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El bar del Casal 
Cívic de Tremp 
sera un espai -
de formació i 
inserció laboral 
El bar del Casal Cívic de Tremp es 
destinara a usos de formació i in
serció laboral. Es tracta d'una ini
ciativa del Departament de Drets 
Socials i l'entitat Alba Jussa SCCL 
que pretén éonvertir el bar en un 
espai socialitzador amb menjar 
casola i adaptat a les necessitats 
de les persones. D'aquesta mane
ra, s'ofereixen esmorzars i menús 
diaris a preus populars. Durant 
l'estiu es van organitzar petites 
formacions en l'ambit de fa res
tauració per persones de l'entitat 
i s'han servit més de 500 menús, 
alguns d'ells per emportar. 

Aquest projecte esta estre
tament relacionat amb el de 
Llavors d'Oportunitats de la 
mateixa entitat, ja que tot l'ex
cedent de l'hort es converteix 
en propostes del menú. L'hora
ri actual és de dilluns a diven
dres 9.20 a 18.00 hores, i els 
proxims mesas esta previst que 
es facin tallers i altres activitats 
per dinamitzar l'espai. 
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Cau un grup amb vincles a Lleida 
que explotava dones estrangeres 
L'operatiu es va desenvolupar entre juny i setembre 
a Huelva i Sevilla i hi ha un detingut i cinc víctimes 
Huelva 
AGENCIES 

La Guardia Civil ha detingut una 
persona i investiga a dues més en 
el marc d'una operació desenvo
lupada entre juny i setembre a 
les províncies de Huelva, Sevilla 
i Lleida que ha permes desarti
cular un grup criminal dedicat a 
l'explotació sexual de dones es
trangeres. La investigació va co
menc;:ar, segons va informar la 
Guardia Civil en un comunicat, 
després de tenir coneixement 
deis agents de !'existencia de 
diversos pisos, repartits en les 
províncies andaluses de Huelva i 
Sevilla, on els integrants de l'orga
nització tenien allotjades a dones 
estrangeres que eren obligades a 
exercir la prostitució amb clients, 
que contactaven amb elles mi-
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tjanc;:ant anuncis de pagines de· 
contactes a Internet. 

Les dones eren captades als 
seus pa'lsos d'origen, especial
ment en zones rurals deprimí
des, mitjanc;:ant ofertes de treba-

11 enganyoses i una vegada que 
aquestes arribaven a Espanya, 
eren trasl ladades als pisos on, 
amb l'obligació de saldar el deu
te contret amb l'organització de
lictiva, les dones es veien aboca-

des a mantenir re lacions sexuals 
amb homes, que freqüentaven 
aquests habitatges practicament 
durant les 24 hores del dia. 

Fruit de la tasca duta a terme 
pels agents pertanyents a la Uni
tat Organica de Policia Judicial 
de la Comandancia de Huelva, 
amb la coJ.Iaboració d'agents es
pecialitzats en trafic d'éssers hu
mans de Madrid i components 
d'aquest mateix cos pertanyents 
a la Comandancia de Lleida, 
s'ha pogut posar fora de perill a 
cinc víctimes, una d'elles menor 
d'edat i desarticular la xarxa que 
les explotava, culminant amb la 
detenció del cap i la investigació 
de dos deis seus col·laboradors 
més proxims. El detingut i els in
vestigats s'han posat a disposició 
de l'autoritat judicial. 

Ja podeu gaudir d'una nova web del diari . 

.. 
Renovem la nostra plataforma digital pera oferir els 
millors continguts en temps real amb una aposta pel 

mobil i les xarxes socials. Una web que s'adapta a 
cada plataforma i a la forma en la qual els usuaris 

llegeixen les notícies. Creixem en continguts, és més 
rapida, més clara i més participativa. 

lamanyana.cat 

#noustempsambtu · 

LAMANVANA.CAT La~ana 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202110081

