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La pistola de l’assassinat de
Cappont, comprada a peces

La UdL
exporta
agricultura
de precisió

Un expert l’hauria muntat i venut, i probablement ja va ser usada en altres delictes

Als Emirats Àrabs

ARMAS DE FUEGO
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La reobertura, fa pocs dies, del
sumari 1/2006 del jutjat d’Instrucció nº 4 de Lleida, on s’investiga l’assassinat d’Issac Martínez, el jove de 26 anys cosit a
trets a primera hora del matí del
9 de novembre del 2006, quan
sortia amb el seu cotxe d’un pàrquing del carrer Riu Ter de Cappont, podria no tornar-se a tancar sense autor. Els Mossos
d’Esquadra sospiten que la pistola emprada per disparar sis
trets a la víctima -quatre li van
impactar- hauria estat comprada per peces i muntada per un
expert, una persona que es dedica a aquest ‘negoci’. La trucada que es va rebre en un bar de
l’Avinguda València el passat 7
de desembre, arrel de la qual el
jutge va decidir reobrir el sumari, sembla haver complertat
aquesta línia d’investigació dels
Mossos d’Esquadra. L’anònim
comunicant, que semblava co-

La pistola austríaca Glock, model 19, l’arma del crim de Cappont el 2006

néixer bé l’amo del bar i el germà de la víctima, doncs va preguntar per ell, va dir que l’arma
emprada al crim del novembre
del 2006 ja havia estat usada se suposa que en algun altre fet
delictiu- abans d’haver-la venut
a l’assassí d’Isaac Martínez. El

jutge ha ordenat ara identificar
la procedència de la trucada.
Pel senyal que deixa el percutor i altres indicis, la policia va
concloure que l’arma emprada
era una Glock, probablement el
model 19, de 9mm., una pistola
de fabricació austriaca que usen

UN SOSPITÓS VA ESTAR
6 MESOS A LA PRESÓ
J.I.R.M., un jove de Rosselló,va
passar sis mesos empresonat
per aquest crim. El detingut i
un germà de la víctima haurientinguttempsenrereunadisputa personal, segons va determinar el jutge. A l’arrestat
se livan trobar restes dels trets
a les mans i la roba, segons la
prova de la parafina practicada pels Mossos. Una contraprovadeladefensavaposaren
dubte el resultat i el jutge, davant l’absència de l’arma i més
proves, elva deixar en llibertat.
militars i cossos de seguretat de
tot el món per la seva fiabilitat i
senzillesa d’ús. Tant és així que
només té 34 peces (37segons el
model), la meitat que la majoria
de pistoles. Una seixantena
d’aquestes armesvan ser analitzades a Lleida, sense resultat.

Un arquitecte de Lleida
acusa la Llotja de plagi
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El Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
(GRAP) de la Universitat de Lleida (UdL) va presentar els avenços de les seues recerques al primer Fòrum Global sobre Innovacions en Agricultura celebrat a
Abu Dhabi (Emirats Àrabs). Els
investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) van exposar el seu
treball sobre modelització 3D de
plantacions fruiteres i ajust de la
dosi de productes fitosanitaris
en fructicultura de precisió.
El GRAP, membre del centre
Agrotecnio, ha estat col·laborant
en l’organització de la trobada
mundial, juntament amb la Universitat d’Arizona, la Universitat de Califòrnia (UCDAVIS) i
la Universitat dels Emirats Àrabs
Units, entre altres institucions.
El fòrum va comptar amb uns
3.200 participants de 62 països, un centenar d’expositors i
20 delegacions governamentals.
Arran de l’èxit d’aquesta primera edició, els organitzadors ja
han anunciat un segon fòrum pel
febrer de 2015.

Els principals monuments
de Lleida, al mòbil

Reclama 13,5 milions d’euros a les constructores
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Un arquitecte de Lleida reclama
a les empreses que van construir la Llotja 13,5 milions d’euros
per plagi. L’arquitecte ha denunciat a Construccions Cerbat,
Gestagestión i Catalunya Caixa
Immobiliària a un jutjat de primera instància de Lleida, que
ha respost que ha de presentar
la denúncia al jutjat mercantil.

L’arquitecte considera que ell és
el titular del ‘model d’utilitat’ en
què es basa la Llotja, que va inscriure com a patent l’any 1975 i
queva registrar a la propietat intel·lectual al seu nom l’any2008.
S’ha de recordar que aquest arquitecte lleidatà ja va presentar
el 2012 una querella pel mateix
motiu que l’Audiència Provincial de Lleida ja va arxivar.

LA PAERIA

Presentació de ‘Posa’t la Gorra’ a la Seu Vella
La festa solidària de l’AFANOC, que se celebrarà dissabte a la
tarda a la Seu, comptarà amb nombroses activitats lúdiques
i estarà presentada per Mari Pau Huguet i Mariví Chacón.

Ahir es va presentar el projecte
Tictur, que permetrà escoltar a
través del mòbil explicacions turístiques en 5 idiomes sobre els
principals edificis històrics (54)
de la ciutat de Lleida a través de
codis QR.

L’any 2013 es van vendre
2.593 habitatges a Lleida
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PUBLICITAT

L’anypassat esvanvendre un total de 2.593 habitatges a la demarcació de Lleida, el que suposa un 9% menys que el 2012, segons dades de l’Institut Nacional
d’Estadística. A Espanya la venda va caure un 2,2 per cent.

La UdL, seu de la Mostra
de cinema llatinoamericà
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Conveni per incentivar adopcions de gossos
La Paeria i l’Associació d’Amics dels Animals del Segrià van
signar un conveni per fomentar les adopcions de gossos abandonats a com a millor forma d’adquirir un animal.

L’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del campus de Cappont de
la UdL acollirà del 7 al 10 d’abril
la projecció dels documentals de
la Mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya, que enguany
arriba a la 20ena edició.

