 a Alcanó
REDACCIÓ. ALCANÓ

La carretera C-12 es va haver de
tallar ahir al matí unes hores al
punt quilomètric 127, a Alcanó,
enbolcaruncamiócarregatd’as-
falt. El conductor delvehicle, pe-
rò, va resultar il·lès.

Tàrrega reasfalta la plaça
del Pare Carles Perelló
REDACCIÓ. TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega va dur
a terme ahir tasques d’asfaltat-
ge a la plaça del Pare Carles Pe-
relló ialcarrerdeSantJosepamb
la fi de renovar el paviment.

La Seu col·loca caixes-niu
d’ocells al Parc del Segre
REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
juntament amb l’empresa urge-
llencaAubèrria,natura ipatrimo-
ni, ha col·locat aquesta setma-
na 15 caixes-niu per a ocells i 2
per a rat-penats.

REDACCIÓ. LLEIDA

ElsMossosd’Esquadrahandes-
mantellat un grup format per 6
persones acusades de cometre
robatorisendomicilisdePonent
i fer-se passar per falsos tèc-
nicsdelgasquefeientasquesde
manteniment innecessàries a
uns preus desorbitats.

La investigació va començar
al 2012 després que es detec-
tés un seguit de robatoris amb
forçaa l’interiord’habitatgesdel
Pla d’Urgell i el Segrià amb un
modus operandi similar i es va
sospitar que els autors eren tre-
balladorsd’unaempresadeBar-
celonadedicadaalmanteniment
de les instal·lacions de gas.

El 16 d’abril els Mossos van

detenir Miguel Angel G.T., de 31
anys iveídeBarcelona,EloyG.P.,
de 26 anys i veí d’Igualada, Al-
berto M.G., de 33 anys i veí
d’Hospitalet de Llobregat, i An-
tonio Carlos F.F., de 26 anys i
veí de Cubelles, tots de naci-
onalitat espanyola, com a pre-
sumptesautorsd’undelicted’in-
trusismeprofessional,3delictes
d’estafa, 5 delictes de robatori
ambforça ipertinençaaorganit-
zació criminal. A aquests 4 ar-
restats se suma la detenció di-
mecres a Barcelona d’Adolfo P.
R., de 36 anys i veí de Barcelo-
na, i d’Eloi L. L., de 24 anys i
l’Hospitalet de Llobregat, de-
tingut ahir a la seva ciutat. Tots
dos declararan avui als jutjats.

Seguien un ‘modus
operandi’ similar
Es feien passar per

falsos revisors i feien
tasques de manteniment

a preus desorbitats

Els assalts van
començar l’any

passat al Pla i Segrià
Els Mossos sospitaven
que eren treballadors

d’una empresa de BCN
d’instal·lacions de gas

Cauungrupdesisfalsos
tècnicsdegasacusatsde
robarencasesdePonent
Els detinguts són joves de 24 a 36 anys veïns de Barcelona

Cultura
reconeix la
Universitat
de Cervera
Com edifici emblemàtic

REDACCIÓ. CERVERA

La Universitat de Cervera serà
un dels 12 monuments d’arreu
del país que formaran part d’un
nouinnovadorprojectedecol·la-
boraciópúblico-privadaquepre-
veu que empreses multinacio-
nals hi aportin inversions. El pa-
er en cap de Cervera, Ramon
Royes,haexplicatqueaquestva
serelcompromísdelconsellerde
Cultura, Ferran Mascarell, des-
prés d’una trobada mantinguda
amb Royes i l’equip de govern.

Altrament, Cervera serà una
de les seus oficials dels actes
commemoratius dels 300 anys
dels fets del 1714 fet que dona-
ran a la capital de la Segarra un
paper important i protagonista
en aquest esdeveniment histò-
ric. Haver estat escollida supo-
sarà l’arribada d’inversions.


