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Focs per llamps 
a Lladurs i 
Ribera de Tírvia

EMERGÈNCIES

❘ LLADURS ❘ Un incendi causat 
per un llamp va calcinar ahir 
una superfície de 1.500 me-
tres quadrats en una zona 
boscosa a Lladurs, al Solso-
nès. Divendres ja n’hi va ha-
ver dos més a Navès i Pinell. 
Així mateix, un altre incendi 
per un llamp es va declarar a 
la Ribera de Tírvia, dins del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
També hi va haver ahir un 
foc que va afectar un femer 
a Tarroja de Segarra.Tasques d’extinció ahir a l’incendi de Lladurs.

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Petit incendi a la Ribera de Tírvia, al Pallars Sobirà.

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

Andorra tractarà 
un mes pel VIH  
les víctimes de 
punxades

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El Govern 
d’Andorra planteja que les 
víctimes de punxades se sot-
metin a un tractament profi-
làctic per prevenir el VIH du-
rant un mes. Segons va publi-
car ahir el Diari d’Andorra, 
el protocol també assenyala 
la vacunació en el cas de l’he-
patitis. Diversos especialis-
tes de la Societat Espanyola 
de Medicina d’Urgències i 
Emergències i de la Societat 
Espanyola de Medicina Fa-
miliar i Comunitària veuen 
poc probable que la submis-
sió química estigui darrere 
de les punxades i assenyalen 
que són “agressions intolera-
bles” que s’han de tractar en 
centres sanitaris.

Ferit un motorista en 
una caiguda a Vilamur

❘ VILAMUR ❘ Un motorista va re-
sultar ahir ferit al patir una 
caiguda a la carretera N-260 
a Vilamur, a Soriguera. L’avís 
es va rebre a les 17.19 hores 
i el motorista va ser evacu-
at pel Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques a l’hospital de 
Tremp. En l’accident també 
va actuar una dotació dels 
Bombers.

Alerta d’estafes a 
persones grans

❘ BALAGUER ❘ La Paeria de Ba-
laguer va difondre ahir una 
alerta dels Mossos d’Esqua-
dra sobre estafes a persones 
grans, una de les quals és la 
dels falsos sanitaris, que amb 
l’excusa d’acudir al domicili 
aprofiten per robar. S’avisa 
sobre el frau del vishing, en 
el qual es fan passar pel banc 
mitjançant una trucada per 
aconseguir dades bancàries.

Concentració el juliol passat a Alcoletge contra els incidents que atribueixen a okupes.

MAGDALENA ALTISENT

L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van dur a terme durant l’any 
passat més de 470 actuacions 
en habitatges okupats a les co-
marques lleidatanes. Això su-
posa un augment respecte al 
2020. Són més que abans de la 
pandèmia, ja que aquest tipus 
d’accions s’han duplicat els dos 
últims anys. Així es desprèn 
d’una resposta parlamentària 
de la conselleria d’Interior.

La policia catalana va dur a 
terme un total de 478 actuaci-
ons en 52 municipis lleidatans 
per incidents relacionats amb 
la convivència en pisos oku-
pats. La majoria responen al 
mateix fet de l’ocupació il·legal 
d’un immoble. D’altres són per 
agressions, baralles, molèsties 
veïnals, danys a la propietat, 
robatoris i furts, persones que 
causen inseguretat i fins i tot 
casos de violència de gènere. 
La llista elaborada per la con-
selleria recull també actuacions 
per estafes i venda de substàn-
cies estupefaents.

Per municipis destaca la ciu-
tat de Lleida, amb 265 actua-
cions policials l’any passat, de 
les quals 153 són per l’okupa-
ció il·legal de pisos, una xifra 
que es manté estable respecte 
a l’any 2020. La segueix Alma-
celles, amb 26 actuacions poli-
cials només l’any passat, quan 
un any abans sols n’hi va haver 
dos. És una xifra semblant a la 
de Mollerussa, amb 25 inter-
vencions policials per incidents 
en habitatges ocupats de for-
ma il·legal. A la Seu d’Urgell es 
van registrar 23 actuacions; 21 
a Balaguer; 16 a Almacelles; 11 
a Tàrrega i 9 a Solsona. Com 
ja va publicar aquest diari, les 
denúncies per okupació il·legal 
d’habitatges s’han duplicat els 
últims cinc anys a les comar-

Més de 470 actuacions policials  
en pisos okupats el 2021 a Lleida
Per avisos de molèsties veïnals, agressions, baralles, danys o robatoris || Les 
denúncies per okupació s’han duplicat en cinc anys i ja són una vintena al mes

SUCCESSOS DENÚNCIES

ques lleidatanes. Així, el 2021 
se’n van registrar 243, la qual 
cosa representa una mitjana 
d’una vintena al mes. El 2021 
les okupacions d’immobles van 
augmentar un 37,2% respecte al 
2019, abans de la crisi sanitària. 
Lleida és la província catalana 
que en registra un augment més 
significatiu.

Interior assenyala que, mal-
grat no concretar-se cap pro-
tocol de col·laboració entre les 
policies locals i els Mossos, hi 
ha un treball conjunt que per-
met sumar esforços i coneixe-
ment per millorar la seguretat 
ciutadana. Una col·laboració, 
detalla, que es fa a través de les 
juntes locals de seguretat, amb 
una comunicació fluida entre 
els cossos policials.

LES CLAUS

Més actuacions. Els Mossos d’Esquadra han duplicat el nom-
bre d’actuacions per incidents en pisos okupats de la provín-
cia de Lleida els dos últims anys, vorejant el mig miler durant 
l’any passat. La majoria són per denúncies d’ocupació il·legal, 
així com per agressions, baralles, robatoris i furts, persones que 
creen inseguretat o molèsties veïnals.

Denúncies. El 2021 es van presentar un total de 243 denúncies 
per ocupació il·legal d’immobles a les comarques lleidatanes, la 
qual cosa en suposa una vintena al mes. Es tracta d’habitatges 
considerats de primera o segona residència, així com d’ús turís-
tic, en construcció o deshabitats.

En 52 municipis. Segons les dades d’Interior, els Mossos d’Es-
quadra van actuar l’any passat per incidents ocorreguts en 52 
municipis a causa de les okupacions. En el conjunt de Catalu-
nya, es van registrar 22.399 denúncies per okupació d’immo-
bles entre els anys 2019 i 2021.


