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SUCCESSOS DROGUES

Detenen 14 treballadors d’un prostíbul de
la Seu que oferia ‘packs’ de sexe i droga
Els arrestats són 10 prostitutes, el responsable del local i la seua parella i el presumpte subministrador de
la cocaïna || Tots van quedar en llibertat amb càrrecs després de prestar declaració dilluns al jutge
MOSSOS D’ESQUADRA

REDACCIÓ

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els Mossos d’Esquadra han detingut catorze persones relacionades amb un negoci de prostitució de la Seu
d’Urgell on s’oferien packs de
sexe i droga als clients. Els arrestats són deu prostitutes, el
responsable de l’establiment i la
seua dona, el cambrer i el presumpte subministrador de la
droga, un veí de Sabadell.A tots
ells se’ls imputa un delicte contra la salut pública i un altre de
pertinença a organització criminal.
Segons va informar ahir la policia autonòmica, la investigació va començar a principis

COCAÏNA

La droga procedia
suposadament de
Sabadell i es manipulava
a la casa d’Aravell
d’aquest estiu, quan els Mossos
van tenir coneixement de l’existència d’un pis, situat al carrer
Bellavista de la Seu, on suposadament s’exerciria la prostitució i s’oferiria droga als clients.
Per aquesta raó, els Mossos van
obrir una investigació durant la
qual van recopilar les proves necessàries per confirmar l’existència d’aquesta activitat i l’ofe-

Imatge del material, la droga i els diners intervinguts pels Mossos d’Esquadra en aquesta operació.

riment de serveis sexuals i drogues, bàsicament cocaïna.
La investigació es va centrar
en el pis del carrer Bellavista,
en un altre domicili de la Seu
d’Urgell, en una casa d’Aravell,
també a l’Alt Urgell, i en un pis
de Sabadell on resideix el presumpte subministrador de les
substàncies (vegeu el desglossament).

Els Mossos van poder constatar que el prostíbul estava gestionat per una parella amb l’ajuda d’un treballador que faria de
cambrer i d’assistent de les prostitutes.
Al pis del carrer Bellavista
s’oferien packs consistents en
serveis sexuals més drogues, especialment cocaïna.Tota la droga intervinguda pels Mossos es-

tava preparada per a la seua imminent distribució i venda.
Tots els detinguts van passar
dilluns passat a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de la Seu. Se’ls imputa un
delicte contra la salut pública i
un altre de pertinença a organització criminal.Tots van quedar en llibertat amb càrrecs, segons els Mossos.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

SUCCESSOS INCENDIS

Dos intoxicats al
cremar-se roba en una
casa de Bellcaire d’Urgell
es tracta d’un dels inquilins de
la casa, de planta baixa, i la seua dona, d’uns 65 anys d’edat.
Després de ventilar la zona, a
les 19.24 hores els Bombers van
donar el foc per extingit i van
abandonar el lloc.
D’altra banda, un incendi va
calcinar ahir a la matinada uns
100.000 quilos de farratge en
una finca d’Alcarràs. Els Bombers de la Generalitat van rebre

PALLA I ORDI

Un foc va destruir 100
tones de farratge a
l’exterior de Farratges
Dolcet, a Alcarràs

■ Dissabte passat, els
Mossos van realitzar les
entrades als domicilis sospitosos. Al prostíbul van
detenir 12 persones, entre les quals hi havia el
responsable del negoci, de
55 anys i espanyol, un
cambrer de 34 anys també espanyol i 10 prostitutes d’entre 19 i 40 anys
originàries de Colòmbia,
la República Dominicana,
el Marroc, Nigèria i el Paraguai.Allà van intervenir
16 dosis de droga i 4.595
euros.A la casa d’Aravell
es va detenir una dona de
42 anys i de nacionalitat
colombiana, parella sentimental del responsable
del prostíbul. Els Mossos
van trobar 29 dosis de cocaïna i eines relacionades
amb la manipulació de la
droga. El mateix dia, a Sabadell, es va detenir el
presumpte subministrador, de 46 anys i nacionalitat colombiana. Els Mossos van trobar 4.850 euros i una pistola.

TRIBUNALS

Presó per a l’homicida
de Rosselló
❘ ROSSELLÓ ❘ L’Audiència Provincial va confirmar ahir la presó provisional per a Marian
S., acusat d’acabar amb la vida d’un compatriota romanès, veí de Rosselló, Lucian
Ioan Pop, després d’una baralla en aquest municipi la
matinada del 7 d’agost. La defensa havia recorregut davant
de l’Audiència.

Cremen 100.000 quilos de farratge a Alcarràs
❘ BELLCAIRE D’URGELL ❘ Dos persones
van resultar ahir ferides de caràcter lleu per inhalació de fum
a l’intentar apagar un incendi al
seu habitatge a Bellcaire d’Urgell. Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, els
fets van passar a les 19.10 hores, quan per causes que es desconeixen va cremar roba en una
habitació d’una casa ubicada en
el número 7 del carrer Balaguer.
Quan van arribar els Bombers,
els mateixos alertants havien
controlat el foc, que es podria
haver originat en una barbacoa.
Dos d’ells van resultar intoxicats per inhalació de fum i van
ser atesos pels serveis sanitaris
al lloc dels fets.
Segons fonts properes al cas,

Van trobar 35
dosis de droga,
prop de 10.000
euros i una pistola

Imatge dels Bombers treballant en el foc d’Alcarràs.

a les 1.26 hores de la matinada l’avís d’un incendi a l’exterior de l’empresa Farratges Dolcet, situada al punt quilomètric
2 de la carretera L-800. Fins al
lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers, que van treballar durant més de quatre hores en l’extinció de l’incendi,
que es va originar per causes
desconegudes. Així mateix, diversos vehicles de maquinària

pesant de l’empresa també van
ser utilitzats durant aquestes tasques.
El foc va calcinar un total de
97.000 quilos de farratge
(44.840 quilos de palla, 37.600
quilos de pols d’alfals i 12.700
d’ordi), segons van apuntar els
Bombers. Passades les cinc del
matí van donar el foc per extingit. No hi va haver ni desallotjats ni ferits.

EMERGÈNCIES

Accident laboral
a Almenar
❘ ALMENAR ❘ Un veí de Balaguer
de 42 anys va resultar ferit
ahir després de tenir un accident laboral aAlmenar. El sinistre va tenir lloc a les 11.42
hores al camí d’Algerri. Pel
que sembla, va caure des d’un
elevador. Va ser evacuat a
l’Arnau.

