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successos investigació

Detingut un ramader de Torregrossa acusat
del robatori de 273 porcs en tres granges

Els Mossos van trobar una part dels animals, valorats en 41.200 euros, en explotacions de l’arrestat
mossos d’esquadra

redacció

❘ torregrossa ❘ Els Mossos d’Esquadra van detenir el dimecres
de la setmana passada un ramader de 37 anys de Torregrossa
acusat del robatori de 273 porcs
de tres granges de Ponent valorats en 41.200 euros. La policia
catalana li imputa tres delictes
de robatori amb força i un delicte d’apropiació indeguda.
La detenció és el resultat
d’una investigació iniciada el
18 d’abril, al tenir coneixement
que en una explotació ramadera de Juneda es va produir un
robatori amb força. Algú va forçar l’accés a la granja i va sostreure 140 porcs valorats en
uns 25.000 euros. Tot just cinc
dies després, es va produir un
segon robatori amb el mateix
modus operandi en una granja de Torregrossa, on van sostreure 42 porcs valorats en uns
4.200 euros. Finalment, dimecres passat es va consumar un
tercer robatori en una granja del
Alamús, on van desaparèixer
un total de 91 porcs valorats en

Imatge d’alguns dels porcs robats que van ser trobats a la granja del detingut.

12.000 euros. Les indagacions
del Grup d’Investigació del Pla
d’Urgell-Garrigues, en la qual
també van participar membres
del Grup d’Investigació i Do-

emergències sinistre

Un ferit en l’accident
de Rosselló, a l’UCI

redacció

❘ rosselló ❘ El veí de Rosselló de
28 anys que va resultar ferit
dilluns al matí al tenir un accident de quad (vegeu SEGRE
d’ahir) estava ahir al migdia
ingressat a l’UCI de l’Arnau de
Vilanova amb pronòstic estable, segons van informar fonts
hospitalàries.
En canvi, la seua parella, de
30 anys i que també va resul-

tar ferida, va rebre l’alta ahir
al matí.
L’accident es va produir a
les 11.21 hores en un camí de
la localitat quan el quad es va
precipitar per un terraplè d’uns
quatre metres d’altura i va acabar impactant contra un tub de
formigó. Els serveis d’emergències van desplegar un ampli dispositiu i fins i tot es va desplaçar
un helicòpter medicalitzat.

cumentació de la Regió Policial
de Ponent i agents de la Unitat
de Seguretat Ciutadana de les
Garrigues i el Pla, van permetre
identificar el presumpte autor

dels robatoris, que va ser localitzat i detingut el mateix dia de
l’últim robatori a Torregrossa.
Els investigadors van procedir
a escorcollar dos explotacions

ramaderes propietat del detingut. En aquestes entrades, en les
quals van col·laborar membres
de l’Agricultura i de la Unitat
Regional de Medi Ambient (URMA), es va localitzar 115 porcs
que no tenien els crotals que
identifiquen els animals i que
tot apunta que eren els sostrets
en els tres robatoris. L’URMA
va obrir diligències per les irregularitats detectades en temes
de bioseguretat i ordenació i
explotació ramadera, les quals
seran enviades a Agricultura
perquè es pugui obrir un expedient per les múltiples irregularitats. Dels porcs recuperats,
74 van poder ser entregats als
legítims propietaris.
De la investigació també es
va desprendre que el detingut,
presumptament, havia comès
una apropiació indeguda, ja que
una empresa li va entregar uns
2.000 porcs per a engreix i es
va quedar amb un centenar. La
investigació continua oberta per
identificar la resta d’implicats
en aquests delictes.

successos estat d’alarma

emergències

Catorze actes més dels
Mossos pel confinament

Incendi en una
empresa de
Vallfogona

redacció

❘ vallfogona de balaguer ❘ Quatre dotacions dels Bombers
de la Generalitat van acudir
ahir al matí a una empresa
de farratges de Vallfogona
de Balaguer després que es
declarés un incendi a les instal·lacions. El foc va afectar
una màquina deshidratadora. Van rebre l’avís a les 8.51
hores i a les 9.25 hores ja estava confinat.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
van denunciar dilluns catorze
persones a les comarques de
Lleida per infringir les restriccions de mobilitat decretades
per l’estat d’alarma. Són la
meitat de les infraccions detectades en els dos dies anteriors. Diumenge van ser 30 i
dissabte, 28. D’altra banda, la
Policia Local d’Agramunt va

denunciar la setmana passada
sis persones i va identificar un
total de 55 ciutadans i divuit
vehicles per l’estat d’alarma.
Amb aquestes noves infraccions, aquesta Policia Local
ha aixecat un total de 51 actes
des que es va decretar l’estat
d’alarma a mitjans del mes de
març en aquest municipi de
l’Urgell, on van arrestar un
home per drogues.
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un rebrot
nitaris”
mesures de seguretat durant el
desconfinament”.
Cal tenir en compte que en
aquest hospital, durant els primers dies, hi va haver cinc professionals sanitaris que es van
contagiar, un dels quals “de
manera externa”.
sanitaris contagiats
Segons explica el director
del centre hospitalari, es va
fer un estudi epidemiològic en
una mostra representativa de
58 persones del total de professionals sanitaris de l’Hospital, en el qual van donar positiu
aquestes cinc persones i un altra persona més, en aquest cas
asimptomàtica.
El fet de no haver-ne tingut
més els fa remarcar que “vam
saber tenir molt identificat el
contagi i el moment en què va
passar”. No obstant això, el fet
que cinc professionals es contagiessin va obligar a readaptar
feines, i el mateix director va
haver d’assumir altres tasques
a part de la de direcció.
Sense casos positius, el Sant
Hospital de la Seu d’Urgell encara les fases de la desescalada
del coronavirus amb més tranquil·litat però amb la prudència
extrema per si es produís un
rebrot a la població. Per ara,
doncs, és l’únic centre hospitalari que es manté sense positius, ja que l’Hospital de Cerdanya va registrar el passat dijous
7 de maig, un nou cas de coronavirus després de 13 dies sense tenir-ne cap de positiu. En
aquest segon hospital, des de
l’inici de la pandèmia se n’han
registrat 48, 35 dels quals han
requerit hospitalització.

Obren els primers hotels
de l’Alt Pirineu i Aran en
fase 1 amb treballadors
com a principals clients
S’extremen les mesures de neteja i
totes les distàncies de seguretat
Sort
acn
Amb l’entrada a la fase 1 del
desconfinament alguns hotels
de l’Alt Pirineu han començat a
obrir les portes als seus clients.
L’Hotel Les Brases de Sort, al Pallars Sobirà, ja ha rebut els primers clients des de dilluns. Es
tracta de treballadors de fora del
Pallars que s’han hagut de desplaçar al territori per feina. David
Escribà, propietari de Les Brases,
va explicar ahir que aquests dies
el telèfon de la recepció sona per
fer reserves a darrera hora de
treballadors o contràriament per
anul·lar aquelles que s’havien fet
ja fa dies per vindre de turisme
al Pallars. Escribà va comentar
que han intensificat els registres
de neteja diaris i les distàncies de
seguretat entre personal de l’hotel i clients.
Escribà va assenyalar que el
turisme encara tardarà a arribar
donat que solament poden venir
a l’hotel turistes de l’Alt Pirineu i
aquests no són el públic potencial d’aquesta zona. Les Brases
a poc a poc s’ha anat adaptant
a la situació actual arran del coronavirus. Per exemple les cartes

Visites del cap
de Govern
d’Andorra a
les residències
El cap de Govern, Xavier Espot,
el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i
el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, visiten aquesta setmana els diferents centres sociosanitaris del país per
agrair als professionals la tasca
durant la situació d’emergència
sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Ahir es van
desplaçar fins als centres El Cedre i l’hotel Fènix, habilitat com
a espai per acollir els padrins.

Endesa reobre
la seva atenció
presencial en
les regions
de la fase 1

FOTO: ACN/ L’hotel Les Brases és un dels que ja ha obert

del restaurant, que ara ofereix a
la terrassa, les ha habilitat amb
un codi QR perquè els clients no
hagin de tocar cap tipus de paper. També les ha posat en gran
format perquè es puguin llegir
fàcilment des de les taules de la
terrassa.
L’Hotel Vall d’Àneu, a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) és un
cas diferent donat que ells reben
treballadors, en aquest cas de
companyies elèctriques, des del
mes d’abril. Aquest establiment
va demanar un permís especial

per poder allotjar aquests treballadors que es trobaven al territori fent tasques essencials.
Maria Teresa Sambola, gerent de l’Hotel Vall d’Àneu, va explicar que ara, ja a la fase 1 del
desconfinament pel coronavirus,
segueixen tenint reserves de treballadors. Pel que fa als clients
turistes, la major part dels quals
són de l’àrea metropolitana, no
tenen autorització per sortir del
seu entorn geogràfic i per tant
les reserves d’aquest perfil són
nul·les.

Rosselló reparteix aliments

Turisme post-Covid a Boí

L’Ajuntament de Rosselló reparteix lots amb aliments i articles de
primera necessitat a persones en situació d’exclusió del municipi
adquirits als comerços locals. /FOTO: Ajuntament de Rosselló

El Patronat de la Vall de Boí va reunir virtualment 54 empresaris
de la vall en un webinar amb el consultor i expert turístic, David
Esteller, per abordar el turisme després de la Covid. /Foto: P.V.B.

Endesa va reobrir dilluns
la xarxa d’atenció presencial pels clients de l’Alt Pirineu-Aran. La Companyia
reprèn, així, aquesta activitat en aquelles regions
sanitàries que, segons el
pla de desescalada establert per les autoritats, han
passat a la fase 1. S’han incorporat totes les mesures
de protecció contra la Covid-19, des de mampares
aïllants, mascaretes, gels
hidroalcohòlics i control de
flux de clients, fins a un sistema de cita prèvia.

CCOO denuncia
per “infraccions
laborals” l’ETT
Aldia a Soses
CCOO ha presentat una denúncia a la Inspecció de Treball
contra l’ETT Aldia per “greus infraccions laborals” i de seguretat dels temporers contractats
a la finca que el grup ESPAX té a
Soses. El sindicat ha denunciat
que no es compleixen les mesures de prevenció de riscos i
de seguretat establertes pels
governs per protegir la salut
dels temporers contractats ni
al lloc de treball ni als allotjaments. Aquest diari va intentar
contactar, sense èxit, amb l’ETT.

