
Mor un motorista de 59 anys, 
veí d’Alcarràs, en un accident 
a la N-230, al terme de Sopeira
Detenen el conductor del sinistre mortal al Polígon 
del Segre en donar positiu a la prova d’alcoholèmia
Un motorista de 59 anys, 
veí d’Alcarràs, va morir 
ahir mentre realitzava un 
avançament a la carretera 
N-230, al punt quilomètric 
108, al terme municipal de 
Sopeira (Osca).

Lleida
REDACCIÓ
En relació amb els fets, aquests 
van succeir a les 15.15 hores quan 
el motorista va iniciar un avança-
ment sense adonar-se que un 
altre turisme iniciava la mateixa 
maniobra i van xocar lateralment 
amb el vehicle que volia avançar 
i va sortir disparat, segons va in-
formar la Guàrdia Vicil. Fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
patrulles de Benabarre i també 
van treballar els Bombers de la 
Generalitat. Per una altra ban-
da, els Mossos d’Esquadra van 
detenir ahir el conductor de la 
furgoneta que va patir divendres 
un accident mortal al Polígon del 
Segre, al carrer Enginyer Mies, en 

el qual va perdre la vida un dels 
passatgers, un home de 55 anys 
de nacionalitat argentina. La poli-
cia catalana el va detenir després 
de donar positiu a la prova d’al-
coholèmia.
 Segons van informar fonts poli-
cials, el conductor, un veí de Llei-
da de 20 anys, va ser detingut 
després de donar positiu amb 
una taxa d’alcohol de 0,62 mg/l i 
també per conduir amb excés de 
velocitat en una via limitada. La 
policia catalana el va detenir pe-
ls delictes d’homicidi imprudent 
greu, per anar sota els efectes 
de l’alcohol i per conducció te-
merària. L’avís de l’accident mor-
tal es va produir a les 19.48 hores 
de la tarda i fins al lloc dels fets 
es van activar tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, quatre do-
tacions dels Bombers i tres am-
bulàncies del SEM. 

Cal recordar que la víctima, un 
home de 55 anys de nacionalitat 
argentina, viatjava al seient pos-
terior del vehicle i que els altres 

dos ocupants van sortir il·lesos. 
S’ha d’esmentar que es trac-
ta del tercer accident de trànsit 
amb una persona que perd la 
vida durant aquesta setmana. El 
passat dilluns dia 21 de setem-
bre un home de 69 anys d’edat, 
veí de València, va morir quan el 

totterreny que conduïa va sor-
tir-se de la via al quilòmetre 104 
de la C-12, al terme municipal de 
Maials. 

Pel que fa als fets, els Mossos 
van rebre l’avís a les 13.30 hores i 
segons va informar Trànsit el xo-
fer era l’únic ocupant del vehicle.
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Els Mossos han intervingut 8.244 
restes paleontològiques espoliats 
durant els últims 25 anys de di-
versos jaciments a les províncies 
de Barcelona, Lleida i Osca. Se-
gons un comunicat de la policia 
catalana, les peces haurien estat 
sostretes presumptament per un 
home de 70 anys conegut com 
“el senyor dels crancs” perquè 
majoritàriament tenia crustacis 
decàpodes de quatre espècies di-
ferents. Els fets es remunten al de 
març, quan els Agents Rurals van 
enxampar l’espoliador amb di-
vuit fòssils de crancs que acabava 
d’extreure del jaciment del Parat-
ge del Clot Sant Romà, a Bellprat 
(Anoia). Arran d’aquests fets es va 
entrar i escorcollar el seu domici-
li d’Igualada on van trobar milers 

de fòssils. La jutgessa del cas ha 
prohibit a l’home entrar a cinc ja-
ciments catalans, entre ells el de 
Prats de Carreu a Coll de Nargó 
(Alt Urgell), de la Valleta a Vilase-
ca de Seròs (Segrià) i de Salàs de 
Pallars – Sensuí a La Pobla de Se-
gur (Pallars Jussà).

La investigació va començar 
el 2016 quan es va detectar 
que havien fet diversos espolis 

La policia intervé 8.244 fòssils 
paleontològics robats en 
jaciments de Lleida i Osca

al jaciment del Paratge del Clot 
Sant Romà. Per aquest motiu els 
Agents Rurals feien inspeccions 
rutinàries freqüentment per pre-
venir aquesta conducta delictiva. 
D’aquesta manera, el 9 de març 
de 2019 van sorprendre un espo-
liador a qui li van intervenir divuit 

fragments de fòssils de crancs que 
acabava d’extreure del jaciment i 
que tenien una antiguitat d’entre 
35 i 45 milions d’anys. La investi-
gació i les actuacions policials han 
conclòs que el valor dels danys 
ocasionats i el material intervin-
gut supera els 140.000 euros.
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El valor dels 
danys supera 
els 140.000 

euros
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Els Bombers 
actuen en 
dos rescats de 
muntanya
Els Bombers de la Generalitat 
van actuar ahir en dos rescats 
de muntanya a la demarcació 
de Lleida. A les 10.19 hores del 
matí van rebre l’avís que una 
excursionista havia caigut per 
un desnivell de 5 metres d’alça-
da  i s’havia donat un cop al cap 
a la zona del Cortal de l’Oriol, a 
Bellver de Cerdanya. El SEM la 
va traslladar a l’hospital Trans-
fronterer. Minuts després, a les 
10.42 hores, van rebre un altre 
avís, aquesta ocasió a Guixers, 
on van haver de rescatar una 
excursionista accidentada en 
una pista forestal amb una pos-
sible fractura de cama.

Cremen tres 
contenidors de 
matinada al nucli 
de la Seu d’Urgell

Els Bombers 
extingeixen un 
foc de canyes a 
Artesa de Lleida

Revisen una teulada 
a punt de caure a 
Tàrrega pel vent

Els Bombers van treballar ahir 
a la matinada en un incendi 
que va cremar tres contenidors 
a la Seu d’Urgell, a l’altura del 
carrer cruïlla Josep Zulueta. Els 
serveis d’emergència van re-
bre l’avís a les 5.25 hores i fins 
al lloc dels fets es va desplaçar 
una dotació que va apagar els 
tres contenidors afectats: el de 
plàstic, el de cartró i paper i el 
de vidre, segons van informar 
des del cos.

Els Bombers van apagar ahir 
un foc de canyes al carrer del 
Solsonès número 7,a Artesa de 
Lleida, que es va produir entre 
el cementiri i la via de l’AVE. El 
cos va rebre l’avís a les 17.43. 
També van actuar en un incen-
di de vegetació a Penelles.

Les fortes ratxes de vent van re-
querir ahir l’actuació dels Bom-
bers de la Generalitat a Tàrre-
ga. En concret, van treballar en 
una revisió d’una antena que 
estava a punt de caure al carrer 
Marinada de la capital de l’Ur-
gell. Els fets van succeir a les 
9.45 hores del matí.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	M202009271
	publicacio (1)
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10bona
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	publicacio (1).pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10bona
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48




