
El grup independentista l’Estaca fa 
un nou sabotatge en una desena 
de radars en carreteres de Lleida
Els Mossos obren una investigació que se suma a la de desembre
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El grup independentista l’Estaca 
va reivindicar ahir una nova acció 
de sabotatges a radars fixos de 
Catalunya, una desena d’ells situ-
ats en carreteres de la demarca-
ció de Lleida. En aquest sentit, els 
aparells estaven situats a Cervera 
(A-2), Torregrossa (N-240), Vinai-
xa (N-240), a Pardinyes (Lleida), 
l’Albi (AP-2), la Sentiu de Sió, Bell-
caire d’Urgell, Biosca, Vallfogona 
de Balaguer i Alcarràs (N-II). Cal 
indicar que alguns d’ells van ser 
cremats, mentre que d’altres van 
patir danys en trencar-hi el vidre 
o pintar els visors i també es va 
posar “Via Fora” i “Via Lliure”. Da-
vant d’aquesta situació, el Servei 
Català de Trànsit presentarà la 
corresponent denúncia i els Mos-
sos d’Esquadra han iniciat una 
investigació per trobar els autors 
dels fets, la qual se sumarà a la 
que es va iniciar el desembre de 
2019 quan es va cometre el pri-
mer sabotatge a radars fixos.

En un comunicat que es va di-

fondre a través Telegram, el grup 
independentista va manifestar 
que “poc a poc anem fent via per 
les carreteres catalanes encara 
espanyoles”. Així mateix, indicava 
que “no permetrem que la por i 

la repressió s’instauri en les nos-
tres vides” i, a més, afegia “tren-
quem la normalitat fins que els 
nostres siguin a casa i Catalunya 
sigui independent”.

Cal recordar que la matinada 

del 5 de desembre es va fer el 
primer sabotatge, que va afectar 
uns 25 radars a Ponent. En aque-
lla ocasió, l’Estaca manifestava 
que la seva acció es basava en “la 
voluntat de derogar els límits re-

captatoris de velocitat a un elevat 
nombre de vies catalanes, sobre-
tot a carreteres i autopistes”. Afe-
gien que “reivindiquem el dret 
a conduir responsablement i la-
mentem l’ús abusiu”.
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Investigen 
l’assalt a un 
matrimoni a 
Sant Martí 
de Maldà
Els Mossos investiguen l’assalt 
que van protagonitzar dos ho-
mes dilluns abans de les 8.00 
hores a un matrimoni a casa 
seva a Sant Martí de Maldà, 
lligant-los mentre buscaven 
objectes de valor per l’habi-
tatge. Segons van confirmar 
fonts policials, el matrimoni va 
estar lligat i emmordassat du-
rant unes dues hores, fins que 
la dona es va poder alliberar i 
trucar al 112. Els lladres hau-
rien aconseguit entrar quan 
l’home sortia de casa. S’inves-
tiga també si els van amena-
çar amb una pistola.

Continua la 
recerca de la 
persona que va 
matar 34 daines
Els Agents Rurals i els Mossos 
d’Esquadra continuen buscan l’au-
tor o els autors que van matar de 
forma il·legal 34 daines la matina-
da del dimecres 26 de febrer en-
tre València d’Àneu i Llavorís, en 
un recorregut de 18 quilòmetres. 
Paral·lelament a la investigació, cal 
recordar que es van obrir diligèn-
cies penals al jutjat de Tremp. En 
aquest sentit, es descarta la hipò-
tesi de que es tractés de caçadors, 
tenint en compte que tots els 
exemplars abatuts es van deixar al 
lloc dels fets, sense endur-se’ls ni 
aprofitar la cornamenta o la carn. 
Tot apunta que la persona o perso-
nes els enlluernava amb un focus i 
els matava des del mateix vehicle 
on es trobava.
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El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, es va reunir 
aquest dilluns amb represen-
tants de la Plataforma Rescap-2 
per tractar el tema de l’N-240. 
Ambdues parts van valorar po-
sitivament el compromís del go-
vern de l’Estat de no renovar la 
concessió de l’AP-2 quan finalitzi 
l’agost del 2021 i van coincidir en 
la necessitat que aquest fet obli-
ga a repensar la mobilitat al pla 
de Lleida. En aquest sentit, Talarn 
i Rescap-2 consideren “prioritari i 
urgent” implantar el desviament 
de camions obligatori i bonificat 
de l’N-240 cap a l’AP-2 en tram 
entre les Borges Blanques i Soses. 

El president de la Diputació de 
Lleida es va comprometre a tras-
lladar aquesta reivindicació al se-
cretari d’Infraestructures i Mobi-

litat, Isidre Gavín. 
Durant la trobada, també es va 

tractar altres demandes del terri-
tori com són la construcció de les 
rotondes de l’N-240 previstes a 

Juneda, l’estudi de nous accessos 
a l’AP-2 una vegada alliberada, i 
la inclusió de la línia de tren Llei-
da-Tarragona a la xarxa de roda-
lies de Lleida.

FOTO: / Membres de la plataforma es van reunir amb Joan Talarn

Talarn i Rescap-2 veuen prioritari el 
desviament dels camions de l’N-240
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Presenten el protocol d’actuació 
davant de maltractaments en 
etapes d’infància i adolescència 

El document promou la 
prevenció, la detecció 
precoç, l’atenció integral i 
la rehabilitació d’infants i 
adolescents afectats, tot 
incidint sobre les situacions 
de risc.   

El Departament de Salut i el De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies van presentar el 
matí del dilluns a la seu de la Re-
gió Sanitària Alt Pirineu i Aran a 
Tremp el nou ‘Protocol d’actuació 
davant de maltractaments a la in-
fància i l’adolescència en l’àmbit 
de la salut’, que actualitza el que 
estava vigent des de 2008. El pro-
tocol incideix sobre les situacions 
de risc, així com el bon tracte in-
tegral als infants i adolescents 
des de l’àmbit sanitari.

L’acte, dut a terme a Tremp, 
s’ha pogut seguir a través de con-
nexió per videoconferència a la 
Seu d’Urgell, Cerdanya i Vielha. 
Aquest format ha facilitat la par-
ticipació de professionals que, 

d’altra manera, els hauria estat 
molt difícil assistir per qüestions 
de distància i temps emprat.

El nou protocol presentat avui 
a la Regió Sanitària Alt Pirineu i 
Aran s’adreça als professionals 
sanitaris d’atenció primària i co-
munitària, inclosos els de salut 
mental, de l’atenció a les drogo-
dependències i de l’altra atenció 
especialitzada ambulatòria, i en 
especial aquells que tractin in-

fants, adolescents i dones en es-
tat de gestació, així com als pro-
fessionals sanitaris dels hospitals 
i dels serveis d’urgències.

Entre altres aspectes, el docu-
ment contempla la necessitat de 
crear equips d’experts. En aquest 
sentit, els referents d’expertesa 
de la Regió Sanitària Alt Pirineu 
i Aran seran els equips ubicats 
a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida i a l’Al-

thaia-Manresa. Aquests equips 
experts en abusos sexuals i mal-
tractament greu estaran formats 
per professionals de diferents 
disciplines: pediatria, treball so-
cial, psicologia, psiquiatria, amb 
suport d’infermeria pediàtrica i 
un administratiu.

S’encarregaran de fer el diag-
nòstic sanitari i el tractament 
inicial, d’assessorar els professio-
nals de primària i dels hospitals 
comarcals, i treballaran de ma-
nera coordinada amb la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA).

Aquesta guia preveu, a més, 
la promoció d’equips funcionals 
d’experts en el territori que ac-
tuïn de referents per a la forma-
ció i la detecció dels casos més 
greus, la formació dels profes-
sionals sanitaris, i el desenvolu-
pament d’un apartat a la història 
clínica informatitzada d’atenció 
primària que permeti el registre i 
la connexió amb el Registre Uni-
ficat de Maltractaments Infantils 

(RUMI), per millorar l’efectivitat 
de les actuacions.

El document també defineix 
indicadors de sospita per avaluar 
si s’està davant d’un cas de mal-
tractament, tot reduint el marge 
d’interpretació subjectiva, i esta-
bleix quines actuacions (proves, 
exploracions físiques, entrevis-
tes), circuits i tractaments s’han 
de seguir en funció de la gravetat 
dels fets. Així mateix, incorpora 
especificitats per a l’abordatge 
del maltractament prenatal i del 
maltractament dels infants en els 
primers mesos i anys de vida, així 
com estratègies per evitar la victi-
mització secundària dels infants i 
adolescents afectats.

En l’elaboració del protocol hi 
han col·laborat més d’una seixan-
tena de professionals de diferents 
disciplines i nivells assistencials 
de Catalunya, a més de profes-
sionals de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

El document es va donar a conèixer als professionals de la 
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran aquest dilluns a Tremp
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