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Futbol. Pas enrere del Lleida en les
aspiracions d’atansar-se al ‘play-off’
al perdre ahir 2-1 a la Nucia

Futbol. Bartomeu manté en el càrrec
Abidal i intenta apaivagar el malestar
amb Messi i la resta de la plantilla

Un esfondrament fa aflorar
el mal estat de cases dels
50 del Secà i els Magraners

Enderroc || La Paeria va demolir l’habitatge afectat i dos més, amb tres
desallotjats, i els veïns demanen inspeccionar tots els immobles degradats
amado forrolla
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Llorens Torra,
Vall Companys
i Tatxo Benet,
entre els més
rics d’Espanya
Figuren entre la llista de
les 200 grans fortunes
José Llorens Torra, d’Epsa
Grup; la família Vall Esquerda, del grup Vall Companys; i
Tatxo Benet, de Mediapro, figuren entre les 200 grans fortunes
de l’Estat. En un llistat propi de
Catalunya s’inclou també la família Vall Pla, d’Harinera Vilafranquina; la Pont Amenós, del
grup Borges; i Francesc Argilés,
de Nufri.
economia ❘ 22

L’enèsim accident
a la carretera N-230
revolta alcaldes
i Conselh d’Aran
Tallades també l’N-II a
Fraga i la via de les Valls de
Valira per allaus de roques

A la foto, l’enderroc
d’ahir al carrer
Oliver del Secà.

Un camió carregat de pipes va
bolcar ahir a l’N-230 a l’altura
del pantà d’Escales i va provocar
un nou tall a la via que va enervar alcaldes i Conselh d’Aran,
que exigeixen solucions. Per la
seua part, una allau de pedres va
obligar a tancar l’N-II a Fraga.
comarques ❘ 10

és notícia ❘ 3

Batuda al Segrià contra
la immigració il·legal
L’operació, duta a terme a Torrefarrera,
Rosselló i altres localitats de Catalunya, se
salda amb 11 detinguts acusats de facilitar el
trasllat de ‘sense papers’ d’Espanya a França
comarques ❘ 14

amado forrolla

judici al procés

Fiscalia ressuscita una
causa arxivada a Lleida per
l’1-O per acusar Trapero
panorama ❘ 17

procés

Absolen els que van
treure la pancarta de
“presos polítics” a Lleida
lleida ❘ 8
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successos investigació

successos
c.n.

Operació contra la immigració
irregular amb detinguts al Segrià

Escorcolls de Mossos i Guàrdia Civil a Torrefarrera, Rosselló, Mataró i diversos països
europeus || Investiguen l’entrada i sortida de ‘sensepapers’ pel Pirineu lleidatà
Mossos a Albatàrrec.

Veïns retenen
un lladre a
Albatàrrec
❘ albatàrrec ❘ Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts
a la nit un home de 34 anys i
veí de Breda acusat d’un presumpte robatori amb força en
un domicili d’Albatàrrec, un
delicte que va ser frustrat per
dos veïns que van presenciar
els fets.
L’assalt va tenir lloc a les
20.45 hores en un habitatge del carrer Doctor Turró.
L’autor va ser sorprès in fraganti i va fugir. Van ser els
mateixos veïns els que el van
interceptar i van retenir fins
que van arribar els Mossos
d’Esquadra.

estafes

Alerta per un altre
frau electrònic a
través d’un SMS
❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra van alertar ahir de l’arribada d’un SMS assegurant
a l’usuari que la seua targeta
de crèdit ha estat bloquejada i insta a seguir un enllaç
per solucionar-ho. La Policia
catalana recorda que aquest
tipus de problemes els soluciona l’entitat bancària i insta a no seguir l’enllaç si es
rep aquest missatge perquè
es tracta d’un frau per aconseguir dades personals dels
usuaris.

amado forrolla

l.g./m.c.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra i
la Guàrdia Civil van desplegar
ahir un ampli operatiu contra
una organització dedicada a la
immigració irregular amb escorcolls a Torrefarrera i Rosselló, així com a Mataró i diversos
països europeus. L’operatiu es
va saldar amb la detenció d’onze persones, amb almenys dos
al Segrià. A primera hora del
matí, els agents van acudir a
un habitatge de Torrefarrera,
situat al carrer Mare de Déu
de Montserrat, on els agents es
van endur un home detingut.
Poc després, l’operatiu va fer
una altra entrada i escorcoll en
una casa de Rosselló, al carrer
Sant Jordi, on van arrestar una
dona. L’operació, ordenada pel
Jutjat d’Instrucció de Tremp,
continua oberta, per la qual
cosa no es descarten més escorcolls i arrestos durant els
propers dies. Fonts pròximes
a la investigació van assenyalar
a SEGRE que es tracta d’una
important xarxa de tràfic de
persones i que les indagacions
es van iniciar fa mesos. Els indicis apunten al fet que el Pirineu
lleidatà seria un punt d’entrada
i de sortida de persones sense
papers de diferents nacionalitats, que entraven de forma
irregular a Espanya i a d’altres
països europeus.
L’operatiu se centra en el
Pirineu i Ponent, encara que
també es van dur a terme escorcolls i detencions a Mataró i
països europeus com Portugal.
Així mateix, les mateixes fonts
van assenyalar a aquest diari
que s’haurà d’investigar la relació que podria tenir aquesta
organització amb altres grups
criminals i la participació d’altres individus en el trasllat de
persones de manera irregular.

Expectació ahir entre els veïns de Torrefarrera durant l’operació policial.
amado forrolla

Unitats dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil, ahir durant l’operatiu a Rosselló.

bombers de la generalitat

emergències incendis

Un foc forestal crema
una hectàrea a Bellver

Un bomber sufocant l’incendi a Bellver de Cerdanya.

❘ bellver de cerdanya ❘ Els Bombers
de la Generalitat van sufocar
ahir a la tarda un incendi que va
calcinar una hectàrea de vegetació a Bellver de Cerdanya. El
foc es va originar pocs minuts
després de dos quarts de quatre de la tarda al marge dret de
la carretera GIV-4031. Fins al
lloc dels fets es van traslladar un
total de sis dotacions del Grup
de Suport d’Actuacions Forestals (GRAF), així com dos helicòpters que van estabilitzar les

flames dos hores després i van
finalitzar l’actuació al voltant de
les 17.30 hores. Les flames van
calcinar prop d’1,20 hectàrees
de matolls.
Segons l’últim balanç dels
Bombers, el primer mes de
l’any s’han registrat set incendis forestals a tot Catalunya
que han calcinat un total de
2,31 hectàrees. A la demarcació de Lleida, només es va declarar un d’aquests focs a l’Alta
Ribagorça.
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Reconstrucció del clítoris a
set lleidatanes des del 2012

amigos peludos del bajo cinca

La Fundació Dexeus i el Clínic practiquen aquesta intervenció
gratuïtament || El 23% de les dones havien nascut a Espanya
efe

redacció

❘ Lleida ❘ Des que el 2007 la Fundació Dexeus Dona de Barcelona implantés el programa gratuït de reconstrucció genital
per a dones que han patit una
ablació i resideixen a l’Estat espanyol, set lleidatanes se n’han
beneficiat, una de les quals
l’any passat. En aquests dotze
anys, un total de 135 dones es
van sotmetre a aquesta intervenció, 105 amb la Fundació
Dexeus i 30 al Clínic.
Aquestes són algunes de les
dades que la fundació va donar a conèixer ahir en el marc
del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació
Genital Femenina, que se celebra avui.
Respecte al país de procedència de les dones, un 23%
havien nascut a Espanya, mentre que un 30% eren del Senegal, Mali i Gàmbia. La resta
procedien d’altres països com
la Costa d’Ivori, Nigèria, Kènia, Egipte o Ghana. La mitjana d’edat no superava els 28
anys i sis de cada deu reconstruccions es van produir en
dones residents a Catalunya.
Des del 2015 l’Hospital
Clínic de Barcelona també
ha efectuat trenta operacions
d’aquest tipus de la mà del circuit de la sanitat pública per detectar i tractar casos d’ablació,
de les quals tretze s’han portat
a terme aquest últim any. El

Amigos Peludos del Bajo Cinca va detectar un brot de parvo.

Busquen casa d’acollida
per a vint cadells

Imatge d’arxiu d’un cartell contra l’ablació a la Costa d’Ivori.

la dada

135

operacions
La Fundació Dexeus i el Clínic
han reconstruït el clítoris de
135 dones des del 2007.

cap de servei de Ginecologia de
l’hospital, Francesc Carmona, i
la ginecòloga Mariona Rius van
informar ahir que la mutilació
genital femenina afecta al voltant de 18.000 dones a Catalu-

nya i van assenyalar que “falta
informació” perquè moltes no
saben que poden operar-se.
En aquest sentit, Rius va afegir que moltes pacients esperen
complir la majoria d’edat per
començar el procés sense necessitar el consentiment de la
família i demanen que no s’especifiqui a l’informe el motiu
de la visita a l’hospital.
Segons la Fundació Wassu-UAB, principal entitat internacional que actua per a la
prevenció de l’ablació a Espanya, hi ha gairebé 70.000 dones de països on es practica la
mutilació genital, un 5,2 % més
que el 2012.

❘ seròs ❘ La protectora de Seròs
Amigos Peludos del Bajo
Cinca busca cases d’acollida per a una vintena de cadells després de detectar-se
un brot de parvovirus, una
malaltia altament contagiosa que afecta sobretot els
gossos joves.
Segons expliquen des de
la protectora, “fa una setmana vam rescatar a Torres
de Segre una gossa amb set
cadells que estava infectada amb aquest virus i en els
últims dies ja s’han enco-

manat quatre peluts”. A les
instal·lacions hi ha un total
de 23 d’aquests gossos que
“necessiten urgentment una
casa d’acollida mentre desinfectem els afectats”, va explicar una portaveu, que al
mateix temps va fer una crida
a la solidaritat per fer front
al tractament, que pot tenir
un preu de 600 euros per ca.
“Cada any hi ha una mitjana de dos brots, perquè la
majoria dels gossos que rescatem no estan vacunats”,
assenyalen.

ics
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Actuació de Joan Blau a l’Arnau de Vilanova
❘ lleida ❘ El cantautor Joan Blau va actuar ahir a l’hospital
Arnau de Vilanova en el marc del projecte Música en Vena
promogut per una associació sense ànim de lucre que porta
música en directe als hospitals. La gira intrahospitalària
va passar per l’Hospital de Dia Oncohematològic i la Unitat
d’Ictus.

Taller de pa del Gremi de Forners de Lleida
❘ lleida ❘ L’Aula del Gremi de Forners del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida va acollir dilluns un
taller per aprendre a elaborar pa amb tritordeum al qual
van assistir uns quaranta forners de Lleida, Osca i Barcelona. Aquest nou cereal, el tritordeum, és més sostenible i
saludable i conté més nutrients. Tanmateix el seu consum
no és apte per a celíacs.

El grec Yiorgos Eleftheriades presenta col·lecció unisex a la 080
❘ barcelona ❘ El dissenyador grec
Yiorgos Eleftheriades va presentar ahir a la passarel·la de
la 080 Barcelona Fashion la seua col·lecció wo/mens INTER-

PLAY F/W 20-21, inspirada en
un concepte de sastreria unisex i senzilla, en combinacions
de textures d’origen orgànic.
“Una recerca d’una nova fór-

mula per a la llibertat bohèmia
urbana” i “una revolució pacífica” que se suma a les propostes internacionals que desfilen
aquests dies a la 080.

Roselló s’il·lumina contra el càncer
❘ Rosselló ❘ La delegació de Rosselló de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) i l’ajuntament del municipi projecten durant tota la setmana un llaç verd sobre la biblioteca
municipal per commemorar el Dia Mundial Contra el Càncer,
que es va celebrar dimarts.

La Fundación Dexeus reconstruye
el clítoris a siete leridanas víctimas
de la ablación desde 2007 | PÁG. 11

LA CHE LOCALIZA LA CONCESIÓN DE
NAVEGABILIDAD DEL PALLARESA. El
Pallars se amparará en el documento, de
1910, para que se permita el rafting | PÁG.14

OTRA DERROTA DEL LLEIDA.
Los de Molo caen en la reanudación
en el campo de La Nucía (2-1) | P. 27-29
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Un juzgado de Tremp destapa
una red de tráfico de personas
La operación la realizan los
Mossos y la Guardia Civil y
se practican 11 detenciones
Dos arrestos se efectúan en
Torrefarrera y Rosselló y la red
tiene vínculos con Portugal
FOTO: Núria García / La Guardia Civil con el arrestado en Torrefarrera
LA PÀGINA TRES

Un vecino de Les socorre a
un padre que pedía ayuda
para llevar a su hija al Arnau

La Paeria derriba dos viviendas
del Secà por deficiencias graves

El padre pidió ayuda en la Plaça Europa
aunque varios coches le esquivaron. La
niña ya se encuentra fuera de peligro y el
conductor que les llevó se localizó gracias
a las redes sociales.
LOCAL | PÁG.13

FOTO: Postureig de Lleida / El padre de la niña

FOTO: S.G. / El derribo fue consecuencia de la caída parcial del techo de una de las casas

El 1-O en Lleida se ‘cuela’ en
el juicio a Trapero ACTUAL | P. 20

LOCAL | PÁG.7

Los acusados de robar droga
se ven “víctimas” COMARQUES | P. 17
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Cau una xarxa dedicada al tràfic de
persones en situació irregular amb
detinguts a Torrefarrera i Rosselló
Un total d’onze persones van ser arrestades en els registres
realitzats de forma simultània a Ponent, Mataró i Portugal
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Agents de la Unitat d’Investigació
dels Mossos d’Esquadra i efectius
del cos de la Guàrdia Civil van detenir ahir un total d’onze de persones, segons van informar fonts
de la policia catalana, en una
operació conjunta contra una organització que es dedicava presuntament al tràfic de persones
en situació irregular. De fet, es
van dur a terme diversos escorcolls en localitats de la demarcació de Lleida com ara Torrefarrera
i Rosselló, a més de Mataró. Paral·lelament, es van dur a terme
a Portugal, tot i que les mateixes
fonts van assenyalar que s’està
investigant la seva relació amb altres països europeus.
Pel que fa als arrestos, al tancament d’aquesta edició es tenia
coneixement que un home havia estat detingut a Torrefarrera
i a Rosselló s’havia procedit a la
detenció d’una dona per la seva
presumpta implicació en aquest
xarxa de tràfic de persones.
Cal indicar que l’operació, amb
els diferents registres, es va iniciar a les 9.00 hores, segons van indicar des dels Mossos d’Esquadra
i va ser ordenada per un jutjat de
Tremp. En aquests moments es
troba sota secret de sumari i la investigació està oberta, motiu pel
que no es descarten que hi hagin
nous detinguts i escorcolls en els
propers dies.
Per altra banda, segons van
indicar fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis
en les que treballen els investigadors que han portat el cas és
que aquesta organització portava a terme tràfic d’immigrants en
dues direccions, és a dir, algunes
persones entraven a l’Estat espanyol de manera irregular, mentre
que altres passaven cap a Europa.
De fet, aquesta operació va ser
ordenada per un jutjat de Tremp
després de que aquests moviment fossin detectats al Pirineu,
en zones fronteres. Les mateixes
fonts properes al cas van explicar

FOTO: Núria García / Moment en què la dona detinguda a Rosselló era introduïda al cotxe policial després de ser detinguda pels agents

Una hipòtesis
és que el tràfic
d’immigants
es feia en dues
direccions,
d’entrada a
l’Estat i sortida
que ja feia mesos que s’investigava a aquestes persones, els seus
moviments i la seva implicació en
aquesta xarxa.

L’operació de Mossos i Guàrdia
Civil es va centrar principalment a
Ponent, concretament amb registres a Torrefarrera i Rosselló, llocs
on van ser detingudes dues persones. Malgrat tot també es van
fer entrades a Mataró, a propietats que alguns detinguts tenien
en aquest municipi. Indicar que
el seu caràcter internacional es
veu reflectit en el fet de les entrades i registres duts a terme a
Portugal, tot i que també es podrien fer d’altres en diferents països europeus en posteriors fases
d’aquesta operació i un cop estiguin analitzades les connexions
que tenien els detinguts d’ahir
amb terceres persones possiblement vinculades.

FOTO: Núria García / Agents agafant proves per poder analitzar

