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MOSSOS 

Arrestats per 
robar la bossa a 
una conductora 
a Tàrrega 
1 TÀRREGA I Els Mossos van 
detenir dimarts tres homes 
i una dona, d'entre 32 i 49 
anys, acusats de robar la bos
sa a una dona que acabava 
de treure diners d'un banc a 
Tàrrega amb el mètode de la 
sembra,pelqual enganyen 
el conductor perquè surti 
del vehicle i robar-li els ob
jectes de valor de l'interior. 
La víctima va pujar al cotxe 
i un home li va colpejar el 
vidre í lí va dir que hi havia 
unes monedes. Al baixar, li 
van robar la bossa. Van fu
gir en un cotxe però van ser 
interceptats a l'entrada de 
Golmés. Tenen detencions 
d'altres províncies i un d'ells 
n'acumula una vintena. 

El mort a Mont-rebei, 
bomber de Barcelona 
I SANT ESTEVE I El veí de l'Al
biol de 42 anys que va mo
rir dimarts en un salt base a 
Mont-rebei era membre dels 
Bombers de Barcelona. 

Rescaten dos 
senderistes a Tremp 
I TREMP I El GRAE dels Bom
bers va rescatar ahir a pri
mera hora de la tarda dos 
senderistes desorientats a la 
zona de Llastarri, a Tremp. 
Els van portar fins a Sopeira. 

EMERGÈNCIES POMPIÈRS 

COMARQUES I 1 s I 
SUCCESSOS POLICIA NACIONAL 

Quatre detinguts a·mb 2.000 plantes 
de marihuana a Torres de Segre 
Havien adaptat dos naus del polígon Panamà per conrear-la li Els 'jardiners' van 
ser sorpresos a l'interior i també hi va haver tres arrestos a Vinaròs 
A. GUERRERO IL. GARCrA 
1 TORRES DE SEGRE 1 La Policia Na
cional va portar a terme ahir 
al matí una batuda antidroga a 
Torres de Segre i Vinaròs (Cas
telló) que es va saldar amb set 
detinguts i unes 2.000 plantes 
de marihuana decomissades, 
segons ha pogut saber aquest 
diari. Els arrestats estan acu
sats dels delictes contra la salut 
pública, pertinença a organit
zació criminal i defraudació de 
fluid elèctric. La destinació de 
la marihuana era el centre i el 
nord d'Europa. 

Els investigadors portaven 
diversos mesos darrere de la 
xarxa. Finalment, ahir al matí 
van practicar un escorcoll en 
dos naus del polígon Panamà 
de Torres de Segre - a la sor
tida d'Alcarràs- que estaven 
habilitades com a plantacions 
indoor i en van detenir quatre 
jardiners -persones que viuen 
a les plantacions i són els encar
regats de la cura i vigilància-. 
També es van practicar tresar
restos a Vinaròs. La majoria dels 
investigats són de nacionalitat 
albanesa. En una de les naus 
hi havia habilitades dos sales 
amb dos plantacions, una de les 
quals a punt de collir, i estaven 
adequant el segon magatzem. A 
més de les 2.000 plantes de ma
rihuana, també van decomissar 
aparells com ventiladors i eines 
destinades al cultiu. La instaHa-

Imatge de part de la marihuana decomissada ahir per la Policia Nacional. 

ció elèctrica estava connectada 
de forma fraudulenta a la xarxa 
de subministrament. 

La Policia Nacional de la co
missaria de Lleida va desarti
cular a finals de gener una altra 
xarxa de tràfic de marihuana a 
Ponent. Va ser a l'Espluga Cal
ba, va detenir set persones i es 
va apoderar de 2.667 plantes 
de marihuana i 27 quilos de 

fulles de marihuana seca. Van 
desmantellar set plantacions 
indoor en què hi havia gairebé 
vuitanta llums i transformadors 
elèctrics i quaranta ventiladors, 
entre més material. 

Preocupació per les màfies 
Els cossos policials estan 

preocupats per l'arribada a les 
comarques de Lleida de màfies 

dedicades al tràfic internacional 
de marihuana. Es tracta d'orga
nitzacions criminals l'objectiu 
de les quals és conrear la ma
rihuana a la demarcació i altres 
zones de Catalunya per comer
cialitzar-la al centre i el nord 
d'Europa, on la droga arriba a 
quintuplicar el valor. Afirmen 
que són persones altament pre
parades i perilloses. 

L'incendi forestal de 
Canejan crema 40 
hectàrees més i ja són 330 
Suspenen els permisos per encendre foc 

REDACCIÓ 
I CANEJAN I L'incendi forestal de 
Canejan, que es va revifar di
marts, havia calcinat ahir una 
superfície d'unes 330 hectàre
es, quaranta més que les que 
es comptabilitzaven diumenge 
després que es donés per con
trolat. Davant d'aquesta situa
ció, els permisos per encendre 
foc que atorga el Conselh Ge
nerau d'Aran van quedar ahir 

FLANC DRET 

Es va donar per controlat 
diumenge però dimarts a la 
tarda es va reprendre al 
flanc dret 

temporalment suspesos. Segons 
van informar des dels Pompièrs 
d'Aran, les tasques d'extinció 
del foc es van mantenir durant 
la nit de dimarts a dimecres. 
Van treballar-hi cinc dotacions 
terrestres -amb efectius dels 
Bombers de la Generalitat i de 
Saint Beat-, dos d'aèries més i 
un vehicle de comandament. 
Encara que l'incendi, en una 
zona fronterera amb França de 
difícil accés, es dona per contro
lat des de diumenge a la tarda, 
dimarts a la tarda es va revifar 
al flanc dret. A més de les 330 
hectàrees de boscos i pastures 
calcinades, també es van cremar 
tres bordes. 

El foc es va iniciar per causes 
desconegudes dijous a la nit en 

El foc es va revifar dimarts a la tarda pel flanc dret. 

una zona de difícil accés a prop 
de la frontera amb França i a 
uns sis-cents metres de distàn
cia del nucli urbà de Canejan. 
Propiciat per la sequera, el vent 
i les temperatures elevades, els 
equips d'emergència van acon
seguir que la superfície afectada 

no s'excedís dels límits del Pla 
Estratègic de Gestió d'Incendis. 

Focs a Bell-lloc i Belianes 
D'altra banda, els Bombers de 

la Generalitat van treballar ahir 
dimecres al matí en un incen
di de vegetació agrícola que va 

tenir lloc als marges de la car
retera A-2 al municipi de Bell
lloc. Es va declarar a les 10.25 
hores. Així mateix, a Belianes, 
van sufocar un foc que va cre
mar una màquina desbrossado
ra i ceps. Van ser alertats a les 
10.57 hores. 
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TRADICIONS INICIATIVES AGROALIMENTACIÓ 

Diada castellera 
dels Malfargats 
de Pallars 
dissabte a Tremp 

El Jussà prova nous cultius 
Projecte per donar a conèixer maneres innovadores de treballar la terra davant del canvi 
climàtic I .... ~...,;. • ..:> ... t'""..:> J. .... 1 ... 'i ..... c~ c~P'""· IIU.I.'-'.I.ALU..s ae· .arraL6 es, ctreals 1l .... "'o .I.OJI 

Compartiran plaça amb 
els Castellers de Lleida 

I TREMP I La colla castellera 
Malfargats de Pallars cele
brarà el dissabte 25 de març a 
la plaça Capdevila de Tremp 
la pròxima diada compartint 
plaça amb els Castellers de 
Lleida. L'acte començarà a les 
18.30. S'ha de destacar que 
diumenge passat va quedar 
gravat a la memòria dels cas
tellers i castelleres dels Mal
fargats de Pallars a l'aconse
guir una fita que perseguien 
des del2017 a l'aixecar, co
ronar i descarregar un castell 
de sis pisos. Concretament, 
van poder descarregar dos 
castells de sis pisos: el de 3 de 
6 i el de 4 de 6, un important 
objectiu que van aconseguir 
durant la diada al costat de la 
colla padrina Margeners de 
Guissona, i amb els Matos
sers de Molins de Rei. Tan
mateix, la colla castellera 
ja s'ha marcat nous reptes i 
continuaran treballant per 
aconseguir en una mateixa 
diada els tres castells de sis 
pisos i un pilar de 4. 

AGÈNCIES 
I SALÀS DE PALLARS I Sensibilitzar 
els pagesos per conèixer nous 
cultius i formes de treballar la 
terra és l'objectiu del projecte 
Converses al tros. Impulsada 
per Pallars Actiu, la iniciativa 
es desenvoluparà a la comarca 
del Pallars Jussà, on actualment 
hi ha tres parceHes de cultius 
experimentals per conèixer el 
comportament i implantar nous 
cultius per trobar solucions a la 
baixada del rendiment agrícola 
que produirà el canvi climàtic. 
D 'aquesta manera, els assis
tents participaran en un total 
de quatre visites a aquestes fin
ques experimentals de farrat
ges, cereals i llegums ubicats a 
Sant Esteve de la Sarga, Talarn 
i Salàs de Pallars. Precisament, 
aquest últim municipi va aco
llir recentment la primera de 
les Converses al tros per poder 
conèixer els cultius d'ordi, faves, 
llenties i espelta ecològica. Per 
una altra banda, com a activitat 
prèvia, es va dur a terme una 
sessió sobre com fertilitzar i ge
nerar compostatge de la granja. 
Amb aquest conjunt de visites 
es vol intervenir sobre el sector 

Benvinguts a l'acolorit 
esclat de la fioració 
Conviden a gaudir amb una 
cultural i un vermut entre ametllers 

a floració dels ametllers és 
tot un espectacle a Castell
dans. Qui vulgui consta-

tar-ho té una bona ocasió aquest 
diumenge, amb una doble pro
posta. D'entrada, es convida a 
participar en la caminada cul
tural que començarà a les 9.00 
hores al passeig Francesc Mo
ragas i finalitzarà als camps, 
on cap al migdia gaudiran d'un 
vermut popular entre ametllers 
florits . Assaboriran productes 
elaborats per una desena de 
coHaboradors, i tot animat per 
música en viu. 

El preu del tiquet és de 10 eu
ros i inclou guia cultural, cessió 
de pals de marxa, avituallament 

L'itinerari arrancarà diumenge 
des del passeig. 

i tres tiquets d'un euro. No obs
tant això, també hi ha la pos
sibilitat d'anar directament al 
vermut i pagar només un euro 
per cada tiquet que es compri. 

Salàs de Pallars va acollir la primera activitat del ~Converses al tros'. 

primari com un àmbit econòmic 
estratègic a la comarca i oferir 
així referents positius de pro
jectes agraris exitosos centrats 
en l'aposta per la qualitat i la 
diferenciació. 

La planificació es va comen-

çar el2019 i les iniciatives que 
es duen a terme pretenen abor
dar el repte del relleu generacio
nal, per facilitar la incorporació 
de nous agricultors i millorar 
la competitivitat de les explo
tacions actuals. Aquesta acció 

A la zona batejada com "la petita Califòrnia", els visitants 
assaboriran productes locals d'una desena d'elaboradors. 

s'emmarca en el programa de 
suport als territoris amb més 
necessitats de reequilibri terri
torial i econòmic Treball a els 
Comarques, del consell comar
cal del Pallars Jussà i l'ajunta
ment de Tremp. 

Fer boca amb 
tastets d'història 
i Rural Cycling 
• La caminada i el vermut al 
camp rubriquen un cap de set
mana força actiu. En donen fe 
els tastets sobre la història de 
Castelldans, que oferirà demà 
a dos quart de nou del vespre 
l'historiador Isidre Pinyol a 
l'Esbarjo. 

Quant a dissabte i diumenge, 
hi ha previst la Rural Ciycling, 
dos dies de ciclisme per "parat
ges insospitats, pistes ràpides 
i moltes sorpreses", indiquen 
els organitzadors. El25, hi ha 
programada una Endurace de 
110 quilòmetres, i, a partir de 
les quatre, una Rural Party, amb 
xerrades, concert, concurs i pre
sentació de material. L'endemà, 
hi ha fixades proves per recór
rer distàncies des de 60 a 140 
quilòmetres. 

CoHaboradors: 

~~ 
~~ 

Diumenge 26 de mar,ç Cal Espardenyer, Cafè Europil, 
Bar La llar, Coop. del ~mp de 

Castelldans, El Rebost, 
~misseria Noemi Llovera, 

Comestibles Susanna, Grup de 
joves 'lo Portal', Avkola Angujlo, 

La Comanglora, 

·v. l4tJ:t;¡, ~ 

12 hVermut 
ent~ ametflen 

c. ...... c. .... c.. 
Les Garrigues ~ 

de Cntellclans 

Ubicació 

I!J~J!) 
~~ 
~ 

CE Castelldans, Tatufrut, 
Castell mel 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	S202303231

