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LA GRANJA D’ESCARP B.RUIZ

El Jutjat d’Instrucció número 1 de 
Lleida ha ordenat el sobreseïment 
provisional de la causa contra dos 
pescadors de la Granja d’Escarp 
acusats de provocar cinc incen-
dis en cinc dies, el novembre del 
2013.

Segons l’auto judicial, s’ha or-
denat l’arxiu de les diligències 
per “desconèixer els autors dels 
fets”. El jutge considera així que 
no hi ha proves que indiquin que 
l’expresident de l’Associació de 
Pesca de la Granja d’Escarp i un 
altre membre de la junta van ser 
els causants dels cinc incendis.

Els Mossos d’Esquadra, amb 
la col·laboració de Cos d’Agents 
Rurals, van detenir el mes d’abril 
als dos exculpats, de 38 i 48 anys 
d’edat, com a presumptes autors 
de cinc incendis a la comarca del 
Segrià, produïts durant el mes de 
novembre en diferents zones ru-
rals del seu municipi. 

Segons la investigació duta a 
terme pels Mossos d’Esquadra, 
l’expresident era el presumpte in-
ductor dels incendis i l’altre, era 
l’autor material. Després de pres-
tar declaració a comisaria, els dos 

detinguts van quedar en llibertat 
amb l’obligatorietat de presentar-
se davant del jutge quan fossin re-
querits. Ara, tres mesos després, el 
jutge instructor del cas exculpa als 
dos imputats d’aquests fets. 

El primer incendi va ser el 5 de 
novembre del 2013, al voltant de 
les 14.43 hores, en una zona prop 
de la carretera LP-7041, a l’altura 
del punt quilomètric 20. L’extinció 

del foc, en què van participar on-
ze dotacions de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, tres pa-
trulles d’Agents Rurals i tres de 
Mossos d’Esquadra, es va donar 
per controlat a les 21.30 hores del 
mateix dia. Entre el 9 i 10 de no-
vembre (quatre dies després), es 
van produir quatre incendis més, 
en zones properes a la llera del riu 
Segre, a la Granja d’Escarp. 

TRIBUNALS / VAN SER DETINGUTS PELS MOSSOS AL MES D’ABRIL

Arxiven la causa contra  
dos pescadors de la Granja 
per provocar 5 incendis
]  El jutge diu que no hi ha proves que responsabilitzin del foc 

el expresident de l’Associació i un altre membre de la junta 

Fotografia d’arxiu d’un altre incendi a la Granja d’Escarp

JAVI GONZÁLEZ

ALCARRÀS •   L’A jun t ament 
d’Alcarràs ha completat l’arranja-
ment de la zona que envolta el Pa-
velló Polivalent per tal de condi-
cionar-la com a espai de passeig 
per als veïns. Es tracta d’una zo-
na que compta amb un petit mon-
ticle, amb arbres, i un camí que el 
voreja. A més, s’han instal·lat uns 
jocs infantils per a nens de 0 a 3 
anys. L’alliberament d’aquest nou 
espai ha estat possible gràcies a 
la permuta dels terrenys, ja que 

aquests eren propietat privada i 
estaven ocupats per un antic ma-
gatzem agrícola. La permuta es va 
aprovar en el ple del passat mes de 
febrer i va consistir en canviar amb 
els propietaris aquest 1.344 metres 
quadrats per un solar municipal de 
274 metres quadrats edificable. 

Aquesta operació ha permès ‘es-
ponjar’ la zona esportiva i guanya 
espai públic, que permetrà fer ac-
tivitats a l’aire lliure relacionades 
amb els esdeveniments esportius. 

Alcarràs adapta per a zona de 
passeig l’entorn del Pavelló

URBANISME / ESPAI PÚBLIC

Aquesta zona d’oci també comptarà amb jocs infantils

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Tàrrega millora la cèntrica cruïlla de la plaça del Carme  
TÀRREGA •  Els treballs se centren en la construcció a la calçada de nous 
baixadors d’asfalt en substitució de plaques de granit.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

El casal de Rosselló ofereix enguany servei de menjador
ROSSELLÓ •  El casal de Rosselló ha obert aquest juliol amb un horari de 
8 a 15.30 hores i ofereix servei de menjador amb carmanyola.

TRÀNSIT

Obren la via i 
tanquen l’alerta per 
l’accident del camió 
de gas a Navès

NAVÈS •  Protecció Civil va donar per 
finalitzada ahir de matinada la fase 
d’Alerta del Pla especial d’emergències 
en el transport de mercaderies pe-
rilloses per carretera i ferrocarril a 
Catalunya (TRANSCAT), pel camió 
bolcat, dilluns al matí, al punt quilo-
mètric 18 de la C-462 a Navès (Sol-
sonès). L’alerta es va tancar un cop es 
va confirmar la retirada de la cisterna 
accidentada i Trànsit va informar del 
restabliment de la circulació a la via 
C-462.  El camió accidentat transpor-
tava 19.300 kg de gas natural refrige-
rat (ONU 1972). El conductor del ca-
mió va resultar il·lès i la cisterna no va 
patir cap fuita. El dipòsit del vehicle sí 
va patir una fuita, entre 200 i 300 li-
tres de gasoil, que els Bombers van 
recollir en diferents recipients.

LA GRANJA D. •  L’Associació de 
Pesca de la Granja d’Escarp cele-
brarà el proper divendres a la nit 
eleccions a la junta i la presidència 
d’aquesta entitat. 

El president de la Federació Ca-
talana de Pesca és actualment el 
responsable temporal en funcio-
ns fins a la celebració dels comicis, 
després de que la mateixa Federa-
ció anul·lés unes eleccions que va 
considerar que s’havien fet de for-
ma irregular.

L’expresident de la societat de 
Pesca de la Granja d’Escarp, José 
Antonio Sierra, amb diversos socis 
van demanar ajuda a la Federació 
Catalana perquè anul·lés les elec-
cions, ja que, segons van explicar 
llavors, diversos socis s’havien au-
toproclamat president i membres 
de la junta de forma il·legal el 13 
de juny.

Això va ocórrer després del ces-
sament de l’anterior junta per unes 
desavinences. Segons han expli-
cat fonts de la societat, durant 
una reunió es va nomenar a dit 
als membres de la junta i al pre-
sident, Ruperto Tudela. No obs-
tant això, la Federació Catalana de 
Pesca, després de rebre la carta de 
l’expresident i diversos membres 
de la societat, va destituir Tudela i 
va anul·lar les eleccions. Divendres 
es coneixerà la nova junta.

Eleccions a la junta de 
l’Associació de Pesca

LA GRANJA D’ESCARP

]  La Federació 
presideix ara 
l’entitat després 
d’anul·lar uns 
comicis irregulars


