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TRANSIT 

Ferit al bolear 
amb el vehicle 
a l'autovia A-2 
a Vilagrassa 
1 VILAGRASSAI El conductor d'un 
vehicle va ser evacuat ahir de 
roa tinada a l'hospital Arnau 
de Vilanova després de bol
ear el seu vehicle a ]'autovía 
A-2 a Vilagrassa. Els Bom
bers van rebre l'avís del si
nistre a les 1.51 hores, ocor
regut en el punt quilometric 
502, i el xofer va ser evacuat 
en estat lleu. Així mateix, un 
altre vehicle va registrar un 
accídent diumenge a la tar
da a l'N-230 al Pont de Suert 
al quedar sobre la mitjana 
arran d'una sortida de via. 
Cap dels ocupants va resultar 
ferit. A la C-26, a Bassella, un 
tunsme va xocar contra un 
senglar sense que hi hagués 
persones ferides. 

SUCCESSOS 

Continuen 
investigant 
el sinistre 
de Bagergue 
1 BAGERGUE 1 Els Mossos d'Es
quadra continuen investi
gant les causes de la fuita 
de gas que va causar la mort 
dissabte a la tarda de l'em
presari madrileny Miguel 
Salís i va intoxicar de gra
vetat una dona de 40 anys 
a Bagergue (Naut Aran). La 
dona va ser evacuada en es
tat crític a !'hospital Moises 
Broggi de Sant Joan Despí. 
Després dels fets, els Mossos 
van restringir l'accés a l'ha
bitatge i al pfuquing subter
rani de la zona residencial 
per poder continuar duent a 
terme la investigació i provar 
d'aclarir si es va tractar d'una 
fuga de monoxid de carboni 
o una mala combustió de la 
caldera. 

RESCATS MUNTANYA 

COMARQUES 1 13 1 

CARRETERES BALAN e; 

Els delictes de transit es disparen 
un 38 per cent en un any a Lleida 
Els Mossos en registren 950 el 2021, xifra que supera la d'abans de la Covid 1 El 
45~o per e 1 e.b drog elo ~ e ~1 de m 1 pi p . 
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L. GARCfA/C. SANS 
1 LLEIDA IEls delictes contra la se
guretat en el trfmsit s'han dispa
rat l'últim any a les comarques 
lleidatanes, superant fins i tot 
les xifres registrades abans de 
la pandemia de la Covid, que 
va marcar un any, el 2020, de 
restríccions de mobilitat, la qual 
cosa va fer també baixar aquest 
tipus de delictes. 

Tanmateix, entre gener i 
setembre del 2021 els Mossos 
d'Esquadra han comptabilitzat 
un total de 950 delictes de tran
sit a la província de Lleida, cosa 
que representa un 38% rnés que 
en el rnateix període del 2020, 
quan van ser 689. També han 
augmentat respecte als nou pri
mers mesas del 2019, quan es 
van registrar un total de 730 de
lictes contra la seguretat viaria 
a les regions policials de Ponent 
i del Pirineu. 

Des de comen<;aments d'any, 
el45% dels delictes són per con
duir sota els efectes de l'alcohol 
i les drogues, amb 433 infracci
ons penals, 133 rnés que el2020 
i un centenar més que el2019. A 
aquests cal afegir 61 infraccions 
per negar-se a sotmetre's a les 
proves d'alcoholemia i drogues. 
Per un altre costat, els Mossos 
van registrar 350 delictes per 
conduir sense carnet, una xifra 

, que també ha augmentat l'últim 
any. Gairebé tres de cada deu 
casos van ser a conductors que 
mai havien obtingut el permís, 
seguit d'aquells que no podien 
circular a l'haver perdut tots els 
punts de la llicencia. 

Les infraccions penals per ex
cés de velocitat s'han multiplicat 
per sisa la província, amb 62 de
lictes el 2021 davant els 10 del 
2020 o els 20 del 2019. També 
es van imputar 33 delictes per 
conducció temeraria i cinc per 
abandó dellloc de I'accident. 

Cap a les dotze del migdia d'ahir la cua de vehicles afectava més de 4 quilometres de I'N-260. 

Cues de més de 14 quilometres per entrar a Andorra 
• L'afluencia de turistes que 
aprofiten el pont de la Purís
sima per visitar el Principat 
d'Andorra a la recerca de neu 
i de compres previes a Nadal 
va coHapsar ah ir la carretera 
N-145 que transcorre entre 
la Seu d'Urgell i el país veí. 
La retenció en aquesta via 
va ser molt important i es va 
allargar pels 10 quilometres 
de carretera. 

Tarnbé va afectar l'N-260, 
al seu pas per la capital de 
l'Alt Urgell, on es van regis
trar més de 4 quilometres de 
cues, amb vehicles parats a 
}'altura d'Adrall, ja al rnunicipi 

de Ribera d'Urgellet. Les cues 
ja van comen<;ar a registrar-se 
a primera hora del matí, i a les 
10 hores els vehicles es traba
ven aturats a la rotonda de la 
Seu. La situació no va quedar 
normalitzada fins passades les 
3 de la tarda. La circulació a 
!'interior del Principat va ser 

DISPOSITIU ESPECIAL 

Amb motiu del pont, 
els Mossos farán 2.782 
controls a les carreteres 
catalanes fins dema 

EMERG~NCIES INCENDIS 

també complicada alllarg de 
tot el dia, arnb retencions i 
transit dens en la majaría de 
vi es. 

Amb rnotiu del pont, el Ser
vei Ca tala de Transit, en col
laboració amb els Mossos, va 
engegar divendres i fins derna 
un dispositiu especial de cir
culació, ordenació i regula ció 
del transit. 

La policía catalana dura a 
terme 2.782 controls (alco
holemia i drogues, seguretat 
passiva, distraccions, velocitat 
i transports) a tot Catalunya 
amb la participació de 1.918 
agents. 

Evacuat per una caiguda a Arties i 
un esquiador accidentat a Alt Aneu 

Desallotjats per un foc 
de xemeneia a Tremp 

REDACCIÓ 
1 ARTIESI Un borne va ser evacuat 
ahir a !'hospital al caure a Ar
ties. Els serveis d'emergencies 
van rebre l'avís pocs minuts 
abans de la una del rnigdia a 
prop dels banys termals i el 
ferit va ser evacuat a !'hospi
tal de Vielha. 

Per altra banda, els Bombers 
van rescatar un esquiador ac
cidentat a Alt Aneu. L'avís va 
ser a les 14.14 hores quan es 
va alertar que un esquiador 

que baixava, amb dos perso
nes més, des del refugi d'Airoto 
a Isil havia patit una lesió al 
genoll que li impedía seguir. 
Es va activar l'helicopter amb 
els GRAE i el metge del SEM 
especialitzat en rescats i, mal
grat les males condicions me
teorologiques, amb neu i fort 
vent, van poder accedir fins als 
joves a les 14.58 hores. El ferit 
va ser evacuat a !'hospital de 
la Seu d'Urgell. 

En aquest sentit, els Bom-

bers recomanen seguir els con
sells per a activitats a la mun
tanya, les alertes de Protecció 
Civil i les indicacions de Transit 
davant de les previsions de neu 
i vent. 

Durant el cap de setmana 
han portat a terrne diferents 
serveis per vehicles atrapats 
a la neu i el gel, com el remole 
d'una ambulancia al Pont de 
Suert o vehicles a la Vall de Boí 
i Espot, on es van activar rna
quines llevaneu. 

REDACCIÓ 
1 TREMP 1 Set persones van ser 
desallotjades díumenge a la nit 
per un incendi de xemeneia en 
un habitatge de Tremp. Els ser
veis d'emergencies van rebre 
l'avís a les 22.09 hores per un 
foc en una casa situada al carrer 
Can Farga de la localitat. Fins al 
lloc es van despla<;ar tres dotaci
ons dels Bornbers de la Genera
litat, que van desallotjar de for
ma preventiva els set ocupants, 
que van resultar il·lesos. El foc 

va ser controlat amb un extintor 
i els efectius van fer tasques de 
ventila ció i mesuraments a l'ha
bitatge. A les 23.10 hores, els 
~nquilins ja van poder tornar a 
casa seua, segons van informar 
els Bombers. 

D'altra banda, ahir es va re
bre un avís a les 12.43 hores 
per un incendi que va afectar 
un tractor i restes d'un camp de 
panís a Barbens. Es va activar 
una dotació i no hi va ha ver per
sones afectarles. 
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