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REDACCIÓ
❘ ELS ALAMÚS ❘ Dos motoristes van 
resultar ferits ahir al migdia 
després de patir una caiguda al 
terme municipal dels Alamús, 
a l’enllaç de la carretera LL-11 
amb l’autovia A-2 en direcció 
a Barcelona. L’accident, que es 
va produir per causes descone-
gudes i que s’estan investigant, 
va tenir lloc poc abans del mig-
dia a l’altura del quilòmetre 1 
quan dos motos van sortir de la 
carretera. Fins al lloc dels fets 
es van desplaçar tres ambulàn-
cies del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), dos dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
i diverses patrulles dels Mossos 
d’Esquadra. Els dos motoristes 
implicats van patir policontu-
sions i van ser evacuats en am-
bulància a l’hospital Arnau de 

Vilanova de Lleida amb pro-
nòstic menys greu.

D’altra banda, els Bombers 
van haver de rescatar un con-
ductor de 89 anys després que 

quedés atrapat a l’interior del 
vehicle després de bolcar  a la 
carretera N-II a Bellpuig. L’ac-
cident es va produir a les 12.45 
hores al quilòmetre 497. El cot-
xe era un Fiat Punto. El SEM 
va atendre el conductor al lloc 
de l’accident, però al no haver 

patit ferides importants el van 
poder donar d’alta in situ.

Balanç
Des que ha començat l’any, 

un total de sis persones han 
mort en accidents de trànsit 
registrats en les carreteres 
de les comarques lleidatanes. 
La xifra és inferior a la comp-
tabilitzada durant el mateix 
període del 2017, quan havien 
mort a Ponent nou persones. 
L’últim accident mortal es va 
registrar diumenge passat a To-
rà. Es tracta d’un motorista de 
cinquanta-cinc anys i veí de la 
localitat que va sortir de la via 
quan circulava per l’LV-3003. 
Només tres hores després, set 
persones van quedar ferides en 
un altre sinistre a la mateixa 
localitat, Torà.

Ferits dos motoristes a causa 
d’una caiguda a l’LL-11 als Alamús
L’accident es va produir al migdia en l’enllaç amb l’A-2

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

ACCIDENT A BELLPUIG
Un conductor de 89 anys 
va haver de ser rescatat a 
Bellpuig al bolcar el cotxe 
però no va patir ferides

Detingut per 
emportar-se 740 
euros de dos 
hotels d’Andorra

SUCCESSOS

❘ PAS DE LA CASA ❘ La policia an-
dorrana va detenir la set-
mana passada a Pas de la 
Casa un home de 56 anys 
acusat de robar 740 euros 
de dos hotels. L’arrest es 
va produir després que els 
agents tinguessin coneixe-
ment que s’havien produït 
dos furts a les cafeteries de 
sengles hotels d’Andorra la 
Vella i Escaldes-Engordany. 
El presumpte lladre va po-
der ser detingut després que 
pogués ser identificat amb 
les imatges de les càmares 
de seguretat. En aquestes es 
veu com s’emporta els diners 
de les caixes enregistradores 
de les cafeteries.

REDACCIÓ
❘ AGRAMUNT ❘ Un veí d’Agramunt 
d’uns 40 anys, Joan Bernaus 
Cuñé, va morir ahir al migdia 
després que caigués des d’un 
balcó d’un immoble situat a 
la travessia de la Fondandana 
d’aquesta localitat de l’Urgell. 
Els Mossos d’Esquadra van re-
bre l’avís del succés quan passa-
ven pocs minuts de dos quarts 
de dos del migdia, segons va 
informar un portaveu de la po-
licia catalana. Pel que sembla, 
l’home va perdre l’equilibri i va 
caure d’esquena des d’un balcó 
situat en la primera planta del 

seu habitatge. L’impacte contra 
el terra li va provocar lesions 
d’extrema gravetat que li van 
causar la mort pràcticament a  
l’acte.

Els Mossos d’Esquadra, com 
és habitual en aquest tipus de 
casos, han obert una investi-
gació per aclarir les causes del 
sinistre, encara que tot apunta 
que es tracta d’una mort acci-
dental, segons van informar 
les mateixes fonts de la policia 

autonòmica a última hora de la 
tarda d’ahir. Els investigadors 
confeccionaran un atestat del 
succés que, posteriorment, en-
viaran al jutjat de guàrdia de 
Balaguer. Fins al lloc de l’acci-
dent també van anar agents de 
la Policia Local d’Agramunt, 
així com diversos efectius dels 
serveis sanitaris, que no van 
poder fer res per salvar la vida 
de l’home.

L’home mort, que era jar-

diner de professió i treballava 
pel seu compte, era molt cone-
gut a Agramunt. La notícia de 
la defunció va provocar una 

gran commoció entre els veïns 
d’aquesta localitat de l’Urgell.

L’octubre del 2013 es va 
produir un succés similar a 
Mollerussa quan un veí de cin-
quanta-sis anys de la capital del 
Pla d’Urgell va morir després 
de caure accidentalment d’un 
quart pis. El succés es va pro-
duir en ple centre de la localitat, 
quan la víctima va relliscar i es 
va precipitar al buit des d’uns 
dotze metres.

L’accident va tenir lloc ahir al migdia a la travessia de la Fondandana.

SEGRE TÀRREGA

Mor un veí d’Agramunt després  
de caure d’esquena des d’un balcó
La víctima és Joan Bernaus Cuñé, d’uns 40 anys || L’accident va tenir lloc ahir cap 
a les 13.30 hores en un immoble situat a la travessia de la Fondandana

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Denuncien falta de mossos 
d’esquadra per trasllats  
de menors tutelats

SINDICATS POLÈMICA

❘ LLEIDA ❘ El sindicat de Mossos 
d’Esquadra USPAC va denun-
ciar ahir que algunes comarques 
de Catalunya, entre les quals les 
de la Regió Policial de Ponent, 
es queden sense patrulles en de-
terminats moments perquè la 
policia autonòmica ha de tras-
lladar menors tutelats per la Ge-
neralitat a centres d’acolliment 
distribuïts per tot el territori. El 
sindicat va assegurar ahir en un 
comunicat que han rebut quei-
xes per aquests trasllats, que 
solen produir-se de nit quan hi 
ha menys efectius disponibles. 
A més, consideren que no són 
els Mossos els que han de portar 
a terme els trasllats, i menys en 
cotxes mampara (no estan de-
tinguts i no van emmanillats), ja 
que són menors que estan sota 
la tutela de la Direcció Gene-

ral d’Infantesa i Adolescència 
(DGAIA). Aquests trasllats 
estan protagonitzats pels me-
nors que arriben per primera 
vegada a Catalunya. El 2010, 
els Mossos i el departament van 

firmar un acord per tal que fos 
la policia catalana la que els 
portés a la Ciutat de la Justícia 
a Barcelona i posteriorment a 
un centre d’acollida. Dels tras-
llats següents, ja se’n fa càrrec 
la DGAIA.

Sufoquen un incendi 
de xemeneia a Gavet 
de la Conca

EMERGÈNCIES

❘ GAVET DE LA CONCA ❘ Els Bom-
bers de la Generalitat van 
sufocar ahir a la tarda un 
incendi de xemeneia al nu-
cli de Sant Serni, a Gavet de 
la Conca. Els Bombers van 
rebre l’avís a les 18.23 hores 
i fins al lloc es van despla-
çar quatre dotacions. El foc 
també va afectar la teulada 
d’una casa de dos plantes. No 
hi va haver ni desallotjats ni 
ferits, segons van informar 
els Bombers.

D’ESQUENA
Pel que sembla l’home va 
caure d’esquena des d’un 
balcó de la primera planta 
de l’edifici

CENTRES D’ACOLLIMENT
USPAC assegura que no ha 
de ser la policia la que porti 
aquests menors als centres 
d’acolliment

DISPOSITIU
Al lloc van anar Mossos, 
Policia Local i sanitaris, però 
ja no van poder fer res per 
salvar-li la vida

cfarre
Resaltado
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