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❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Urbana va 
detenir dijous un home de 40 
anys per haver agredit l’expa-
rella al seu habitatge del carrer 
Bonaire i robar-li 100 euros. Se-
gons va informar ahir la Policia 
Local, l’avís va tenir lloc a les 
19.10 hores, quan una patrulla 
que circulava per la zona va ser 
requerida per una dona que ma-
nifestava que l’havien agredit i 
robat diners al seu habitatge. La 
denunciant va assenyalar que 
els autors del robatori havien 
estat la seua exparella i un altre 
home i que havien marxat del 
lloc amb un vehicle. La dona va 
facilitar als agents una descrip-
ció dels individus, així com la 
matrícula i el model del turisme 
amb el qual van fugir del lloc. 
Amb aquestes dades, la Guàr-
dia Urbana va establir un dis-
positiu de recerca per la zona i 
immediatament es va localitzar 
el vehicle amb els dos homes a 
l’interior. 

Detingut per agredir l’exparella al 
seu habitatge i robar-li 100 euros
L’home, amb un còmplice que va ser arrestat, va entrar al pis de la víctima, al carrer 
Bonaire || A més, tenia en vigor una ordre d’allunyament de la dona

successos robatoris

Els urbans van identificar els 
dos sospitosos, de 40 i 52 anys i 
veïns de Lleida, i van compro-
var que un d’ells portava els 
diners que havien estat robats 
a la víctima. Així mateix, van 
comprovar que un dels indi-
vidus, exparella de la denun-
ciant, tenia en vigor una ordre 

d’allunyament de la dona, que 
havia trencat. Per aquests fets, 
els dos van ser detinguts com a 
presumptes autors d’un delicte 
de robatori amb força i intimi-
dació, a més de trencament de 
condemna. 

En el que va d’any, la Urbana 
ha arrestat trenta-dos persones 

acusades d’haver comès robato-
ris amb violència i intimidació, 
la immensa majoria en ple car-
rer. Els robatoris de mòbils a ciu-
tadans que passegen per la via 
pública concentren la majoria de 
les denúncies per aquest tipus 
de delictes, amb una vintena de 
detinguts els set primers mesos 
de l’any. De fet, a l’última Junta 
Local de Seguretat, celebrada 
dimarts passat, les forces de se-
guretat van alertar d’un repunt 
dels robatoris amb violència, 
així com de les “estrebades”, a 
la capital del Segrià. 

Si comparem aquests delictes 
amb el mateix període de l’any 
passat, els detinguts per robato-
ris amb violència i intimidació 
s’han duplicat l’últim any, ja que 
entre el gener i el juliol del 2018 
es van registrar quinze arrestos 
davant els trenta-dos d’aquest 
any. Els robatoris en interior de 
vehicles també s’han disparat, 
amb un 42 per cent més de de-
núncies aquest any.

leS clauS

Repunt del robatoris amb violència. La Guàrdia Urbana ha ar-
restat 32 persones aquest any per robatoris amb violència i intimi-
dació. La majoria són robatoris de mòbils en ple carrer, amb una 
vintena de detinguts entre els mesos de gener i juliol. Això suposa 
que aquest tipus de delictes s’ha duplicat en un any, ja que en el 
mateix període del 2018 van ser 15 arrestos.

Casos recents. El 26 de juliol, un grup de veïns va retenir dos jo-
ves de 24 anys que havien robat la bossa amb una estrebada a 
una dona a Pardinyes. Una setmana abans, una jove de 30 anys 
va assaltar amb un ganivet un taxista a la rambla Ferran, però la 
perícia de la víctima va frustrar l’assalt i va aconseguir tancar la 
dona dins del vehicle fins a l’arribada dels agents. Només el mes 
de juliol es van produir una desena de robatoris violents.

Al jutge un 
conductor per 
consum de 
marihuana
Els urbans van notar la 
forta olor al cotxe

trànsit

❘ lleiDa ❘ Un conductor de 21 
anys va ser denunciat penal-
ment dijous al migdia al do-
nar positiu en consum de ma-
rihuana mentre conduïa pel 
carrer Anselm Clavé. Cap a 
les 15.20 hores, una patrulla 
va observar un vehicle que 
cometia una infracció de 
trànsit, per la qual cosa li van 
donar l’alto. Els agents van 
identificar el xòfer, veí de 
Lleida, i van comprovar que 
l’interior del cotxe desprenia 
una forta olor de marihua-
na. Després d’escorcollar el 
turisme, van trobar dos bos-
setes de plàstic que contenien 
la substància estupefaent. 
Així mateix, al comprovar 
que el jove presentava clars 
símptomes d’haver consumit 
drogues mentre anava al vo-
lant, els agents el van sotme-
tre a la prova del drogotest, 
en què va donar un resultat 
positiu, per la qual cosa va 
ser denunciat penalment per 
un delicte contra la seguretat 
del trànsit.

Un sindicat de Mossos demana al TSJC 
que no obligui a vigilar jutjats tot el dia

seguretat laboral

redacció
❘ lleiDa ❘ El sindicat Uspac dels 
Mossos va demanar ahir al 
president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Jesús 
María Barrientos, que permeti 
a la policia catalana cancel·lar el 
dispositiu de vigilància de vint-
i-quatre hores al dia de tots els 

jutjats de Catalunya, denominat 
Toga per falta d’efectius. Segons 
el sindicat, el dispositiu causa 
que no es puguin fer patrulles 
preventives ni reaccionar de 
forma ràpida als requeriments. 
Com a exemples, Uspac va as-
senyalar que a Lleida només hi 
ha una patrulla per cobrir tota 

la capital i que han augmentat 
els delictes des que s’aplica el 
Toga. Un altre exemple que va 
posar el sindicat és que a Tremp 
fins i tot falten relleus perquè 
els agents puguin anar al servei. 
Segons el sindicat, es destinen 
prop de 300 agents a vigilar jut-
jats a Catalunya.

Segre

imatge d’arxiu d’una patrulla de Mossos vigilant la porta dels jutjats a lleida.

Falsa alarma per un incendi a Cappont
❘ lleiDa ❘ Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles 
de la Urbana es van desplaçar ahir al carrer Eduard Velasco, 
a Cappont, per l’avís d’un incendi en un pis. Tanmateix, final-
ment, es va tractar d’una falsa alarma. El desplegament va 
causar expectació entre els veïns.

Sorprès robant a l’interior d’un vehicle
❘ lleiDa ❘ Un veí va permetre dijous frustrar un robatori a l’interior 
d’un vehicle al barri de Cappont. Aquest ciutadà va alertar la 
Policia Local poc abans de les deu de la nit que havia vist un 
home, al carrer, que agafava una pedra de terra per trencar el 
vidre d’un cotxe aparcat. El testimoni va facilitar la descripció 
física del lladre als agents, que el van localitzar amb mig cos 
dins del vehicle. L’home, de 30 anys, va ser detingut per un 
robatori amb força.

Denunciats dos bars per incomplir l’horari
❘ lleiDa ❘ Els responsables de dos bars de Balàfia i Cappont van 
ser denunciats ahir a la matinada per haver incomplert l’horari 
d’obertura, ja que atenien clients a les terrasses una vegada ha-
via passat l’hora del tancament (a les 24.00 hores). La primera 
actuació es va dur a terme al carrer Valls d’Andorra, a la 1.15, 
i la segona, a la plaça Blas Infante, a les 2.30 hores.
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