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Els Mossos detenen un
noi de Torrefarrera per
apunyalar-ne un altre de
Rosselló a la Festa Major
La víctima va rebre una ferida per arma
blanca al tòrax, però no li perilla la vida
Torrefarrera
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir de matinada un veí de
Torrefarrera (Segrià) de 21 anys
com a presumpte autor de l’apunyalament a un altre jove, de 24
anys i veí de Rosselló (Segrià), durant la festa major de Torrefarrera. Els fets van tenir lloc passades
les 5.00 hores, quan un dels vigilants de seguretat de les festes va
avisar la policia catalana després
que un jove resultés ferit per arma blanca durant una baralla. En

aquest sentit, prèviament s’han
produït una discussió entre dos
grups i, segons van explicar fonts
coneixedores del cas, l’agressor
va anar a casa a agafar un ganivet. Tot i així, els seus amics el van
veure i el van intentar convèncer
perquè ho tornés a deixar al seu
domicili. Va ser passada una estona quan es va produir l’apunyalament. Diversos testimonis van
identificar el suposat agressor el
qual havia marxat a casa seva. Els
Mossos es van desplaçar fins al
domicili on aquest es va entregar

a la policia, que el va detenir com
a presumpte autor d’un delicte
de lesions. La víctima, amb una
ferida al tòrax, va ser traslladada
a l’Hospital Arnau de Vilanova
però la seva vida no corre perill.
L’Ajuntament de Torrefarrera i l’Agrupació de penyistes van
lamentar l’agressió al jove de 24
ferit per arma blanca durant la
festa major. En un comunicat,
van demanar “que les diferències
personals es resolguin de forma
pacífica” i van desitjar que aquest
fet “no es repeteixi”.

Denuncien a
les Garrigues
una bassa sense
llicència d’obres
Els Agents Rurals han denunciat al propietari d’una bassa a les
Garrigues després d’inspeccionar-la i descobrir que no tenia llicència d’obres ui que estava contruida en una d’Espeacial Interés
Natural (EIN). A més, el Rirals van
detectar que la bassa era una
trampa per a la fauna salvatge de
la zona com les guineus.
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Els Mossos recuperen1.500
quilos d’ametlles robades
a les Garrigues i el Segrià
Els Mossos d’Esquadra van iniciar a finals del mes d’agost els
corresponents dispositius preventius contra el furt d’ametlles,
coincidint d’aquesta manera
amb l’inici de la campanya de la
collita, al Segrià i les Garrigues.
Segons van explicar, fins al passat dimecres dia 11 els agents
ja han realitzat un total de set
comisos amb més de 1.500 qui-

los d’ametlles recuperades. A
més, els Mossos d’Esquadra han
obert la corresponent investigació per tal d’esbrinar l’origen de
les ametlles. En aquest temps
s’han establert controls de pas
en diferents punts estratègics
per detectar vehicles que puguin transportar els fruits cap als
magatzem que compren el citat
producte.

Rescaten una
cría de voltor
d’un barranc
al Pallars Jussà

Un incendi crema
2,1 hectàrees de
rostolls a Tornabous

El Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals va rescatar ahir un pollet de voltor
d’un barranc. Els fets van tenir
lloc al Pallars Jussà i el rescat
es van fer amb un tècnic de
l’empresa que va donar l’avís.
Després, van valorar l’estat del
pollet i el van alliberar al cap
d’una penya del Pallars Sobirà,
on podrà alçar el vol.

Un incendi va cremar ahir 2,1
hectàrees de rostolls i part d’un
femer d’una granja de vedells a
Tornabous. Els serveis d’emergències van ser alertats del foc a
les 12.55 hores i fins al lloc dels
fets es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers i un helicòpter
bombarder. A les 16.24 hores el
foc ja estava extingit i cal destacar que cap dels animals que
hi havia a la granja es va veure
afectat per l’incendi.

La teva parella diu espera.
La raó, mira més.
Jo dic Arona.

Nou
SEAT Arona Edition
per 13.990€.
Subjecte a finançament.

Automotor y Servicios

Av. Barcelona, 19 - Lleida - Tel. 973 944 444
Av. Europa, 15 - Pol. Ind. Golparck - Golmés - Tel . 973 600 493
Av. Cervera, 16 - Tàrrega - Tel. 973 500 910

Consum mitjà combinat de 3,8 a 4,2 kg / 100 km (GNC) i 4,6 a 6,6 l / 100 km. Emissions ponderades de CO2 de 104 a 150 g/km. (Valors WLTP).
Emissions ponderades de CO2 de 98 a 114 g/km. (Valors NEDC). Imatge acabat SEAT Arona Xcellence amb opcionals. PVP recomanat a la Península i les Baleares per a un

SEAT Arona 1.0 TSI 70 kW (95 CV) St&Sp Reference EDITION per 13.990 € per a clients particulars que entreguin un vehicle d’ocasió de més de 3 anys d’antiguitat, i 6 mesos de pertinença, a nom
del comprador del vehicle nou o familiar de 2n grau o parella legal. IVA, transport i impost de matriculació, aportacions comercials de marca, concessionari i Volkswagen Financial Services
inclosos en el preu. Oferta vàlida fins al 30/09/2019 per a clients particulars que financin a través de Volkswagen Bank GmbH S.E segons les condicions contractuals un capital mínim d’11.990 €,
amb una permanència mínima del finançament de 48 mesos. Campanya incompatible amb altres ofertes financeres. Paquet Confiança SEAT inclòs en el preu si es finança la compra amb
Volkswagen Bank GmbH S.E (veure les condicions contractuals). Els serveis inclosos són els següents: 5 anys de manteniment SEAT Service o 80.000 km (el que ocorri abans), extensió de garantia
durant 3 anys addicionals als 2 anys de garantia del fabricant o 100.000 km (el que ocorri abans) i 5 anys de Servei Mobilitat SEAT.

