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SUCCESOS / ELS LLADRES SÓN VEÏNS D’ARBECA

PLE PROVINCIAL / SECTOR RAMADER

Roben i esquarteren 4 porcs
a una granja de Belianes

Moció del PP a la Diputació per
suprimir el cànon de l’aigua

BELIANES

ACN

Els Mossos d’Esquadra van detenir
la matinada de diumenge dos homes per haver presumptament robat
i esquarterat quatre porcs de més de
cent quilos d’una granja de Belianes
(l’Urgell). Els detinguts viatjaven en
un cotxe que van aturar els Mossos
a Bellpuig (l’Urgell). Els agents van
fer la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de 0,70, i van registrar el cotxe.
Al maleter, van trobar una destral,
ganivets i molta sang que els relacionava amb el robatori a la granja. Els
detinguts, dos homes de 26 i 45 anys, veïns d’Arbeca (les Garrigues), i
d’origen romanès i austríac respectivament, van passar dilluns a disposició judicial a Cervera i van quedar
en llibertat amb càrrecs.
Els fets van passar pels volts de
les dues de la matinada de diumenge, a la carretera C-233, dins del terme municipal de Bellpuig. Una patrulla de mossos de trànsit va veure un tot terreny que circulava a una
velocitat molt lenta per una rotonda
i al sortir d’aquesta va envair el carril de sentit contrari.

] El mossos
detenen els dos
autors a Bellpuig
mentre anaven
en cotxe beguts
] Els agents van
escorcollar el
vehicle i van
descobrir els
estris i la sang
Davant la sospita que el conductor podia anar begut, els agents li
van fer senyals lluminoses i acústiques perquè s’aturés. Aquest va fer
cas omís de les indicacions i va accelerar la marxa. Seguidament el vehicle es va introduir en un camí a
gran velocitat i se li va calar el mo-

tor. Un cop el tot terreny es va aturar, els mossos van anar a identificar
el conductor. Els agents van comprovar que el conductor presentava evidències de trobar-se sota la
influència de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu se li va realitzar la prova d’alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,70 mg
d’alcohol per litre d’aire expirat.
Els agents van escorcollar el vehicle i van descobrir que els dos homes estaven presumptament relacionats amb un robatori amb força que
s’acabava de perpetrar en una granja de porcs de Belianes, per la qual
cosa van detenir-los. Hores més tard
el propietari de l’explotació ramadera va denunciar que algú li havia esbotzat el pany de la porta principal
d’una de les naus i li havia sostret
quatre porcs de més de cent quilos
cadascun. Pels indicis trobats al lloc,
tot apuntava que els lladres havien
matat i esquarterat els animals dins
la mateixa granja. Els porcs, de moment, no s’han trobat. La investigació segueix oberta per tal d’esbrinar
si els detinguts poden estar implicats en altres fets delictius similars.

DESALLOTJEN A LA RESTA DE VEÏNS DE L’EDIFICI

Ferida una dona a Solsona
per un foc al seu habitatge
Una veïna de 64 anys
de la localitat de Solsona va resultar
ferida per intoxicació ahir al migdia
a conseqüència de l’incendi que es
va originar al seu habitatge. A més,
els servis d’emergències van haver
de desallotjar els veïns de l’edifici
per precaució.
El succés va tenir lloc poc després de la una del migdia, per motius que encara s’estan investigant, a

SOLSONA •

] Va ser atesa al
mateix lloc d’una
intoxicació pel fum
un pis de l’edifici al carrer Alcalde
Moles de Solsona.
Els Bombers de la Generalitat
van rebre l’avís a través del telèfon

d’emergències 112. Fins a tres dotacions s’hi van traslladar al lloc del
foc i van comprovar que l’’incendi
afectava la cuina del pis.
A conseqüència del fum causat
pel foc, una dona de 64 anys va haver de ser atesa pels professionals
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que es van apropar fins
al lloc de l’incident, i no va ser necessari traslladar la ferida a cap centre mèdic ni hospital.
Sobre les 13.50 hores, els Bombers van informar que el foc estava
pràcticament extingit, van ventilar el
pis i l’edifici i tots els desallotjats van
poder tornar a casa.

LLEIDA • El grup del Partit Popular
de la Diputació de Lleida presentarà una moció en el pròxim ple de
la Diputació, previst pel 23 de desembre, que demana la supressió
del cànon de l’aigua al sector ramader, tal i com contempla el Govern de la Generalitat en els pressupostos de l’any 2015. Els comptes autonòmics preveuen gravar
les granges amb un nou cànon sobre el consum d’aigua fins al 0,5, i

segons el tipus d’animals i capacitats que tenen a l’explotació.
El portaveu del grup popular, Salvador Puy, considera que
aquest nou gravamen suposaria
un increment important del cost
de producció en un sector que té
un marge de beneficis molt petit. A
més, afirma que aquest nou cànon
en realitat és un impost, ja que la
recaptació no ofereix cap contrapartida per a les explotacions.

TURISME / RECUPEREN L’EXPLOTACIÓ

El Balneari de
Rocallaura torna a
mans de la família
propietària
L’empresa Balneari
de Rocallaura SL, propietat de la
família Vilanova Marquès, recupera l’explotació d’aquest establiment
hoteler de l’Urgell. Des de 2011, la
gestió era en mans de la cadena
Hotusa, en règim de lloguer. Ara,
la propietat n’assumeix les regnes
amb l’objectiu d’implantar i diver-

VALLBONA •

sificar noves línies de serveis i impulsar-ne l’activitat. Es vol millorar
l’oferta global del balneari i ampliar la gama de serveis amb noves
activitats, per tal de potenciar-ne
els atractius. Entre les prioritats, el
reforç de la promoció de l’oferta
i la millora de la comercialització
per abastar noves franges de mercat. ‘’Pretenem fer del Balneari de
Rocallaura una referència en el turisme de la salut, el gastronòmic,
el cultural i l’esportiu, tot potenciant el turisme d’interior’’, explica l’administrador, Josep Vilanova.
La propietat ha incorporat un nou
equip tècnic directiu.

BREUS

◗ Baqueira obrirà més de 100 quilòmetres
NAUT ARAN • Baqueira Beret segueix ampliant el seu domini esquiable amb la previsió d’obrir el
proper cap de setmana més pistes fins a sumar 101km de traçats
en una temporada en què compleix les seves noces d’Or. Estaran

obertes les tres àrees de Baqueira, Beret i Bonaigua, amb 32 remuntadors en funcionament dels
35 disponibles. Els gruixos de neu
oscil·len entre els 35 cm en cotes
baixes i els 90 cm a les cotes altes
a 2500 metres.

◗ Rosselló recull 6.000 euros per la Marató
ROSSELLÓ • L’Ajuntament de Rosselló, amb la col·laboració d’entitats i
empreses locals, va organitzar dissabte activitats amb què es van aconseguir un total de 6.022 euros per a La Marató de TV3. La regidora de Sanitat, Serveis Socials i Gent Gran de la localitat, Elisa Torrelles, ha volgut
destacar que “ estem satisfets de la solidaritat dels rossellonencs ja que la
recaptació d’enguany supera a la del any passa”.

