NOTA DE PREMSA
Robatori d’arbres fruiters a l’Horta de Lleida

JARC-COAG demana a Interior mesures per reduir els
robatoris a les explotacions agràries

Explotació de l'Horta de Lleida objecte del robatori de 61 arbres fruiters

•

L’organització tornarà a plantejar, en una reunió amb representants dels Mossos
d’Esquadra de la Regió Policial de Ponent que es celebrarà properament, la necessitat
que s’augmentin els controls als punts de compravenda per dificultar que els lladres
puguin comercialitzar els que roben

•

Davant la “indefensió” i la “impotència” que suposa pels productors, reclama també
més control policia i un increment de la dotació dels agents dels Mossos d’Esquadra

•

En cas què no es puguin posar més efectius policials, sol·licita que la Conselleria
d'Interior inverteixi en la instal·lació de càmeres de videovigilància

Lleida 20 de febrer de 2017. L’organització agrària JARC-COAG reclama a la Conselleria
d’Interior mesures concretes per disminuir els robatoris a les explotacions agràries. Després del
darrer furt de 61 arbres fruiters a l’Horta de Lleida, l’entitat torna a demanar que hi hagi més
controls als punts de compravenda per dificultar que els lladres puguin comercialitzar
fàcilment el material sostret.
Davant d’aquesta situació, el president de JARC-COAG Lleida comenta la importància que hi
hagi també “més control policial a les explotacions agràries i s’incrementi la dotació d’agents
de Mossos d’Esquadra”.
Els representants de JARC-COAG Lleida faran arribar aquestes peticions en una reunió, que es
celebrarà properament, amb l’Intendent dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de
Ponent, Xavier Monclús.
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NOTA DE PREMSA
Inversió en càmeres de videovigilància
En cas que no es pugui incrementar el nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra,
l’organització sol·licitarà a Interior que inverteixi en la instal·lació de càmeres de
videovigilància en les zones on hi ha menys presència policial.
Aquest darrer robatori, que es produeixen en un moment en què els pagesos acaben de
plantar els arbres fruiters, s’afegeixen als d’ametlles, maquinària, metall o pales de reg que
han suportat els productors en el darrer any.
Per a més informació:
•

Joan Carles Massot i Farré, president JARC-COAG Lleida: Tel. 635.556.658
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