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Denunciats per pescar
il·legalment 33 truites i
15 carpes al Canal d’Urgell
Artesa de Segre
ACN
Efectius dels Agents Rurals que
duien a terme tasques de vigilàn·
cia del buidatge del Canal d’Urge·
ll van observar diumenge passat
a Artesa de Segre una furgoneta
sospitosa al costat del canal, en
un moment en el qual aquest era
pràcticament buit.
Durant la inspecció del vehi·
cle, els agents van localitzar dos
salabres i 33 truites comunes i 15
carpes acabades de pescar, però
ja mortes. Per aquest motiu, els
Agents Rurals van estendre actes
per infracció de la Llei de pesca
continental contra les dues per·
sones que presumptament les
havien pescades, una de les quals
no disposava de llicència de pes·
ca, i van comissar els dos salabres
així com tots els peixos pescats.
Alguns dels fets denunciats es·
tan tipificats com a infracció greu
a la Llei de pesca continental de
Catalunya, i se sancionen amb

Els consistoris de Torrefarrera i
Rosselló iniciaran una campanya
sensibilitzadora per evitar l’apa·
rició de més trampes per ciclis·
tes als camins, i així regular l’ús
dels boscos per part de ciclistes i
caçadors, així ho va explicar ahir
l’alcalde de Torrefarrera, Jordi La·
torre, després de mantenir una
reunió amb l’alcalde de Rosselló,

Josep Abad, i ciclistes i caçadors
dels dos municipis. Latorre va
explicar que si això no funciona,
buscaran mesures reguladores
per l’ús dels espais públics. “Els
ciclistes i caçadors dels dos mu·
nicipis diuen que entre ells no
hi ha conflictes, que les tram·
pes vénen de persones de fora
d’aquestes localitats”, va afegir.
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multes de 301 a 3.000 euros, més
el valor dels peixos.
Durant l’hivern, fora de la cam·
panya de reg, es fan buidatges
periòdics del canal principal del
Canal d’Urgell. Gràcies a la comu·
nicació prèvia del buidatge que es
fa al cos d’Agents Rurals, s’inten·
sifica la vigilància per evitar que

Asaja sol·licita més vigilància
al camp pel robatori de
200 arbres fruiters a Sunyer
El sindicat agrari Asaja va denun·
ciar dimarts el robatori d’uns 200
arbres fruiters acabats de plantar
a Sunyer. Són albercoquers, pres·
seguers i nectariners valorats en
uns 3.000 euros. Els afectats han
estat 3 pagesos del municipi que
sospiten que els robatoris han
tingut lloc aquest cap de setmana

Torrefarrera i Rosselló inicien
una campanya per evitar
noves trampes als camins

i que els lladres han utilitzat una
furgoneta amb la part del darrera
quadrada.
A un d’ells, el Jordi Huguet li
han robat 80 exemplars, valorats
en més de 700 euros. El president
d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va ex·
plicar que sol·licitaran una reu·
nió amb els Mossos i demana als

morin peixos, sigui per manca de
cabal o per pescadors que aprofi·
ten quan hi ha poca aigua. El 27
de setembre del 2015, quan es va
fer el primer buidatge de la tem·
porada, els Agents Rurals ja van
denunciar un veí d’Agramunt per
pescar peixos dins el canal buit
amb una xarxa de pesca.

pagesos afectats que denunciïn.
A més, diu que no entén perquè
roben fruiters acabats de plantar
ja que no es poden vendre i de·
mana més vigilància policial als
camps, sobretot al Baix Segrià.
De moment aquesta és l’úni·
ca denúncia que han rebut els
Mossos d’Esquadra. De robatoris
però, asseguren que n’hi ha més i
per aquest motiu, Roqué, dema·
na als pagesos que n’hagin estat
víctimes que ho denunciïn per·
què els cossos de seguretat “si·
guin conscients de la problemàti·
ca”, va explicar.
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L’Ajuntament de les Borges
realitza 38 actuacions de
control de la salut pública
L’Ajuntament de les Borges Blan·
ques ha informat aquest dime·
cres que durant l’any 2015 s’han
dut a terme 38 actuacions de
control i seguiment de la Salut
Pública a la capital de les Gar·
rigues. Aquestes activitats han
quedat recollides a la memòria
de l’any passat de la Comissió de
Seguiment del conveni de col·
laboració per a la prestació de

serveis subscrit entre el Depar·
tament de Salut de la Generali·
tat de Catalunya i l’ajuntament
garriguenc. Les actuacions més
destacades que s’han dut a ter·
me hi ha els controls de clor i
de la qualitat de les aigües de la
xarxa pública i els locals de con·
currència pública i la gestió del
risc per a la salut en els establi·
ments públics.
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