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SEGURETAT Oí 

Macrobatud a al Barr í Anti c amb 
gaireb é 70 immigrant s identificat s 
Una quinzena van ser traslladats a comissaria per comprovar la seua situació legal 11 
Els agents van tancar els principáis carrers del centre a la recerca de ^sense paperss 

| LLEIDA lAgents deis Mossos d'Es-
quadra, la Guardia Urbana i la 
Policía Nacional van portar a 
terme ahir una macrobatuda al 
BarriAntic a la recerca d'immi
grants en situació irregular. 
L'operació es va iniciar cap a les 
set de la tarda ais voltants de la 
placa del Dipósit, on els tres cos
sos policials van desplacar nom-
brosos efectius i diverses furgo-
netes. 

Els agents van comencar a tan
car les vies de pas mes próximes 
i a traslladar els immigrants que 
hi havia fins al carrer Tallada, 
entre Cavallers i Sant Martí. Una 
vegada allá, van comencar els 
processos d'identificació a uns 
setanta immigrants, principal-
ment subsaharians. 

Es va poder comprovar que 
45 tenien la documentació en 
regla, pero un total de 14 (tres 
deis quals eren dones), van ser 
traslladats en un furgó fins a la 
comissaria de la Policía Nacio
nal, al no presentar en a'quell 
moment els papers, per aclarir 
la seua situació o iniciar un trá-
mit d'expulsió al seu país d'ori-
gen si es comprova que están 
cometent una infracció contra 
la llei d'estrangeria. 

A mes, els agents també es 
van entrevistar amb vuit dones 
mes com a possibles victimes de 
proxenetes, encara que final-
ment només van rebre informa
do i no es va poder confirmar 
aquest extrem. 

A mes de documentació, els 
cossos policials també van es-
corcollar els immigrants, pero 
en cap cas van trobar drogues. 
El dispositiu va durar aproxima-
dament una hora i mitja i cap 
a les 20.30 les situació va que
dar normalitzada. El dispositiu, 
un deis mes importants aquest 
any, va generar una gran expec-
tació entre els véíns del barrí. 

ITMAR FABREGAT 

Desenes d'immigrant s esperen , ahir , ser identificat s per agents deis cosso s de seguretat . 
ITMAR FABREGAT 

Elsveínsdiue n 
que comence n a 
arriba r temporer a 
 L'associació de ve'ins de 

Jaume I i la plataforma del 
Pía de l'Aigua han denun-
ciat Tambada deis primers 
temporers al BarriAntic. 
Per la seua part, la regido
ra de Seguretat, Sara Mes-
tres, va assenyalar que no 
tenia constancia d'aques-
tes queixes i que la Paeria 
posaria en marxa el dis
positiu d'acollida a tem
porers quan faltes menys 
per a la campanya de la 

Moment en qué diversos immigrants son traslladats a comissaria. fruita. 

SUCCESSOS 

Enxampe n un 
conducto r 
fuman t un 
porr o i ebr i 
I LLEIDA | La Guardia Urbana va 
denunciar dimarts un conduc
tor per fumar droga mentre 
conduia i triplicar la taxa d'al-
cohol permesa. Segons va in
formar la policía local, els fets 
van tindre lloc a les 20.20 ho-
res al carrer Alcalde Pujol. Els 
agents van sorprendre el con
ductor, F.F.M., de 47 anys, 
quan estava fumant un porro 
al volant. Van aturar el vehi-
cle i va marcar 0,68 mg/1 en 
la prova de l'alcoholémia. 

D'altra banda, la Urbana 
també va obrir diligencies pe
náis ahir contra un conductor 
que va tindre un accident a la 
LL-11 i es va negar a sotme-
tre's a la prova de l'alcoholé
mia. 

SUCCESSOS 

Detingu t 
pertrenca r 
una ordr e 
d'allunyamen t 
I LLEIDA | La Guardia Urbana va 
detindre dimarts al passeig de 
Ronda un jove de 23 anys per 
haver trencat una ordre d'allu
nyament d'una dona. Es do
na la circumstáncia que en el 
moment de la detenció el jo-
ve viatjava en un cotxe amb 
la dona i cinc persones mes, 
tres d'elles menors. Al veure 
l'excés d'ocupants al vehicle, 
els agents el van parar i van 
constatar que els nens viatja-
ven sense els sistemes de re-
tenció infantil. A l'iden tincar 
el conductor, la policia local 
va comprovar que aquest te
nia en vigor una ordre d'allu
nyament d'una de les dones 
amb qui viatjava, de manera 
que va quedar detingut i va 
ser traslladat a comissaria. 


