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Detingut a Fraga un jove
de Cervera ambdroga

ARREST SALUT PÚBLICA

❘ FRAGA ❘ Un jove de Cervera de
25 anys,A.B., va ser detingut la
matinada passada a Fraga des-
prés que la policia local
d’aquesta població el sorpren-
gués amb droga a l’interior del
seu vehicle. Els agents hi van
trobar més de trenta grams
d’una substància que, segons la
policia, semblava ser amfetami-
na, durant un control rutinari a
les 0.00 hores a la rotonda que
connecta l’avinguda Reis Catò-
lics i el camí del Sotet. Els

agents van procedir a la deten-
ció del jove per un delicte con-
tra la salut pública.

D’altra banda, la policia lo-
cal de Fraga va detindre el pas-
sat 31 de juliol tres individus
per un intent de robatori amb
força en dos habitatges dels car-
rers Pío Baroja i Germana An-
dresa.Van ser els mateixos pro-
pietaris dels immobles els en-
carregats d’avisar la policia que
un grup d’individus els estaven
intentant robar.

Rescaten a la Guingueta
dos excursionistes

EMERGÈNCIES MUNTANYISME

❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ Un helicòp-
ter dels Bombers de la Gene-
ralitat va rescatar ahir a la tar-
da dos excursionistes, uns dels
quals tenia una lesió en un ge-
noll, a la Guingueta d’Àneu.
Els bombers van rebre l’avís a
les 17.15 hores. Un helicòp-
ter els va evacuar fins al seu
cotxe, ja que els muntanyencs
van decidir anar pel seu pro-
pi compte a un centre mè-
dic.

D’altra banda, l’excursio-

nista francès de 72 anys que
dimarts a la nit va ser rescatat
a uns 2.000 metres d’altitud a
la Val de Aran, on va passar
més de 24 hores al ras després
de perdre’s, continuava ahir
ingressat a l’UCI de l’Hospi-
tal Arnau deVilanova.

El ferit va ser evacuat dime-
cres al matí des de l’Hospi-
tal de Vielha, on va ingressar
la mitjanit anterior.Va ser tro-
bat quan tot just podia mou-
re’s.

Un ciclista lleument
ferit en un accident
a Baix Pallars

EMERGÈNCIES

❘ BAIX PALLARS ❘ Un ciclista va re-
sultar lleument ferit en un ac-
cident ahir al migdia al mu-
nicipi de Baix Pallars al col·li-
dir amb un turisme. El sinis-
tre va tindre lloc a les 12.39
hores al punt quilomètric 293
de la carretera N-260. El fe-
rit va ser evacuat a un centre
mèdic pel Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM).També
hi va intervindre una dotació
dels Bombers de la Generali-
tat.

Mamadou i Musa, ahir a la casa d’acollida de Torres de Segre i a l’hort ecològic que conreen.

LLEONARD DELSHAMS

M. PIQUÉ
❘ TORRES DE SEGRE ❘ La majoria de
temporers que arriben a les co-
marques lleidatanes es troben
en una situació precària i amb
un elevat risc d’exclusió social.
Molts acaben en campaments
il·legals. No és el cas de Mama-
dou i Musa, que han tingut més
sort. Són dos d’alguns dels tem-
porers que l’ajuntament deTor-
res de Segre, amb la col·labora-
ció de Càritas d’Alcarràs, té
acollits en una casa d’aquesta
població del Segrià.

Mamadou i Musa són un clar
exemple d’aquest projecte que
té com a objectiu oferir als tem-
porers una vida digna. El pri-
mer va arribar fa cinc mesos des
de Kènia buscant una oportu-

nitat laboral.Al maig va trobar
feina gràcies al consistori i a Cà-
ritas. Per la seua part, Musa és
aquí des de fa un any i mig i vin-
dria a ser l’encarregat de la ca-
sa.

El principal motiu que va
portar l’ajuntament de Torres
de Segre a habilitar l’espai fa
dos anys és que als afores del
poble hi ha, des de fa aproxi-
madament una dècada, un cam-
pament d’immigrants sense pa-
pers, que actualment compta
amb una vintena de persones
però que en anys anteriors ha-
vien arribat a ser un cente-
nar.

Aquest any han passat per la
casa una trentena de persones,
amb una estada mitjana d’uns

Torres de Segre, territori d’acollida
L’ajuntament, amb l’ajuda de Càritas, facilita l’habitatge a una trentena de temporers a l’any ||
Els immigrants també aprenen a conrear el seu propi hort assessorats per voluntaris
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«Molt bo. Els ensenyem
l’agricultura mediterrània i a
conrear el seu propi hort. El
més important és que no
siguin al carrer.»
ANTONIO. VOLUNTARI DE CÀRITAS

«M’han ajudat a trobar feina,
en tinc des del maig. La meua
vida ha canviat totalment.
També m’ajuden a guardar
els diners.»
MAMADOU. TEMPORER

Quin balanç fa d’aquest programa?

ENPRIMERAPERSONA

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

sis mesos.Amb la col·laboració
de Càritas, els ajuden a regula-
ritzar la seua situació i a trobar
feina.

A més, fa un any van posar
en marxa un hort ecològic on
els immigrants aprenen a con-
rear hortalisses i fruita. Comp-
ten amb l’ajuda de voluntaris
de Càritas comAntonio, que els
ensenya tots els trucs.Tot el que
surt de l’hort és per al seu pro-
pi consum.




