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Carreteres tallades i cops de porra
FOTO: @RàdioTàrrega / Un dels talls de carreteres d’ahir a l’autovia de Tàrrega on els Mossos van actuar per aixecar el tall

El matí de vaga general es 
va viure a tot Catalunya 
amb talls de carreteres. En 
el cas de Lleida, hi va haver 
protestes a la carretera 
C-233 a les Borges Blanques, 
la C-242 a la Granadella o la 
N-260 a la Pobla de Segur. 
Fins a tres persones van ser 
detingudes al llarg del dia.

Barcelona
ACN
Fins a una desena de carreteres 
es van arribar a tallar per la va-
ga d’ahir tot i que es van acabar 
reobrint a l’alçada de Sant Julià 
de Ramis i la N-II a Medinyà, que 
tenien molts problemes de circu-
lació. Els Mossos van carregar per 
desallotjar les persones que es 
manifestaven a l’AP-7 en aquest 
punt. 

A la C-17 a Gurb, on també van 
actuar els Mossos, la circulació va 
estar durant hores parcialment 
oberta i es van posar en marxa 
tasques de neteja per poder obrir 
completament. Els manifestants 
a Mataró van tallar, al migdia, l’N-
II. 

Pel que fa a la resta de vies que 
van veure’s també afectades són 

la C-16 a Berga, la C-35 a Santa 
Maria de Palautordera, la NII a 
Sant Julià de Ramis, la C-66 a To-
rrent, la N-260 a Pobla de Segur, 
la N-152a a Puigcerdà, la C-233 a 
les Borges Blanques, la N-260 a 
Lles i també la C-242 a la Grana-
della. 

Tres persones van ser detin-
gudes i 22 ateses pels Serveis 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
en diversos incidents ocorreguts 
a Catalunya durant ahir al matí 

precisament durant els talls de 
carreteres i carrers amb motiu de 
la vaga general contra el judici del 
Procés, segons va informar el de-
partament d’Interior.

FERITS I DETINGUTS

Dels tres detinguts, un va ser 
a Barcelona per pegar-li un cop 
de puny a un mosso, un altre va 
llançar objectes als agents a Gurb 
(Barcelona), i una altra perso-
na va ser detinguda a Tarragona 

quan intentava tallar l’AP-7.
Segons les mateixes fonts, que 

van indicar que el total de mossos 
ferits ascendia a dotze, dels quals 
sis van ser atesos pel SEM des-
prés d’uns incidents ocorreguts a 
Sant Julià de Ramis després d’una 
intervenció per restablir la circu-
lació a l’AP-7.

De les 22 persones ateses, que 
inclouen a aquests sis mossos, es 
van haver de realitzar 6 trasllats a 
centres sanitaris, encara que tots 

els afectats presenten “lesions 
lleus”.

On més persones es van aten-
dre va ser a Barcelona,   un total 
d’onze, de les quals tres van ser 
traslladades a centres hospitala-
ris, mentre que a Gurb (Barcelo-
na) van ser ateses 4, de les quals 
dos van ser traslladats a un cen-
tre sanitari .

Una altra persona  va ser atesa 
a Terrassa (Barcelona) i trasllada-
da a un centre sanitari.

FOTO: Quique García (EFE) / Va haver carrers bloquejats a la ciutat de Barcelona durant tot el matí

 FOTO: @RàdioTàrrega / Manifestació a 
Tàrrega
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FOTO: Josep Anton Pérez / A Mollerussa es van concentrar ahir mig miler de persones en la convocatòria de vaga general amb un recorregut fins a la plaça de l’Ajuntament

FOTO: Radio Tàrrega / Més de 2.000 persones es van manifestar a Tàrrega amb l’alcaldessa al capdavant FOTO: Núria Castells / Veïns de l’Alta Ribagorça pel Pont de Suert

FOTO: Jordi Uriach / El municipi de Tremp es va sumar ahir a la convocatòria amb una manifestació FOTO: Radio Seu / La Seu d’Urgell va concentrar mig miler de persones
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diumenge, 24 de 
febrer
09.00 Entrega del full de 
ruta i esmorzar amb entrepà 
calent i beguda. L’esmorzar se 
servirà fins a les 10.30 hores, i 
tindrà un import voluntari que 

anirà destinat íntegrament a 
projectes solidaris.

11.00 Sortida de ruta per la 
comarca.

13.00 Sorteig per als 
participants a la concentració.

actes

Dins el marc de la fira 
Agr’auto l’associació 
Motorrons d’Agramunt 
organitza el diumenge al 
matí una concentració 
motera que enguany arriba 
a la seva onzena edició.

La jornada comença a les 9 del 
matí, i al voltant de les 11 es fa 
una ruta amb moto per pobla-

cions veïnes. En concret, aquest 
any la ruta serà per La Sentiu, 
Cubells, Artesa de Segre i Agra-
munt. Seguint la iniciativa d’al-
tres anys, l’esmorzar serà solida-
ri i es farà pagar un euro simbòlic 
que es donarà a Creu Roja Agra-
munt. Finalment, i un cop fina-
litzada la ruta se celebrarà un 
sorteig d’obsequis entre tots els 
participants a la trobada.

La concentració motera, un 
dels atractius de diumenge

FOTO: Motorrons d’Agramunt / La concentració, en l’edició anterior

FOTO: Motorrons Agramunt / Els vehicles dels participants

La falta de personal provoca que 
els Bombers de Coll de Nargó 
no puguin anar a extingir un foc
Dues dotacions de la Seu van apagar l’incendi en una casa

Lleida
REDACCIÓ
Els Bombers Voluntaris de Coll de 
Nargó van denunciar ahir que la 
falta d’efectius va provocar que 
no poguessin anar a extingir un 
un incendi que es va originar en 
un habitatge de la mateixa loca-
litat. De fet, van ser efectius de 
la Seu d’Urgell els que van haver 
d’apagar el foc, tot i arribar mit-
ja hora més tard de l’hora d’avís. 
En aquest sentit, els bombers van 
assenyalar el conseller d’Interior, 
Miquel Buch, com un dels res-
ponsables d’aquesta situació.

Pel que fa als fets, els Bombers 
Voluntaris de Coll de Nargó van 
ser alertats a les 12.55 hores que 
en un habitatge situat al carrer 
Les Escoles de la citada localitat 
s’havia produit un incendi que 
havia tingut el seu origen en la 
llar de foc. “Per la falta personal 
no hem pogut sortir”, van mani-
festar i a les 13.25 hores van ar-

FOTO: @bombersnargo / Un camió de Bombers, durant un incendi

ribar dues dotaciones dels Bom-
bers de la Seu, que van treballar 
unes dues hores i mitja. Cal dir 
que no van haver-hi ferits i només 
es van lamentar danys materials.

En declaracions a Ràdio Seu, el 
cap del parc nargorí, Jordi Fabra, 

va dir que és la segona vegada 
que “estaven sota mínims” en el 
moment de fer una sortida, tot i 
que la primera finalment es van 
poder activar. Per això, va dema-
nar la dimissió de Buch i dels res-
ponsables polítics d’Emergències.
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Tres dones van resultar ahir feri-
des de caràcter lleu per inhalació 
de fum en un incendi que es va 
originar en l’interior d’una casa 
de tres plantes situada al número 
3 del Carrer Major de Preixens. Es 
tracta d’una dona de 89 anys, la 
seva cuidadora i la filla de la per-
sona d’avançada edat.

En aquest sentit, la filla va aler-

tar a les 12.44 hores que en casa 
de la seva mare s’havia iniciat un 
incendi en un sofa de la prime-
ra planta. De fet, va indicar que 
en l’habitatge estaba la mare i 
la cuidadora. Ràpidament, es va 
activar el corresponent protocol 
i fins al lloc dels fets es van des-
plaçar un total de sis dotacions 
dels Bombers de la Generalitat, 

els Mossos d’Esquadra i el Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Paral·lelament, la filla va 
anar també a la casa i va entrar 
en l’habitatge per tal d’intentar 
treu a les dues persones que es 
trobaven en l’interior, el que va 
provocar que també acabés inha-
lant el fum provocat pel foc. 

Finalment, els efectius dels 
Bombers de la Generalitat van 
donar per extinguit l’incendi a 
les 13.40 hores. El foc fa causar 
danys materials i les tres dones 
van ser traslladades per ambu-
làncies del SEM a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida.

Tres intoxicades lleus per 
inhalació de fum en un 
incendi d’un casa a Preixens

Fiscalia demana un any de presó 
per un home acusat d’un delic-
te de maltractament en l’àmbit 
familiar. A més, també sol·licita 
que se li prohibeix tenir i portar 
armes durant tres anys i que no 
pugui comunicar-se ni aproxi-
mar-se a la seva dona a menys 
de 200 metres. De la mateixa ma-
nera, el ministeri públic demana 
que indemnitzi a la víctima amb 

322 euros. Per la seva part, cal dir 
que l’acusació particular sol·licita 
tres anys de presó per un delicte 
d’agressió sexuald. Els fets van te-
nir lloc el 12 d’octubre de 2017 a 
Arbeca, en el domicili on vivia la 
dona, després d’una forta discus-
sió entre els dos, segons explicar 
el ministeri fiscal. L’Audiència Pro-
vincial de Lleida acollirà el proper 
dijous el judici.

Fiscalia demana un any de 
presó per un home acusat 
de maltractar la seva dona

Un dona ferida en 
xocar el cotxe 
en el que viatjava 
contra una pedra

Un dona de 30 anys i embaras-
sada va resultar ahir ferida de 
caràcter menys greu quan el tu-
risme en el que viatjava va xo-
car contra una pedra que hi ha-
via al quilòmetre 74 de la C-13, 
al terme municipal de Castell 
de Mur. Els fets van tenir lloc a 
les 19.24 hores i la dona va ser 
traslladada en una ambulància 
a l’Hospital del Pallars.
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