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El doble radar de tram de l’A-2 
instal·lat entre Tàrrega i Vilagras-
sa, a l’Urgell, ha multat un total 
de 7.275 vehicles des de la seva 
entrada en servei el 4 de desem-
bre del 2017 i fins el 31 de juliol 
d’enguany, el que representa una 
mitjana de 34 al dia. En concret, 
el Servei Català del Trànsit ha ini-
ciat 5.296 expedients en el tra-
jecte Vilagrassa-Tàrrega, mentre 
en sentit invers, entre Tàrrega i 
Vilagrassa han estat un total de 
1.979, segons les dades facilita-
des pel SCT. 

El radar de tram o cinemò-
metre multa els vehicles que 
circulen per damunt de la velo-
citat permesa a la via, que en el 
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FOTO: ACN / Es tracta del segon radar de tram a la demarcació

El radar de tram de Tàrrega 
a Vilagrassa posa més de 
7.200 multes en 7 mesos

cas d’aquest tram de l’A-2 és de 
120 quilòmetres per hora, fent 
un càlcul del temps que tarden 
els vehicles a recórrer els quilò-
metres des d’on estan situats els 
punt d’inici i final d’aquest dispo-

sitiu. El situat entre Tàrrega i Vi-
lagrassa, i viceversa, és el segon 
radar de tram que hi ha a la de-
marcació de Lleida després del 
que es va instal·lar fa uns anys al 
túnel de Vielha.

Els Bombers van realitzar durant 
el dia d’ahir fins a quatre rescats 
de muntanya amb la intervenció 
de l’helicòpter en diferents lo-
calitzacions del Pirineu lleidatà. 
A la Torre de Capdella, a la Vall 
Fosca, una dona de 59 anys va 
ser rescatada i evacuada a l’hos-
pital de Tremp mentre baixava 
del Montsent de Pallars amb 
una possible fractura de canell. 
També hi va haver un rescat al 

Torrent de la Rubinat d’una do-
na accidentada en una zona de 
difícil accés. A la Vall de Boí, una 
família amb infants es van per-
dre mentre realitzaven la ruta de 
Durro a Saraís. Un grup de 5 per-
sones també es va desorientar a 
Josa de Cadí, a l’Alt Urgell. D’al-
tra banda, una parella de 28 i 24 
anys van perdre’s a Gósol, men-
tre baixaven de la tartera del Pe-
draforca al mirador de Gresolet.

Els Bombers realitzen dos 
rescats de muntanya i tres 
recerques al medi natural

FOTO: @bomberscat / Una dona va ser evacuada a l’hospital de Tremp

Cremen 500 m2 de 
matolls a la sortida 
de Tàrrega i 800 m2 

a Menàrguens
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir dos focs que 
es van produir a Tàrrega i a Me-
nàrguens. El primer d’aquests 
va cremar 500 m2 de matolls a 
la sortida de la capital de l’Ur-
gell a les 18.05 h, mentre que 
el segons es va produir al qua-
dre elèctric d’un magatzem de 
Menàrguens la nit del dimarts. 
Fins al lloc dels fets van anar-hi 
2 dotacions dels Bombers.

Ferit menys greu en 
sortir de la via amb 
moto a Montferrer 
i Castellbò

Un motorista va resultar ahir al 
matí ferit menys greu en sortir 
de la via amb la moto a l’N-260, 
al punt quilomètric 255, a l’al-
çada de Montferrer i Castell-
bò. L’accident va tenir lloc a les 
12.20 h mentre el motorista 
anava en direcció a Sort. El ferit 
va ser traslladat a l’hospital de 
la Seu d’Urgell.
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