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FOTO: Mossos 1 lmatge del vehicle enxampat a Menarguens 

Denunciat penalment per 
anar a 193 km/h per la C-12 
Els Mossos van denunciar penal
ment dijous un conductor veí de 
Lleida per circular a 193 km/h en 
un tram de la C-12 limitat a 90 
km/ h dins el terme de Menar-

Auxili d'un 
home ferit en 
saltar entre les 
pedres a Vielha 
Els Bombers de la Generalitat 
van auxiliar i rescatar ahir un 
home que va patir una possi
ble fractura de turmell en sal
tar d' una pedra a una altra que 
es trobaven a la zona de I'Esco
la Garona de Vielha. En aquest 
sentit, segons van explicar 
ahir fonts del cos, els serveis 
d'emergimcies van ser alertats 
de la sttuació a les 17.25 hores 
i rapidament es va activar el co
rresponent protocol. Així, fins 
al lloc es van despla~ar un total 
de dues dotacions i facultatius 
del SEM Finalment, va ser tras
lladat a un centre hospitalari 
per ser tractat de la ferida. 

guens. Els fets van ten ir lloc a les 
20.14 hores durant un control 
de velocitat que la policía cata
lana va m untar al punt quilome
tric 156,5 de la carretera. 

Accidents amb 
ferits lleus a 
Bassella, Verdú 
i Solsona 
Un conductor va resultar ferit 
dijous a la nit quan el seu ve
hiele va impactar amb un porc 
senglar al quilometre 138 de la 
C-14, a Bassella. Va succeir a les 
22.21 hores i va ser traslladat 
a !'Hospital de Vielha. A més, 
una noia va resultar ah ir ferida 
de caracter lleu en un xoc entre 
dos turismes que es va registrar 
al quilometre 66 de la C-14, al 
terme municipal del Verdú. 
Emergencies va ser informada 
a les 7.56 hores i va ser atesa 
pel SEM. Finalment, a la C-55, a 
Solsona, dues persones també 
va ser lleus en un sinistre entre 
dos turismes. 
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Enxampen en una setmana 
a 523 vehicles superant la 
velocitat a la Pobla de Segur 
Lleida 
REDACCIÓ 

El radar mobil que va estar ins
tal-lant la setmana del 2 al 8 
d'agost en diferents punts de la 
Pobla de Segur va fotografiar 523 
vehicles que superaven el maxim 
de la velocitat permesa. Aques
ta xifra representa un 2% deis 
26.803 vehicles controlats, van 
explicar ahír des de l'ajuntament. 
Gran part del temps va estar ubi
cat a l'avinguda Verdaguer i a 
l'avinguda Estació. 

Malgrat que el límit de velo
citat permesa en aquestes vies 
és de 50 km/h, el dispositiu fo
tografiava vehicles que supera
ven els 56 km/h. Del total de 523 
fotografíes a vehicles infractors 
són valides per a trametre 465, 
els conductors deis quals rebran 
la sanció. Pel que fa a les veloci
tats, el radar va detectar 173 co
txes que superaven els 60 km/h. 
D'aquests, 10 vehicles circulaven 
a més de 70 km/h i tres va n pas-

FOTO: A. P. S. 1 Un cartel! alerta deis controls de velocitat 

sar per davant del radar superant 
els 80 km/h. L'objectiu és fer un 
estudi de la velocitat de circula
ció deis vehicles dins del munici
pi, per tal de mi llorar la seguretat 
viaria del nucli urba. L'alcalde de 
la Pobla de Segur, Marc Baró, es 
va mostrar satisfet pels resultats 
de la campanya, perque "tot i te-

El Mossos detenen un home 
per vendre marihuana des 
d/un pis de la Seu d/Urgell 
Els Mossos, amb la col·labora
ció de la Policía Local de la Seu 
d'Urgell, van detenir dijous un 
veí d'aquesta ciutat com a pre
sumpte autor d'un delicte con
tra la salut pública. La policía 
catalana van abrir una investi
gació a l'agost en tenir coneixe
ment de la possible venda de 

marihuana en un domicili del 
carrer Joan Baptista de La Salle. 
Es va constatar que un home ve
nia droga per autoconsum a jo
ves de la localitat, ejltre el quals 
hi havia menors. El van detenir 
al carrer Migdia quan es trobava 
amb dos joves que portaven pe
tites quantitats de maria. 

nir la sensació que en general als 
carrers de la Pobla se superaven 
les velocitats permeses, hem po
gut comprovar que no és així". A 
més, va assenyalar que ens plan
tejarem opcions per pacificar el 
transit com pot ser fer més visi
bles els passos de vianants o ins
tal·lar elements reductors". 

Troben mort a 
Puigverd d'Agramunt 
el veí de Tarréga 
desaparegut 
Els Mossos d'Esquadra van tra
bar ahir al migdia el cos sense 
vida de Josep Maria, el veí de 
Tarrega de 62 anys que va desa
pareixer el passat diumenge 19 
de setembre. Segons van expli
car fonts de la policía catalana, el 
cadaver va ser trobat en un camp 
de Puigverd d'Agramunt. No hi 
havia indicis de criminalitat 
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