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SEGRE 
Oivendres, 27 de gener del 2023 

PREVENCIÓ 

Estafadors 
suplanten 
els Mossos 
1 LLEIDA 1 Els Mossos d'Es
quadra han alertat de nou 
aquesta setmana a través 
deis seus perfils a les xarxes 
socials que continua !'estafa 
en la qual ciutadans reben 
una carta en que els estafa
dors s1mulen que són la poli
da catalana amb una citació 
d'un suposat tribunal. "No 
hem enviat aquest correu, es
borra'! i no donis cap dada 
personal", afirmen des deis 
Mossos. Al correu es di u que 
la situació és per una investi
gació per pornografía infan
til i ciberpornografia, entre 
altres motius. 

TRANSIT 

Atropellat un 
nen de tres anys 
a Lleida 
1 BAlAGUER 1 Un nen de tres 
anys va resultar ferit lleu al 
ser atropellat ahir a la tarda 
al carrer Goya de Lleida. Va 
tenir lloc a les 18.20 hores. 
D'altra banda, hi va haver 
un ferit en una sortida de 
via amb posterior boleada 
a la carretera C-147b aBa
laguer. L'accident es va pro
duir a les 15.10 hores. En un 
altre ordre, un motorista va 
resultar ferit ahir a la tarda 
en una col·lisió a Lleida: Va 
tenir lloc a les 18.02 hores a 
la intersecció entre la Rovira 
Roure i Onze de Setembre. 

COMARQUES 1 17 1 

SEGURETAT ANTITERRORISME 

Augmenten els controls en esglésies 
de Lleida per l'atac a Algesires 
Els Mossos alerten les patrulles per detectar qualsevol actitud sospitosa en centres 
de culte 1 spac reclama 'mesures u1gen s' de protecció" 

REDACCIÓ/AGENCIES 
1 LLEIDA 1 Els Mossos d'Esqua
dra han refor¡;at la vigilfmcia 
als centres de culte després de 
l'atac en dos esglésies a Algesi
res dimecres a la nit. Segons va 
avan¡;ar RAC1 i van confirmar 
ahir fonts policials, s'incremen
taran les patrulles de seguretat 
ciutadana als entorns sobretot 
d'esglésies catoliques al conjunt 
de Catalunya i es fara presen
cia estatica d'unitats antiava
lots i ordre públic, BRIMO i AR
RO, als centres religiosos més 
importants. 

En el cas de les comarques 
lleidatanes, fonts policials van 
assenyalar que ha arribat l'or
dre d'incrementar la vigilancia 
de les patrulles per detectar 
qualsevol actitud sospitosa als 
entorns deis centres de culte. 
El risc d'atac terrorista, coro a 
la resta d'Europa, es manté en 
4 sobre 5 i no variara, pero els 
Mossos incrementaran la pre
sencia d'agents uniformats per 
evitar actes reflex. El conseller 
d'lnterior, Joan Ignasi Elena, va 
destacar que aquest increment 
es preveu al protocol. 

L'atac a Algesires s'investiga 
com a terrorisme i s'ha detingut 
un jo ve magrebí per matar un 
sagrista i ferir greument amb 
un matxet un sacerdot i tres 
feligresos (més informació a la 
pagina 22). 

Perla seua banda, el sindicat 

Una dona col· loca una es pelma allloc en el qual es va produir dimecres l'atac a Algesires. 

de Mossos Uspac va registrar 
aquest dimecres un escrit dirigit 
al director general de la policía 
catalana, Pere Ferrer, en que 
demana mes"Qres urgents per 
l"'increment exponencial de vi
olencia als espais públics i mit
jans de transport de tot Europa 
durant aquest mes". Així dones, 
a part de l'atac a Algesires, el 
sindicat va recordar l'atac a l'es-

tació de tren del Nord de París 
1'11 de gener, l'estació de Midi 
de BrusseHes el17 de gener i el 
del mateix dimecres en un tren 
a prop d'Hamburg. 

Al seu escrit , Uspac va tornar 
a sol· licitar mesures com la im
plantació d'arcs de seguretat a 
totes les comissaries, increment 
d'efectius de seguretat als edi
ficis policials, normalitzar l'ús 

diari d'armes llargues mentre 
es mantingui la situació d'ame
na¡;a i garantir la formació deis 
agents. 

Controls 
D'altra banda, la Guardia Ci

vil porta a terme aquests dies 
controls rutinaris en diferents 
punts de la província en vies 
coml'AP-2. 

MEDI AMBIENT INICIATIVES INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

La inauguració de l'exposició, a I'Epicentre de Tremp. 

Una exposició a Tremp.divulga 
el treball deis Agents Rurals 
1 TREMP 1 Coincidint amb el Día 
Mundial de l'Educació Am
biental, la Direcció General 
dels Agents Rurals va inau
gurar ahir a Tremp l'exposició 
Agents Rurals: guardians del 
medi natural. 

La mostra, que es podra vi-

sitar a l'Epicentre - Centre de 
Visitants Geoparc des d'avui i 
fins al dia 28 de febrer, atansa a 
la ciutadania la feina del cos de 
forestals, i destaca !'aposta per 
l'educació ambiental i els reptes 
que s'han de superar davant de 
la realitat del canvi climatic. 

Obres per instal·lar els fanals del dispositiu antiboira de I'AP-2 
1 LlEIDA 1 El ministeri de Trans
ports esta instaHant els fanals 
que formen part del disposi
tiu antiboira de l'AP-2 entre 
Castelldans i les Borges. El 

sistema preveu 124 punts de 
llum i 19 cameres, que també 
s'estan desplegant. Ara ja estan 
en marxa els plafons que infor
men de la velocitat a la qual es 

pot circular quan hi ha boira. 
Posteriorment s'instaHara un 
radar de tram, a més de baH
ses i un laser que dibuixaran 
el carril dret. 

rcolomina
Resaltado


	S202301271

