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8 1 LLEIDA 

EMERGENCIES 

Augmenten les 
trucades al112 
al pla i el Pirineu 
1 LLEIDA 1 Les trucades al112 
fetes des de les comarques 
del pla entre els mesos de ge
ner i juny van pujar un 11% 
respecte al mateix període de 
l'any passat, fins a les 41.733 
trucades. A les comarques de 
l'Alt Pirineu i Aran, el 112 
va rebre 9.216 trucades, un 
34,9%. Del total, van aug
mentar les trucades per aler
tar d'incendis. 

TRANSIT 

Un conductor ebri 
xocaambuna 
furgoneta a Balafia 
1 LLEIDA 1 Un conductor de 31 
anys va ser denunciat penal
ment diumenge per circular 
ebri i xocar amb una furgo
neta aparcada a l'avinguda 
Alcalde Porqueres. El xofer 
va donar una taxa positiva 
d'alcohol de 0,47mg/l. Uns 
altres dos conductors van 
ser denunciats per triplicar 
la taxa d'alcoholemia després 
d'infraccions als carrers El 
Cogul i Príncep de Viana. 

PAERIA DE CERVERA 

ANUNCI 

El Pie de la Paeria de Cervera, en 
sessió ordinaria de data 21 de julio! de 
2022, va adoptar l'acord d'aprovar 
inicialment el reglament de regulació 
d'horaris, control i gestió de transit del 
carrer Major de Cervera, mitjancant 
un sistema registrador optic 
intel-ligent i identificació automatica 
de vehicles, sotmetre'l a informació 
pública i concedir audiencia als 
mteressats. 
En compliment del tramit d'informa
ció pública, els acords esmentats i el 
text íntegre del reglament es poden 
consultar a la seu electrónica de la 
Paeria https://cervera.sedelectroni
ca.es/board i a les oficinas munici
pals: tots els dies laborables, de les 
9.00 ha les 14.00 h, durant el termini 
d'informació pública de trenta dies 
habils comptats a partir del dia 
següent al de la darrera publicació ' 
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la • 
Província de Lleida (BOP), en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), en un mitja de comunicació 
escrit diari, a l'e-tauler i al tauler 
d'anuncis de la Paeria a fi que, en 
aquest termini, es pugui examinar 
l'expedient i presentar-hi les al-lega
cions, els suggeriments Vo les 
reclamacions que considerin adients. 
Transcorregut aquest termini sense 
que s'hagin prodult al-legacions ni 
reclamacions, el reglament de regula
ció d'horaris, control i gestió de transit 
del carrer Major de Cervera esdevin
dra aprovat definitivament sense cap 
tramit ulterior, llevat de les publica
cions preceptivas. 

Joan Santacana Vélez 
Paer en cap 

SUCCÉSSOS AGRESSIÓ 

SEGRE 
Oimarts, 2 d'agost del 2022 

Detingut un jove per apunyalar el 
seu germa en pie carrer del Nord 
El ferit va ser evacuat a l'Arnau amb ferides a l'abdomen, el bra<; i el pit 1 1 L'agressor, 
de 18 anys, va quedar en llibertat provisional després de declarar davant del jutjat 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La Guardia Urbana va 
detenir la matinada de dissabte 
un jove de 18 anys acusat d'apu
nyalar el seu germa en ple car
rer del Nord arran d'una bara
lla. Diverses patrulles van ser 
alertades a les 04.00 hores per 
una baralla en la qual hi podría 
ha ver ferits per arma blanca. A 
l'arribar a la zona, un testimoni 
va informar els agents que al 
carrer del Nord havia vist dos 
individus a terra que s'estaven 
agredint. Veient que un d'ells 
tenia un ganivet a cada ma, li va 
recriminar l'agressió, a la qual 
cosa el jove va respondre que 
la víctima "era el seu germa i 
volia matar-lo". 

EÍ testimoni va indicar els 
agents que l'agressor es troba
va al carrer General Brito i que 
la víctima, que presentava una 
ferida a !'abdomen amb molta 
sang, es trobava tirat a terra al 
carrer del Nord. 

Els urbans es van dirigir rapi
dament fins a General Brito, on 
van trobar el presumpte agres
sor amb una ferida al cap. Una 
altra dotació es va desplacar 
fins al domicili de la víctima, 
on es trobava en aquell moment, 
i van comprovar que presenta va 
diverses ferides a !'abdomen, 
avantbrac i pectoral. Els agents 
van procedir a l'arrest de l'acu
sat, M.R., de 18 anys i veí de 
Lleida, per un delicte d'homi-

VIOLENCIA MASCLISTA 

Denuncia la 
seua parella 
per agredir-la al 
Centre Historie 
1 LLEIDA 1 Un veí de Lleida de 39 
anys va ser detingut diumenge a 
la tarda acusat d'agredir la seua 
parella en un domicili del car
rer Galera. La Urbana va rebre 
l'avís a les 18.45 hores. Segons 
va denunciar la mateixa vícti
ma, de 46 anys, havia tingut una 
forta discussió amb la seua pare
lla i aquesta li va trencar el tele
fon mobil, la va espentejar fins 
a fer que caigués a terra i li va 
tirar una cadira. Després de la 
denúncia, els agents es van per
sonar a l'habitatge de l'acusat, 
que van· arrestar per un delicte 
de maltractament en l'ambit de 
la llar. La dona va anar pel seu 
propi peu a un centre medie per 
curar les ferides que presenta. 
Els Mossos van atendre quatre 
dones al dia durant el primer 
semestre per violencia masclista 
a les comarques lleidatanes. 

Vista del carrer del Nord, on va ten ir lloc l'agressió dissabte a la matinada. 

cidi dolós en grau de temptati
va i amenaces. La víctima, de 
24 anys, va ser traslladada a 
!'hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida. 

Mentrestant, el jutjat de gufu
dia de Lleida va rebre ahir el de
tingut i després de la declaració 
va acordar la llibertat provisi
onal amb mesures cautelars de 
compareixenca periodiques al 

jutjat. La causa esta oberta per 
un delicte de lesions, segons van 
informar ahir des del TSJC. 

Un altre detingut per drogues 
D'altra banda, la Guardia Ur

bana va arrestar diumenge a la 
matinada un home de 30 anys 
per trafic de drogues al Centre 
Historie. Els fets van tenir lloc a 
les 1.20 hores al carrer Veguer 

SUCCESSOS EMERGENCIES 

de Carcassona. Al detingut li 
van decomissar tres bossetes 
amb marihuana, de forma que 
va ser detingut per un delicte 
contra la salut pública. Durant 
el cap de setmana, la Urbana va 
denunciar quatre persones per 
consum i possessió de drogues. 
També va multar quatre ciuta
dans per consum d'alcohol a la 
placa Pau Casals. 

Un mosso tora de servei 
auxilia dos persones al canal 
Fa un any ja va treure de l'aigua un home que hi havia caigut 

REDACCIÓ 
1 LLEIOA 1 Un agent dels Mossos 
d'Esquadra fora de servei va 
auxiliar a mitjans del mes de 
juliol passat dos persones que 
eren al canal de Seras, a !'altu
ra de l'avinguda de la Canaden
ca. Segons van explicar fonts 
proximes, l'incident es va pro
duir cap a les 13.00 hores del 
migdia, quan una usuaria d'un 
centre medie proper havia cai
gut al canal i un treballador del 
centre havia anata auxiliar-la. 
En un moment donat, l'agent, 
que es trobava de servei i era 
per la zona, va escoltar crits 
i a l'atansar-se fins allloc va 
observar que hi havia dos per
sones dios de l'aigua. El mosso 
va poder veure com el treba
llador, que subjectava la noia 
per evitar que s'ofegués, estava 

perdent forces i finalment el 
corrent es va emportar la jo
ve. En aquell moment, l'agent 
no va dubtar a tirar-se a l'ai
gua per rescatar la noia. Una 
patrulla deis Mossos va poder 

RESCAT 

L'agent es va tirar a l'aígua 
al veure que el treballador 
del centre perdía torces i 
rw podía subjectar la jove 

finalment auxiliar-los. La jove, 
que esta va inconscient al sortir 
de l'aigua, va ser traslladada a 
un centre sanitari. Els tres es 
troben en bon estat. 

Es dona la circumstancia que 
no és la primera vegada que 

aquest mosso salva un ciuta
da al canal de Seros.,De fet, el 
17 de maig de l'any passat, va 
auxiliar un veí de 37 anys que 
havia caigut a l'aigua. L'inci
dent es va produir al voltant de 
dos quarts de dotze del matíJ 
quan un home que presenta va 
signes d'embriaguesa va dei
xar les seues pertinences a ter
ra i va caure al canal. L'agent 
va veure el que va succeir i, 
després d'alertar els serveis 
d'emergencies, rapidament 
va poder rescatar l'home amb 
l'ajuda d'unes cordes. Fins al 
lloc es van traslladar quatre 
dotacions dels Bombers, pa
trulles de la Guardia Urbana 
i efectius del SEM. L'home va 
ser traslladat a !'hospital Ar
nau de Vilanova amb principis 
d'hipotermia. 

nsegu
Resaltado
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Més de deu agrupacions bailen en la 
cinquena trabada de country a lid ns 
La pla¡;a Catalunya de Castelldans es va convertir dissabte 
passat en l'epicentre del country. Més de deu agrupacions 
del territori lleidata van participar en aquest cinque en
contre organitzat pel grup The Castle Country. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimarts, 2 d'agost del2022 

Els joves de la Pobla de Segur van rebre un val de 30 euros per gastar en comer~os del municipi. 

Camps de treball juvenils 
Revisions gratu'ltes pera nens sahrauís 
a la Fu 1 acto reruela·Sanfeliu 

Una vintena de voluntaris, en una residencia a la Pobla de Segur 
11 Una altra quinzena, en un jaciment iberic a la Segarra 

Els nens sahrauís a Lleida continuen rebent revisions 
gratui:tes. Ahir va ser el torn d'examinar la vista a la 
Fundació Ferreruela-Sanfeliu per als tres primers nens: 
Hamma, Zeinab i Glana. 

1 LA POBLA DE SEGUR/GRANYANELLA 1 

La setmana passada, coincidint 
amb el final del mes de juliol, 
van concloure dos camps de tre
ball juvenils a les comarques de 
Lleida. D'una banda, a la Pobla 
de Segur, un total de 26 joves 
d'aquesta localitat del Pallars 
Jussa van participar en l'activi
tat organitzada per l'ajuntament 
de companyia als usuaris de la 
residencia Nostra Senyora de 
Ribera, interrompuda els dos 
anteriors estius per la pande
mia. Els joves també van oferir 
el seu suport a l'escola bressol 
del municipi, obrint cada día el 
Jardí dels Llibres, i van col·la
borar amb la brigada municipal. Joves participants en les excavacions al Pla de les Tenalles. 

Pla de les Tenalles 

La cantant Massiel compleix avui 75 anys 
marcats perla seua victoria a Eurovisió 

D'altra banda, el jaciment ibe
ric del Pla de les Tenalles, a la 
vall de l'Ondara, a Granyanella 
(Segarra) i propietat de l'ajunta
ment de Tarrega, va acollir la 
setmana passada un camp de 
treball d'arqueologia pera joves 
d'entre 15 i 17 anys. La iniciati
va, impulsada des de la direcció 

general de Joventut de la Gene
ralitat, va reunir una quinzena 
de joves de Valencia, Madrid i 
Sevilla, entre altres proceden
des. Monitors de l'entitat edu
cativa Qualia van desenvolupar 
l'activitat, que van dirigir els 
arqueolegs del Museu Tarrega 
Urgell, adscrits a la regidoria 
de Cultura de Tarrega. Aquesta 

· quarta campan ya arqueológica 
va permetre descobrir a la zona 
aquest del jaciment -datat entre 
el segle IV aC i fins a l'entorn 
del200 aC-una estructura amb 
un dels seus extrems de forma 

Setanta-cinc· anys compleix avui Massiel, consagrada per 
a la historia com la primera guanyadora per a Espanya 
del Festival d'Eurovisió el1968, un triomf que ha eclipsat 
la resta de la seua carrera artística. 

HOPOSCOP 
ARIES 21-111 1 19-IV. 
Teniu més a favor del que us penseu. 
Poseu-vos en el centre de les mirades i 

deixeu que la inteJ.Iigencia capti la merescuda 
atenció de companys i superiors. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
No permeteu que un canvi de plans us 
alteri el dia. lmpulseu els canvis que 

desitgeu. Fareu les coses, independentment de 
les queixes i crítiques. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Poseu més for~a en les vostres para u les. 
No us atureu fins que estigueu satisfets 

amb els resultats. Useu la imaginació, guanyeu 
impuls i avanceu cap al cim. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Podeu ser expressius sen se exagerar. 
Cenyir-vos als fets fara que la vida sigui 

més facil i us ajudara a guanyar-vos el respecte. 
No perdeu de vista les vostres intencions. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Una ment oberta portara idees emoci
onants. Feu un viatge o concentreu-vos 

en activitats que us pos in al dia respecte al que 
desitgeu realitzar. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Modifiqueu el que no us agrada i seguiu 
endavant. Poseu temps i energia on 

compten i genereu l'ambient que millor s'adapti 
a les vostres necessitats. Aprofiteu el moment. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Mantingueu una vida simple, possible 
i estable. No deixeu que les emocions 

s'apoderin de vosaltres i arru'lnin una cosa bona. 
Un comportament exagerat ennuvola la visió. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Tireu endavant i feu realitat els vostres 
somnis. Les accions parlen més que les 

paraules i us ajudaran a demostrar com de se
riosos sou respe~te a les vostres intencions. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Els diners es mouen en la vostra direc
ció. lnvertiu en ta lents i habilitats. La 

diversitat sera el bitllet a un millor estil de vida. 
Feu les coses de manera diferent. 

. semicircular i compartimentada 
en diferents espais, de la qual 
de moment no s'ha pogut fixar 
ni cronología ni funcionalitat. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Estigueu atents al que succeeix al vol
tant. Quedeu-vos a prop de casa i pro-

tegiu actius. Actualitzeu la carpeta d'inversions 
o canvieu la forma com fe u servir els diners. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Si obriu els ulls i repasseu el que ha 
ocorregut podreu veure bé la manera 

en que algú opera. Quan es tracta de societats 
financeres no ignoreu els senyals. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
S'encoratja un canvi. Afegiu habilitats 
que us ajudin a perseguir els somnis. La 

felicitat depem que fe u el correcte i el millor per 
a vosaltres. 
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