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successos drogues

Alerten de l’auge de plantacions de
maria ocultes en camps de panís

La Fiscalia de Lleida va obrir l’any passat un 31% més de diligències per drogues
|| Aquest estiu es van localitzar macrocultius a Os de Balaguer i Guixers
mossos d’esquadra

l. garcía

❘ lleida ❘ La Fiscalia de Lleida
alerta en la seua memòria anual
que durant l’any passat es va detectar un increment de les plantacions de marihuana ocultes
entre cultius, per exemple de
panís, i els delictes de tràfic de
drogues s’han increment en els
últims mesos malgrat les restriccions de mobilitat decretades des de l’inici de la pandèmia
de la Covid-19. En la memòria
publicada pel Ministeri Públic,
es constata aquest augment a
tot l’Estat i en el cas de les comarques lleidatanes també es
detecta un increment dels clubs
cannàbics.
D’aquesta forma, l’any passat la Fiscalia de Lleida va obrir

emergències

Evacuada a
l’hospital una
ciclista per una
caiguda a Espot
❘ espot ❘ Una ciclista va resultar ferida ahir al tenir una
caiguda a Espot. L’accident es
va produir a les 14.41 hores
al quilòmetre 1,3 de la carretera LV-5004. Al lloc van
acudir una dotació terrestre
dels Bombers de la Generalitat, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. Després de
ser valorada pel metge que
anava a l’helicòpter, la ferida va ser evacuada en ambulància a l’hospital de Vielha
amb ferides i policontusions
de diversa consideració, segons van informar fonts dels
serveis d’emergències.

infraccions
agents rurals

confiscacions

La Guàrdia Civil va confiscar
10.000 plantes a Os de
Balaguer i els Mossos,
18.000 al Solsonès
un total de 169 diligències per
tràfic de drogues, la qual cosa
representa un augment del 31%.
La memòria destaca que aquest
increment és especialment destacable a causa que el tràfic de
drogues no ha disminuït l’activitat malgrat el confinament durant la pandèmia. També apunta
a l’existència d’altres delictes
vinculats a les drogues, com el
blanqueig de capitals i el tràfic
d’éssers humans, a més d’incidir que el principal objectiu
d’aquestes organitzacions criminals és el cultiu de marihuana per procedir a la distribució
a Europa. La memòria també
assenyala un repunt dels delictes de defraudació elèctrica per
les plantacions de cànnabis de

Els Mossos van localitzar a l’agost una plantació amb 18.000 plantes de marihuana a Guixers.

les claus

Campaments. Les últimes operacions policials de Mossos i Guàrdia

Civil han descobert campaments en zones de difícil accés a Os de Balaguer i Guixers, en els quals hi havia persones que vivien per vigilar
les plantacions. La Fiscalia alerta de l’augment dels delictes associats al
tràfic de drogues com el blanqueig, el tràfic d’éssers humans i la defraudació de fluid elèctric, aquest últim pels cultius indoor.

Més delictes. La Fiscalia també destaca l’augment dels delictes de

tràfic de drogues durant l’any passat malgrat les restriccions de mobilitat decretades a causa de la pandèmia del coronavirus.

tipus indoor, a l’interior de naus
especialment.
Cal destacar que aquest estiu s’han fet diferents operacions policials que han descobert
plantacions de marihuana ocul-

tes en paratges de difícil accés.
Entre el juny i l’agost, la Guàrdia Civil va localitzar un total
de 10.000 plantes de marihuana
al barranc de Barbuixera, a prop
del pantà de Santa Anna, a Os

x.santesmasses

de Balaguer. També els Mossos d’Esquadra han fet diverses
confiscacions en els últims mesos. A l’agost, van localitzar dos
plantacions de marihuana en les
quals hi havia més de 18.000
plantes a Guixers, a la comarca
del Solsonès.

Detingut a Binèfar
D’altra banda, la Guàrdia Civil de Binèfar va arrestar dissabte passat un home de 45 anys
com a presumpte responsable
d’una plantació de marihuana
en la qual van trobar 76 plantes
ocultes entre plantacions d’hortalisses. També van decomissar
20 grams d’haixix, dos grams de
speed i material per a la preparació de substàncies.

Rurals, a Senterada.

Denuncien una
elèctrica per
residus al Jussà
❘ senterada ❘ Els Agents Rurals van informar ahir que
han denunciat una empresa
elèctrica al terme municipal
de Senterada, al Pallars Jussà, per no haver retirat els
residus procedents del canvi
d’un suport de la línia elèctrica. Van assenyalar que van
tramitar la denúncia després d’haver donat un marge de temps per procedir a
la retirada.

trànsit sinistralitat

Ferit un camioner en
un accident a la Segarra
x.santesmasses

L’accident va obligar a tallar més de 3 hores la carretera de Sant Guim de Freixenet a les Oluges.

❘ sant guim de freixenet ❘ Un accident de trànsit en el qual va
resultar ferit el conductor d’un
camió va obligar ahir a tallar
durant més de tres hores la carretera que uneix Sant Guim de
Freixenet amb les Oluges. El sinistre es va produir al voltant de
les 11.40 hores al quilòmetre 3
de la carretera LV-1003, quan
el conductor d’un camió que
transportava purins va perdre
el control del vehicle i va acabar

impactant contra un terraplè. El
camió va quedar sobre la calçada ocupant els dos sentits de la
marxa, la qual cosa va obligar
els Mossos a habilitar un pas
alternatiu a través d’un camp
de cereal. A conseqüència de
l’impacte el conductor va rebre
un fort cop al cap a l’impactar
contra el vidre davanter. Un
particular va traslladar el ferit
fins a un centre mèdic, des d’on
més tard va ser evacuat a l’hospital d’Igualada.
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Religió. Religiosos demanen que s’exorcitzi
el bisbe Xavier Novell.
Exposicions. Obres del Museu del Prado a la
gran mostra de CaixaForum Lleida.

lleida, de festa

Que no pari la festa!

Guissona, Tremp, Solsona, les Borges i Castelldans, entre altres localitats, celebren les festes
coincidint amb els últims espeternecs de l’estiu || Música i cultura popular, les protagonistes
x.santesmasses

redacció / x.s.

❘ Lleida ❘ Tremp, Solsona, les
Borges Blanques, Guissona i
Castelldans són algunes de les
localitats lleidatanes que ahir
van celebrar actes de la festa
major coincidint amb els últims
espeternecs de l’estiu, època per
antonomàsia d’aquest tipus de
festes populars. A Guissona,
la tradicional Ballada de Gegants acompanyada pel grup de
gralles dels Margeners va inaugurar ahir les festes locals, que
es prolongaran fins diumenge
vinent.
El pregó va anar a càrrec de
l’Associació Consell Local d’Esports, que celebra el quarantè
aniversari. La jornada central
de les festes dedicades a la Mare
de Déu del Claustre tindrà lloc

ajuntament de solsona

Relleu de pubilles i hereus, ahir a Solsona.
ajuntament de tremp

tradició

La Ballada de Gegants
va obrir a Guissona el
programa d’actes, que es
prolongarà fins diumenge
avui amb la tradicional missa cantada pel cor parroquial
i concelebrada pels sacerdots
de la comarca. La celebració
acabarà amb el cant dels goigs
i l’ofrena floral a la verge. Les
festes inclouen una vintena
d’activitats gratuïtes per a tots
els públics, si bé els actes tindran l’aforament restringit i
l’assistència es realitzarà prèvia reserva.
Per la seua part, la capital de
les Garrigues va abaixar el teló
de la festa major amb una jornada protagonitzada per la música. Després de quatre dies de
tradició, espectacles i jocs per
als més petits, La Cobla Tàrrega, Smoking Stones o Yo Suspendí EGB van ser algunes de
les agrupacions que ahir es van
encarregar d’animar els veïns
de les Borges Blanques amb els
seus respectius concerts als Jardins del Terrall i a la zona de les
penyes. Tanmateix, el colofó
de la festa major el va posar un
gran castell de focs artificials a
la mitjanit.
D’altra banda, més tradicionals van ser ahir els actes
a Tremp, on petits i grans van
tornar a donar la benvinguda
a la festa per excel·lència. Després d’una mostra de cultura
popular a la plaça Catalunya
en la qual van participar els Gegants de Tremp, l’Esbart Dan-

Guissona va obrir ahir les festes amb la Ballada de Gegants.

Acte inaugural de la festa major de Tremp.

solsona

Festes històriques
a Solsona amb la
primera trabucaire
en 450 anys
n La d’aquest any serà una
festa històrica per a Solsona,
municipi que ahir va obrir
el programa d’actes amb la
tradicional Tamborinada a la
plaça Major i la proclamació
de la pubilla i l’hereu. I és que
per primera vegada en 450
anys, el municipi comptarà
amb una dona trabucaire. Es
tracta de Núria Algué, una
jove de 19 anys que explica
que “sempre em va atreure
el soroll i l’olor de la pólvora
cremada”, per la qual cosa al
complir la majoria d’edat es
va inscriure als Trabucaires
de Solsona. Per disparar avui
el trabuc, ha obtingut el permís d’armes. “És una tradició
molt bonica per participar en
la festa d’una altra manera”,
explica Algué.

ajuntament de solsona

Núria Algué, de 19 anys, s’estrenarà avui com a trabucaire.

saire, les colles de Diables lo
Peirot i de Trabucaires Miquelets del Pallars i La Casa del Sol
Naixent, la cardiòloga de la Vall
d’Hebron i antiga membre de la
comissió de festes d’aquest municipi, Laura Dos Subirà, va ser
a la tarda l’encarregada d’obrir
la festa amb la tradicional lectura del pregó. A la nit, el DJ
Bacardit va fer esclatar l’esperit
festiu entre els més joves amb
la seua música.
El programa d’actes, que es
prolongarà fins diumenge, té
previst continuar avui amb un
espectacle de titelles per als més
petits de la mà de Festuc Teatre,
una missa i ofrena floral a l’església de la Mare de Déu de Valldeflors, ball de sardanes amb
la Cobla Vents de Riella, un
circuit de motos elèctriques al
pati de l’escola Valldeflors, un
concert de La Litoral Orquestra
i les actuacions dels inscrits al
Micro Obert Jove.
Per un altre costat, Verdú
també estrenarà avui la festa
major amb el tradicional repic
de campanes a les dotze del
migdia, així com la missa al santuari de Sant Pere Claver i la
Processó de les Torxes. El programa s’allargarà fins dissabte.

