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leS clauS

Trampes. Les trampes que han aparegut són, fonamentalment, troncs 
travessats als senders per obstaculitzar el pas dels ciclistes. No obstant, 
també han aparegut pedres i taules de fustes i, fins i tot, un filferro de 
punxes.

Investigació. Segons l’ajuntament de Rosselló, tot el tema està en 
mans dels Mossos d’Esquadra, que miren d’esbrinar qui hi ha darrere 
d’aquests actes vandàlics. Les primeres trampes van ser denunciades a 
la policia autonòmica, mentre que les segones i les terceres s’han posat 
en coneixement de la Policia Local.

un dels troncs col·locats en un camí de rosselló, just després d’un canvi de rasant.

MaRc tuguES

r. ríoS
❘ RoSSELLó ❘ Senders de Rosselló 
han tornat a ser objecte, per 
tercera vegada en el que va 
d’any, d’actes vandàlics contra 
els aficionats a la bicicleta. I és 
que dilluns passat van tornar a 
aparèixer trampes col·locades 
als camins de la Serra d’aques-
ta localitat del Segrià. Concre-
tament, dos troncs secs amb 
branques col·locats en un punt 
concret, un canvi de rasant, 
pràcticament invisible per als 
ciclistes. 

“Qui els col·loca sap el que 
fa perquè estan col·locats en el 
punt on cauen les rodes. La si-
tuació és greu perquè ens po-
dem fer molt mal, ja que es pot 
arribar a anar a 50 quilòmetres 

per hora. Jo vaig tenir la sort de 
veure-les i poder saltar-les, però 
normalment no tens temps de 
reaccionar”, explica a aquest 
diari Marc Tugues, el ciclista 
que va trobar dilluns passat 
les trampes, succés que ja ha 
notificat a la Policia Local de 
Rosselló. 

“Per la forma, crec que l’autor 
és el mateix que va col·locar les 
trampes a finals del mes d’abril 
passat”, va assegurar Tugues. 
En aquell moment, van ser una 
dotzena d’obstacles els que va 
trobar i, a més de troncs, tam-
bé hi va trobar pedres i taules 
de fusta.

La primera vegada que es va 
tenir constància de trampes en 
senders d’aquesta zona de Ros-

Apareixen de nou trampes per a 
ciclistes en senders de Rosselló
Troncs col·locats en canvis de rasants i ja és la tercera vegada en el que va d’any || 
L’ajuntament diu que l’assumpte es troba en mans dels Mossos d’Esquadra

successos vandalisme

selló va ser a finals del mes de 
gener passat quan un grup de 
ciclistes va topar amb un filferro 
amb punxes situat a un metre 
d’altura, a més de troncs, arbres 
i pedres col·locats als senders 

de la serra de Rosselló (un lloc 
molt freqüentat pels aficionats 
a la bicicleta de muntanya pels 
pendents i salts) per obstaculit-
zar el pas dels ciclistes. 

“Les autoritats han d’enten-

leS primereS, al gener
Les primeres trampes  
van aparèixer a Rosselló  
a finals de gener i les 
segones, fa un mes

dre que hi ha algú que vol fer 
mal i per això hi han d’inter-
venir per solucionar-lo. El que 
fem ara els aficionats és fer el 
recorregut primer caminant per 
comprovar que no hi ha tram-
pes”, assegura en aquest sentit 
Tugues.

Per la seua banda, l’alcalde 
de Rosselló, Josep Abad, va ex-
plicar ahir a aquest diari que 
el consistori ha decidit no fer 
més declaracions sobre aquest 
tema. “L’assumpte està en mans 
dels Mossos d’Esquadra perquè 
puguin trobar l’autor”, va asse-
gurar Abad.

Ara per ara, és l’únic cas de 
trampes conegut a la província. 
També se n’han donat casos en 
boscos de Girona i Galícia.

Continua la recerca 
de l’assassí 
d’Albatàrrec

investigació

❘ LES boRgES ❘ Els Mossos conti-
nuen les investigacions per 
determinar la identitat de 
l’autor de l’apunyalament 
que va causar la mort d’un 
jove de Lleida de vint anys 
d’origen romanès diumenge 
passat en un camp de futbol 
d’Albatàrrec. El fet que el 
crim ocorregués en el marc 
d’un aldarull amb 30 per-
sones dificulta identificar 
l’assassí.

Ferit en un  
accident a l’A-2  
a Castellnou

trànsit

❘ caStELLNou DE SEaNa ❘ Una per-
sona va resultar ahir ferida 
de caràcter lleu en un acci-
dent que va tenir lloc a l’au-
tovia A-2, al terme municipal 
de Castellnou de Seana. Per 
causes que es desconeixen, 
un vehicle va sortir de la via i 
va bolcar quan faltaven pocs 
minuts per a dos quarts de 
nou del vespre. Una dotació 
de bombers va treballar en 
l’accident.

Incendi a Juneda  
en una estació 
transformadora

successos

❘ juNEDa ❘ Els bombers van 
treballar ahir en un incendi 
que es va declarar a l’estació 
transformadora de Juneda. 
Els fets van tenir lloc pocs 
minuts després de les vuit 
del vespre i fins al lloc es van 
desplaçar tres dotacions de 
bombers. El foc va afectar 
un quadre elèctric. Operaris 
de la companyia també s’hi 
van desplaçar.

Càritas a Tàrrega denuncia robatoris  
als contenidors de roba de segona mà

successos robatoris

moment en què una persona roba peces de roba a Tàrrega.

x. SanTeSmaSSeS
❘ tàRREga ❘ L’empresa d’inserció 
laboral de Càritas de Tàrrega, 
Cartaes, va denunciar ahir amb 
una fotografia publicada a les 
xarxes socials que estan patint 
robatoris de la roba que els ciu-
tadans dipositen als conteni-
dors. Cartaes ho va denunciar 
amb el lema “si ens roben la ro-
ba ens roben llocs de treball”, i 
demana als veïns que els alertin 
si són testimonis d’aquesta mena 
d’accions. 

La imatge publicada per l’en-
titat es va fer dimecres passat a 
la tarda a la plaça del Centenari, 
ubicada al costat de l’avinguda 
Ondara. S’hi pot observar com 

una persona introdueix mig cos 
al contenidor per poder treure 
la roba.

Cartaes és una empresa que 
fa dos anys va inaugurar les se-
ues instal·lacions al polígon Ri-
ambau de la capital de l’Urgell, 
on tracta i ven roba i mobles 
utilitzats. En total gestionen 
unes vuitanta tones mensuals 
de peces, així com mobles i 
electrodomèstics, i dóna feina 
a sis persones en risc d’exclusió 
social.

xarxeS SocialS
Publiquen una fotografia a 
les xarxes socials i demanen 
als veïns que els alertin si 
són testimonis dels furts


