
Els Mossos d’Esquadra van de-

dimecres un home, de 25 anys 

i de nacionalitat moldava, i una 

dona, de 48 anys i de nacionali-

tat espanyola, tots dos veïns de 

Lleida, com a presumptes autors 

d’un robatori amb força a inte-

rior de vehicle. Els fets han pas-

sat pels volts de les 01.00 hores 

quan una patrulla de Mossos 

d’Esquadra es va desplaçar al ca-

rrer Escultor Corselles en rebre 

l’avís d’un veí. Un cop al lloc dels 

fets, els agents van trobar un ve-

i van detenir dues persones que 

intentaven fugir del lloc. Se’ls va 

detenir com a presumptes au-

tors del robatori.

Els Mossos detenen dues 
persones per un robatori 
a l’interior d’un vehicle 

quan la Guàrdia Urbana va anar 

a casa seva per una denúncia 

-

tat, la policia va veure que tenia 

una ordre de detenció. Els fets 

van ocórrer durant la nit de di-

marts a dimecres, quan una pa-

trulla va ser comissionada a la 

plaça Barcelona arran de l’avís 

volum molt elevat de dos vehi-

quatre joves, comprovant que a 

un d’ells li constava una ordre de 

recerca, detenció i ingrés a pre-

só d’un jutjat penal de Lleida. Els 

agents han procedit a la deten-

ció de M.O. de 26 anys.

La Urbana rep un avís per 
molèsties i troben un jove 
amb una ordre de detenció

La Guàrdia Urbana de Lleida va 

entre la tarda i la nit de dimarts 

-

pefaents. La primera va ser a les 

19.40 al carrer Timbalers, on els 

agents van haver d’intervenir en 

una baralla i a un dels implicats 

se li van trobar unes bossetes de 

cocaïna. Unes hores després, a 

les 23.00, una patrulla va aturar 

un jove al carrer Governador de 

Montcada i li va ser intervinguda 

presumptament cocaïna. El ter-

cer va ser intervingut després 

d’una baralla. En ser registrat 

pels agents, se li va trobar ma-

rihuana en el seu poder. Final-

ment, gairebé a les dues de la 

soroll i un dels joves implicats 

duia marihuana.

Quatre denúncies en un 
sol dia per tinença de 
substàncies estupefaents

Lleida
REDACCIÓ

L’Arxiu Municipal de Lleida cerca 

mecenes per restaurar la meitat 

dels 80 Llibres de Crims, que recu-

-

sar a la ciutat entre 1308 i 1701, 

tal com va informar ahir Catalun-

ya Ràdio. “Les tasques a fer en 

cada volum tenen un cost d’en-

tre 2.000 i 6.000 euros, segons 

l’estat dels còdexs”, va explicar la 

cap de l’Arxiu, Iolanda Enjuanes .

Des del 1993 s’han restaurat 39 

dels 80 volums dels Llibres de 

Crims, que reuneixen els docu-

ments generats per l’actuació 

del Tribunal de Coltellades (ga-

nivetades) entre 1308 i 1701. El 

cost elevat de la reparació l’ha 

d’assumir la Paeria i per això des 

de l’Arxius ara es vol que se’n 

facin càrrec, ja sigui totalment 
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L’Arxiu Municipal cerca 
mecenes per restaurar uns 
quaranta ‘Llibres de Crims’

o parcialment, els mecenes. 

Enguany es va acabar de restaurar 

el Llibre de Crims dels anys 1458 i 

1459. Tots els volums tenen una 

importància cabdal, atès que, a 

caràcter banal, inclouen detalls 

-

bitants de la ciutat en temps re-

mots i de les persones que van es-

tar relacionades d’alguna manera 

amb algun procés judicial.

Obres que van del segle XIV al XVIII

Extingeixen 
dos incendis 
en contenidors 
d’escombraries

Enxampat 
conduint sense 
carnet en tenir 
un accident

-

dors. El primer va ser al carrer 

de les Escoles al barri del Secà 

de Sant Pere, a les 11.00 ho-

res. Una dotació dels bombers 

va apagar el foc. El segon, a les 

11:30, a l’avinguda Miquel Bat-

llori de la Bordeta.

La Guàrdia Urbana va enxam-

par un conductor que no tenia 

carnet de conduir. Els fets van 

passar aquest dimarts, quan el 

mateix conductor va provocar 

un accident de trànsit. En assis-

que l’home no tenia carnet i li 

van obrir diligències penals.

Els serveis d’emergència van re-

bre ahir l’avís un accident de 

trànsit al quilòmetre 8,3 de la ca-

rretera LL-11. Segons van explicar 

els Bombers de la Generalitat, el 

conductor d’una furgoneta va 

perdre el control del seu vehicle 

just quan entrava a la rotonda 

que hi ha en aquest punt de la 

Resulta il·lès després 

d’haver bolcat amb 

la seva furgoneta
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