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a. guerrero/r. ramírez
❘ rosselló ❘ Vigilància als camins i 
senders de Rosselló per evitar la 
col·locació de trampes i regular 
la circulació de ciclistes en dies 
hàbils per caçar. Aquestes són 
les dos principals mesures que 
prendrà l’ajuntament de Ros-
selló després que diumenge un 
grup de ciclistes denunciés la 
col·locació d’un filferro amb 
punxes lligat en dos arbres si-
tuat a un metre d’altura al mig 
d’un sender, com va avançar 
SEGRE ahir.

Les trampes van aparèixer en 
una serra on hi ha hagut con-
flictes entre caçadors i ciclistes 
quan uns i d’altres accedeixen 
durant la temporada de caça 

al tractar-se d’un vedat. L’al-
calde, Josep Abad, va reiterar 
ahir que el consistori va provar 
de mediar entre les dos parts 
i que, de les converses amb la 
societat de caçadors i el club ci-
clista Multibike Lleida, va sor-
gir un acord en virtut del qual 
aquests últims s’abstindrien de 
recórrer els senders del vedat 
en dies hàbils per a la caça (di-
jous i diumenge). “Tanmateix, 
hi continua havent ciclistes que 
no tenen per què ser de Rosse-
lló i desconeixen aquest acord”, 
va explicar el primer edil. No 
obstant, els ciclistes mantenen 
que alguns aficionats van deixar 
de respectar aquest acord tàcit 
quan van aparèixer les primeres 

trampes, principalment pedres 
i troncs col·locats al mig de les 
trialeres.

Actualment, el consistori, ti-
tular de la serra on coincideixen 
caçadors i ciclistes, es planteja 
aquestes dos mesures. En pri-
mer lloc, Josep Abad va expli-
car que la societat de caça (que 
va declinar fer declaracions a 
aquest diari) s’ha compromès a 

recórrer cada dos dies els sen-
ders a la recerca de trampes, 
una vigilància que se sumarà a 
la que portin a terme els guàr-
dies municipals. La segona serà 
una ordenança per restringir 
la circulació dels ciclistes pel 
bosc municipal durant els dies 
de caça.

Per la seua part, els Mossos  
d’Esquadra van iniciar ahir 
una investigació per localitzar 
la persona o persones que van 
col·locar el filferro amb punxes. 
També continuen indagant qui 
és el caçador que fa tres setma-
nes va amenaçar i va intimidar 
amb una escopeta un jove de 
disset anys quan feia esport per 
la zona.

Imatge del cable amb punxes que va aparèixer divendres de la setmana passada i d’obstacles (troncs i arbres) col·locats als senders.

Vigilància en camins de Rosselló  
per evitar les trampes a ciclistes
L’ajuntament restringirà el pas a esportistes els dies hàbils per a la caça

successos investigació

Troben el cos sense vida 
d’un home de 36 anys  
al canal de Balaguer
Podria haver caigut de forma accidental

successos investigació

Imatge del lloc on van trobar el cos dissabte a la matinada.

❘ balaguer ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra investiguen la mort d’un ho-
me de 36 anys i d’origen mar-
roquí del qual van trobar el cos 
sense vida dissabte a la mati-
nada al canal de Balaguer. Se-
gons va informar ahir la policia 
autonòmica, el cos no presenta 
signes de violència i no es des-
carta que l’home pogués haver 
tingut una caiguda accidental.

El cadàver es va localitzar en 
una de les comportes de la in-
fraestructura, després que des 
del control dels reguladors es 
donés el senyal que hi havia al-
gun obstacle en aquest punt. Els 
Mossos d’Esquadra van afirmar 
que tenen indicis clars que l’ho-
me havia estat caminant per la 
zona divendres a la nit i que es-

peren l’autòpsia per determinar 
les causes del sinistre. Tampoc 
no descarten la possibilitat que 
l’home es llancés al canal de for-
ma voluntària. El jutge de guàr-
dia va decretar l’aixecament del 
cadàver, que va ser traslladat 
a l’Institut de Medicina Legal 
de Lleida perquè se li practiqui 
l’autòpsia, que determinarà amb 
exactitud l’hora i les causes de 
la mort.

òscar mirón

El mes d’agost passat, els 
Mossos  d’Esquadra van inves-
tigar la mort d’un veí d’Agra-
munt de seixanta anys del qual 
van trobar el cadàver flotant 
al canal d’Urgell. Els fets van 
tenir lloc passades les 18.00 ho-
res, quan una persona va veure 

el cos d’algú flotant al canal a 
l’altura del pont de Ferro i va 
donar l’avís. 

El mes de juny, un veí de les 
Borges Blanques de 45 anys 
també va morir ofegat al canal 
d’Urgell al seu pas per la capi-
tal de les Garrigues. Els Mossos 

d’Esquadra van investigar, entre 
altres hipòtesis, si la víctima va 
poder caure accidentalment al 
canal. 

En tots els casos els agents 
no van detectar aparentment 
signes externs de violència als 
cadàvers.

avíS
Des del control de 
reguladors es va donar 
l’avís que hi havia un 
obstacle a les comportes

caçadorS
els caçadors del vedat es 
comprometen a recórrer  
la zona cada dos dies  
a la recerca de trampes

Més ajuts de menjador 
escolar a l’Urgell
❘ tàrrega ❘ El consell de l’Urgell 
ha constatat un augment dels 
ajuts de menjador escolar per 
a aquest curs, mentre que 
d’altra banda disminueixen 
els de transport. Així doncs, 
715 alumnes han rebut sub-
venció per a menjador, da-
vant els 650 de l’any passat 
lectiu. Quant als ajuts per a 
transport, han passat de di-
nou a disset.

Tallers a Tàrrega  
per trobar feina
❘ tàrrega ❘ Quinze persones 
han participat en els tallers 
d’assessorament que l’ajunta-
ment de Tàrrega ha organit-
zat per ajudar en la recerca 
d’ocupació persones a l’atur, 
sota el títol de Tu pots.

Queixes pel trasllat de 
pacients de la Franja
❘ fraga ❘ IU de Fraga i la Llitera 
van denunciar ahir l’“incom-
pliment del conveni sanitari 
entre Aragó i Catalunya” i 
van assenyalar que l’Arnau 
de Vilanova de Lleida “no-
més és l’hospital de referèn-
cia en casos d’urgències” 
mentre que pacients són de-
rivats a consultes de Barbas-
tre i Osca.

Cremen matolls a 
l’autovia a Golmés
❘ golmés ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
a la tarda un incendi de ma-
tolls en els marges de l’auto-
via A-2 a l’altura de Golmés 
en direcció a Lleida. Van 
cremar més de 100 metres 
quadrats.


