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Un advocat de Sidamon porta una
setmana desaparegut a Alemanya

Incendi en
una empresa
de Rosselló

La seua família no en sap res des de dissabte passat i dilluns no va agafar el vol de
tornada || La delegació del Govern estatal a Catalunya ha activat els consolats
sosdesaparecidos

joan gómez

❘ sidamon ❘ Fa una setmana que
un advocat de Sidamon de 31
anys, Ferran Bosch Andrés, està
desaparegut a Alemanya, país
al qual va viatjar el 9 de febrer
passat i d’on havia de retornar
dilluns passat amb un vol que no
va arribar a agafar a l’aeroport
de Frankfurt.
La família del desaparegut
va tenir un contacte fluid amb
l’advocat cada dia durant el seu
viatge a Alemanya fins dissabte
passat, quan va deixar de rebre missatges de Bosch. El veí
de Sidamon tenia bitllet dilluns
per agafar un avió a l’aeroport
de Frankfurt amb destinació
Barcelona, però no va arribar
a agafar aquest vol. Ahir a la nit,
una setmana després de l’última
vegada que havien tingut contacte amb Bosch, els familiars i
pròxims a l’advocat no n’havien
sabut res més.
Dilluns passat, al comprovar
que no havia agafat el vol previst a Frankfurt, els familiars
de Bosch van denunciar-ne la
desaparició davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra
a Mollerussa. La delegació del
Govern estatal a Catalunya va
tenir coneixement de la desaparició del veí de Sidamon i es va
posar en contacte amb el ministeri espanyol d’Afers Exteriors
per activar la recerca a tots els
nivells. Segons va explicar ahir

Margarita Isábal Ibarz.

Busquen una
dona de 67 anys
a Saidí
Ferran Bosch Andrés està desaparegut fa una setmana a Alemanya.

delegació

La delegació del Govern
estatal ha activat la unitat
de crisi i la d’emergències
consulars
a aquest diari la delegada del
Govern central a Catalunya, la
lleidatana Teresa Cunillera, al
contactar la delegació amb el
ministeri d’Afers Estrangers es
van activar les dos vies possibles quan es produeixen casos
de desaparicions internacionals

com la de Ferran Bosch: la unitat de crisi i la d’emergències
consulars.
La recerca activada per la
delegació del Govern espanyol
corre paral·lela a la que duen a
terme familiars i amics de Bosch
des de dilluns passat. Aquests
han donat a conèixer el cas a
les xarxes socials i, segons expliquen, han penjat cartells a
Frankfurt perquè qualsevol persona que l’hagi vist pugui informar-ne els cossos de seguretat.
Veïns de Sidamon es van mostrar ahir molt preocupats per
aquesta estranya desaparició.

segre

Detingut un veí de Fraga
per apunyalar la seua
mare de 71 anys
redacció

problemes de drogues

S’investiga si el presumpte
agressor té problemes
pel consum de substàncies
estupefaents

víctima va ser atesa en un primer moment al centre de salut
de Fraga i després traslladada
a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar a
Urgències.
Al tancament d’aquesta edició, fonts hospitalàries van assenyalar que la dona es trobava
estable dins de la gravetat i que
no es temia per la seua vida. La
Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de
la investigació.
Fonts properes al cas van
assenyalar que s’investiga si el
presumpte agressor té problemes amb les drogues o pateix
alguna patologia mental.
El detingut es troba en dependències de la Guàrdia Civil
d’Osca i passarà a disposició

Rescat
d’excursionistes
a Àger
❘ àger ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir
tres excursionistes desorientats a Àger.
Els Bombers van rebre
l’avís a les 19.16 hores, quan
tres persones van alertar que
no sabien tornar a l’aparcament on havien deixat el seu
vehicle al Montsec de Badia.
Es van activar dos dotacions
de Bombers, una de les quals
del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), que van localitzar poc després els tres
excursionistes.
Estaven en bon estat de
salut i van ser acompanyats
fins al lloc on tenien el seu
vehicle.

bombers

Demanen més
efectius al parc
de Tremp

La víctima està ingressada a l’Arnau
❘ fraga ❘ La Policia Local de Fraga
va detenir ahir un veí de 42 anys
acusat d’apunyalar la seua mare
de 71 a l’habitatge familiar. Segons fonts pròximes, l’agressió
va tenir lloc en un habitatge del
carrer de la Pau sobre les deu
del matí, quan el detingut suposadament va assestar diversos
talls a la seua mare. Una veïna
va donar la veu d’alarma i la

❘ rosselló ❘ Els Bombers van
extingir ahir un incendi que
va calcinar una màquina
transportadora al pati exterior d’una empresa al polígon industrial de Rosselló.
L’avís es va rebre a les 18.10
hores i es van desplaçar set
dotacions dels Bombers, que
en 25 minuts van controlar
el foc, que no va afectar les
bales de paper. D’altra banda, els Bombers també van
sufocar un incendi de canyes
a l’Ll-11, al costat de la séquia de Fontanet de Lleida.
La Urbana va donar avís a la
comunitat de regants perquè
netegessin la zona de matolls
i el foc va calcinar vint metres quadrats.

muntanya

n L’ajuntament de Saidí i
la Guàrdia Civil demanen
la col·laboració ciutadana
per localitzar Margarita
Isábal Ibarz, una veïna
d’aquesta localitat de 67
anys la desaparició de la
qual es va denunciar dijous a la tarda. Un dron
dels Bombers de la Diputació de Saragossa va col·
laborar ahir en les tasques
de recerca al riu Cinca entre Saidí i Fraga. També
es van desplegar el grup
d’actuacions subaquàtiques de la Guàrdia Civil,
la unitat de muntanya
amb un helicòpter, el Seprona, Bombers del Baix
Cinca i veïns voluntaris.

successos violència domèstica
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Imatge d’arxiu d’una vista del centre històric de Fraga.

judicial en les pròximes hores.
L’home vivia sol amb la seua
mare al domicili familiar, segons fonts properes.
El mes d’abril passat, un veí
de Binèfar de 52 anys va acceptar una pena de 17 anys màxim
d’ingrés psiquiàtric per matar el
seu pare, de 90 i amb demència, a l’assestar-li una vintena
de punyalades el juny del 2017.
L’Audiència d’Osca va acceptar

l’eximent complet per al parricida per un trastorn esquizoafectiu de tipus maníac.
A més, uns mesos abans, el
gener del 2019, l’Audiència de
Lleida va condemnar a deu anys
de presó i deu de llibertat vigilada un jove de Bellvís que
va matar a punyalades la seua
mare i va ferir de gravetat el seu
germà. Se li va aplicar l’eximent
incomplet per alienació mental.

❘ tremp ❘ La portaveu de Compromís x Tremp a l’ajuntament de la capital del Pallars
Jussà, Sílvia Romero, va reclamar ahir la necessitat de
més efectius i la renovació de
la flota de vehicles del parc
de Bombers de Tremp. Així
ho ha demanat amb una proposta de resolució del PSC
al Parlament. D’altra banda,
els Bombers han incorporat
aquesta setmana vuit vehicles lleugers nous per als
Equips de Prevenció Activa
Forestal a diversos parcs, entre aquests el de Solsona, per
guanyar mobilitat a l’hora de
desplaçar-se amb el material
necessari.
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Detingut un veí d’Albesa per la
seva presumpta relació amb el
‘narcosubmarí’ arribat a Galícia
Es tracta de la setena persona arrestada per aquest cas
Lleida
Ó. BUETAS / EFE
Un veí d’Albesa va ser detingut
dimecres per la seva presumpta relació amb el ‘narcosubmarí’
interceptat el passat desembre
a la ria d’Aldán, a la província de
Pontevedra, amb 3.000 quilos de
cocaïna al seu interior, van informar fonts properes al cas. De fet,
el mateix dia es va registrar el seu
domicili de la localitat lleidatana
i ahir va declarar per videoconferència als jutjats de Balaguer.
Es tracta de la setena persona
detinguda en relació a aquest cas
i, de la mateixa manera que l’arrestat el desembre passat a València, és sospitós de participar
en l’organització de la descàrrega
de la droga i donar cobertura als
tripulants del semisumergible.
Tots els arrestats prèviament van
ser enviats a presó acusats d’un
delicte de tràfic de drogues.

Localitzen tres
persones que
s’havien perdut
al Montsec
Els Bombers de la Generalitat
van activar ahir el corresponent
protocol de rescat en ser alertades, a les 19.56 hores, què tres
persones s’havien desorientat
quan es trobaven al Montsec
de Badia i tornaven cap al seu
cotxe. Davant d’aquest avís,
fins al lloc es va desplaçar una
dotació del cos que les va localitzar sanes i estàlvies i les va
acompanyar al vehicle.

La policia local de Fraga va detenir ahir un home de 42 anys, A.
A. R., com a presumpte autor de
l’apunyalament de la seva mare
de 71 anys, que va ser traslladada en estat greu a l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida.
Al tancament d’aquesta edició
la dona es trobava estable dins
de la gravetat i no es temia per
la seva vida, segons van indicar
fonts hospitalàries. Els fets van
tenir lloc pel matí en el domicili dels dos al carrer La Paz de
Fraga. De fet, va ser una veïna la
que va alertar de l’agressió amb
arma blanca i fins al lloc es van
desplaçar els agents de la policia
local. Posteriorment, va ser traslladada al Centre de Salut de la

La dona està
estable dins
la gravetat a
l’Arnau
localitat i des d’allà va ser derivada a l’hospital lleidatà. La policia
va muntar un dispositiu per tal
de trobar el fill, que va ser detingut a l’avinguda Reyes Católicos i
va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil. Fonts
del cos van informar que el cas
ho porta la policia judicial de la
Guàrdia Civil de Fraga i d’Osca.

FOTO: Salvador Sas (EFE) / Imatge del narcosubmarí interceptat

El submarí portava 152 fardells
de cocaïna, encara que posteriorment els encarregats d’inspeccionar el submergible van trobar al
seu interior un més d’uns 25 quilos. Les investigacions van comen-

Busquen a la
localitat de
Saidí una dona
desapareguda
Bombers de la Diputació de Saragossa i la Guàrdia Civil busquen
des d’ahir una dona a Saidí (Osca). És d’avançada edat i la seva
desaparició va ser denunciada
dijous. Es diu Margarita Isábal
Ibarz, mesura 1,50 centímetres,
és de complexió prima, ulls castanys i cabells rossos.

Arrestat un home de 42 anys
per apunyalar la seva mare
en un domicili de Fraga

FOTO: A. S.

Es diu Margarita Isábal Ibarz

çar quan el Centre d’Anàlisi i Operacions en matèria de narcotràfic
(MAOC) va alertar el Centre contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) que la nau es dirigiria
a Espanya per l’Atlàntic.

Calcinat un cotxe
a l’Avinguda de les
Garrigues de les
Borges Blanques
Un turisme va quedar ahir de
matinada totalment calcinat
per un incendi quan es trobava a l’alçada del número 6 de
l’Avinguda de les Garrigues, al
terme municipal de les Borges
Blanques. Els serveis d’emergències van ser alertats a les
3.55 hores i es van desplaçar
tres dotacions dels Bombers.

ANUNCI
El Servei Territorial de Carreteres de Lleida informa que:
En motiu de les actuacions a la carretera C-13, punt quilomètric
C-138+900, al terme municipal de Llavorsí, es realitzaran talls totals
intermitents. Aquesta talls s’organitzaran tal com es detalla:
• La durada dels talls serà del 24 de febrer al 6 de març.
• Els talls seran diürns i de dilluns a divendres.
• L’horari de treballs serà de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30.
• Les fases de tancament del trànsit seran:
Temps d’obertura: 15 minuts.
Temps d’espera: 45 minuts.
A partir de les 8.30, es donarà pas cada hora durant 15
minuts i es tallarà la carretera els 45 minuts següents.
Disculpin les molèsties que aquestes restriccions puguin ocasionar.

Foc en una fàbrica de paper
Un incendi es va originar ahir una fàbrica de paper de Rosselló i va
cremar una màquina utilitzada per transportar les bales. Indicar
que aquestes no es van veure afectades pel foc /FOTO: L. M.

