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FAUNA INVESTIGACIÓ 

Busquen vandals que van matar 
a trets 34 daines al Pallars Sobira 
Van ser abatudes fa una setmana a prop de la C-13 al seu pas per Espot, la Guingueta, 
Esterri i Alt Aneu 11 El jutjat de Tremp ha obert diligencies penals 

A.G.B. 
1 ESPOT 1 Els Agents Rurals i els 
Mossos d'Esquadra han obert 
tmo investigació per identlficor 
els vandals que la matinada del 
25 al 26 de febrer van matar a 
trets un total de 34 daincs al 
PaiJars Sobira. Concretnment, 
els animals salvatges von ser 
abatuts en camps proxims a la 
carretera C-13 en u n tram d'uns 
18 quilomctres, segons va infor
mar TV3. "L'ntac va ten ir lloc 
en quotre municipis, a Espot, 
la Guingueto d'Aneu, Esterri 
d 'Aneu i Alt Aneu, i estern da
vant d'u11 acte vanditlic perquc 
rere la mort de les doines no hi 
ha cap aprofitament cinegetic, 
jaque tetes van ser trobades al 
mig del cnmp i estavensenceres, 
sen se que s'haguessin emporlat 
les banyes coma trofeu o la carn 
per menjar", va explicar ah ir a 
aquest diari la cap deis Agents 
Rurals al Pirineu i Aran, Anna 
Serven t. 

El jurjat de Tremp ho obert di
liglmcies d'investigació penal ja 
que els aulors haurien incorre-

DEMATINADA 

La matan~a es va produir 
de matinada i no es van 
emportar ni les banyes 
ni la carn deis animals 

gutcn undclictecontt·a la faunn. 
Els Rurnls creucn que cls 

vilndals van abatre els animals 
situats des d'un vchicle. "Cre
iem que van utilitznr un focus 
per enlluernar les daines, que 
principalmenl es desplacen i 
tenen uno activitat noctumn, i 
disparnr-lcs", va afcgir Serven!. 
Es dóna la circumst11ncia que 
diversos excmplnrs van ser aba
tul S a prop de cases habitados. 

tmatg,. d 'una banya d'una del,.< daln" < q~,. va <"r a batuda. 

LESCLAUS 

DeUcte contra la fauna. Les persones que van matar les 34 daines 
haurlen lncorregut en un dellcte contra la fauna. El jutjat de Tremp ja 
ha obert diligl!nci~ penals. 

A prop d'habitatges. Alguns deis animals morts van apareixer a es
cassos metres d'habltatges, de forma que els trets també van causar un 
problema de seguretat. 

Amb l'ajuda d'un focus. Els Rurals creuen que van actuar des d'un 
cotJ<e 1 enlluernant els cervlds amb un focus. 

La cap deis Rurals al Pirineu va 
destacar que "olguns deis trets 
es van produir en zoncs molt 
properes a cases, la qual cosa 
genera un greu problema pcr 
ala seguretat de les persones". 

Fins ara, els Agents Rurals 
no s'hnvien t l·obat amb aqucst 
ti pus de vandalismo. En convi, 
sf que han denunc:iat persones 
per ca<;nr furtivnment daines 
o un nitre tipus de ccrvids 

EMERG~NCIES MUNTANYA 

En coma el ca~ador que va caure fa 
deu dies a Sant Esteve de la Sarga 
L.GARCfA 
1 LLEIDA 1 El jove de Fraga de 23 
anysque va resullHr ferit dissab
te 22 de febrer al ca u re mentre 
cn~avn a Snnt Estcve de la Sar
ga segueix ingressat en coma 
amb pronostic estable n I'UCI 
de !'hospital Arnau de Vilanova, 
segons van informar ah ir fonts 
hospitnlil ries. 

Els Bombers de la Generalitat 
van rebre l'avis a les 12.20 bares 
del dissabte 22, després que els 
alertessin que un cac;ador havia 

tingul una caiguda en una zona 
de roques a Beniure, al terme 
municipal de Sant Esteve de la 
Sarga, al Pallars Jussñ. 

El jove va perdre la consci
encia a causa del fort cop i va 
haver de ser rescatat per efec
tius deis Bombers. El Sistema 
d'Emcrgcncics Mediques (SEM) 
va trasllador una nmbuloncia i 
u n he licopter, amb el q ua l fi
nn1mcnt va evacuar el jove en 
estat greu a l' hospit·:-ol Arnau de 
Vilanova de Lleida, on va in-

gressar a Urgencies. Poc després 
d'nqucst avís, un altre co<;ador 
va resultar ferit, de caracter 
lleu, alten i1· també una caigu
dn n la Voll de Boí. Els ser veis 

VE[ DE FRAGA 

El ferit és un jove de 
Fraga de 23 anys que 
va caure en una zona 
de roques a Beniure 

per portar-se les banyes o la 
carn o scnse tenir la !licencia 
corresponent. 

Denúncies 
Fa dos anys, el Seprona de la 

Guardia Civil va denunciar al 
responsable d'un vedat de ca9a 
de Pera mola que va organilzar 
una batuda en la qual es van ma
tar deu cérvols foro de tempo
rada. A banda deis cérvols, cls 
ca~adors van malar 131 daines. 
Aquesta xifra és més del doble 
del maxim del que permelia el 
Pla Ti!cnic de Gestió Cinege1ic 
nprovatpcl vedat, que (ixavacl 
hmit en 66 exemplars. També 
van abatre 22 muflons i 8 sen
glors. Tanmateix, no va ser un 
actc vandatic. 

d'emergcncics va.n rebre l'avís 
a les 13.10 hores. 

L'home, de 92 anys, va ser 
rescata! per efectius del Grup 
d'Actuacions Especials (GRAE) 
i el SEM el va evacuar en beli
copter a !'hospital de Vielha. El 
seu estnl, segons fonts san ita ri
cs, era llcu. 

Rescats 
Dmnntl'any pnssnt, elsBom

bers de la Genera litat van d.ur 
a terme un total de 285 rescats 
en el medí natural a Lleida, cosa 
que representa un 13 pcr cent 
menys que el 2018. La majería 
deis rescats van ser de munla
nya, amb 198 assistcncies, sc
guits de la recerca de persones 
perdudes, amb 76 i ntervencions. 

COMARQUES 15 1 

TRANSIT 

Ueida registra 
49 morts per 
atropellaments 
en una decada 
Tr.\nsit llanc;a una 
campanya preventiva 

1 LUIDA 1 Un total de 49 per
SOilCS bnn mort atropellades 
en cls últims deu anys a les 
comarques lleidatanes i la 
meitnt de les víctimes eren 
majors de 65 anys. L'any 
amb més morts per atrope
llaments va serel2015, amb 
un total d'onze víctirnes mor
ta ls, mentre que en aqucst 
període de temps només hi 
va haver un exercici, 2018, 
en el qual no es va registrar 
cap mort per al repella ment 
a la provfncia de lleida. En 
el conjunt de Catalunya, 452 
persones han mort en atro
pellarnents des del 2010, la 
mcitat de les qunls majors 
de 65 anys. Del total, el70% 
van pcrdrc la vida en zones 
urbanos menlre que Transit 
recordn que el risc de lesivi
tat gre~1 s'incremenla per als 
vianants en els accidents a 
la carretera. Amb l'objectiu 
de recluir la sinist ralitot deis 
via nants, el Servei Cata la 
de Trilnsit inicia una nova 
camp::mya de controls d u
ran! aquesta selmana amb 
les policies locals en diver
sos municipis de Catalunya. 
La campan ya posa l'accent a 
comba! re tant les condueles 
deis conductors que posen en 
perillla seguretat deis via
nanls {no respectar semilfors 
o passos zebra) com les con
dueles antireglamentaries o 
no segures (creuar de forma 
incorrecta). 

ESTAFA 

Tres detinguts 
a Lleida per 
clonar targetes 
banciuies 
1 PONTEVEDRA 1 La Guiirdia Ci
vil ha dcsarticulat a Llei
da una organització que es 
dedica van clonar targetes 
bancarios i ha dctingut tres 
persones d'origen cameru
nes. La investigació va anar 
a carrcc d'agents de l'equip 
de la Policia Judicial de Tui, 
a Pontevcdra. Els investigats 
aconseguien presumptamenl 
les targctcs i les clona ven pcr 
comprar bitllets d'avió, tren i 
autobús, que posleriorment 
revenien, a un preu i nfe
rior, especia 1 ment a perso
nes sense arrelament a Es
pan ya. Amb aquest rnodus 
operandi, els detinguts van 
aconseguir uns guanys d'uns 
120.000 euros, tot i q ue la 
invcstigació no esti\ tancodn 
i el f rau pot ser enea ra més 
importan!. 
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