
La Policia Local va identificar sis 
persones de diverses nacionali-
tats per la seva participació en 
una baralla multitudinària en un 
bar de Mollerussa aquest diu-
menge a la nit. Segons fonts mu-
nicipals, els fets es van produir 
per motius que es desconeixen 
al voltant de dos quarts d’onze en 
un establiment situat entre l’Avin-
guda del Canal i el creuament 
amb la carretera de Miralcamp. 
Els presumptes implicats es van 
arribar a llençar entre ells les ca-
dires de l’establiment, tal com es 
pot apreciar en les imatges dels 
vídeos que es van publicar a les 
xarxes socials. Segons les matei-
xes fonts, un agent de la Policia 
Local que es va desplaçar fins al 

lloc alertat per la baralla va patir 
ferides lleus a la cama i al colze 
i va haver de ser atès al CAP del 
municipi. Així, la Policia Local va 
traslladar la denúncia als Mossos 
d’Esquadra, que obriran una in-
vestigació per aclarir els fets ocor-
reguts a la capital de la comarca 
del Pla d’Urgell. Entre els motius 

de la baralla es podria deduir el 
consum d’alcohol al trobar-se en 
l’exterior d’un establiment enca-
ra que podria ser per problemes 
personals entre els participants 
de l’enfrontament. L’atestat po-
licial intentarà aclarir les causes 
d’aquest combat per iniciar les di-
ligències corresponents.

Identificats 
després d’una 
baralla múltiple 
a Mollerussa

FOTO: L. M. / Els veïns de la zona van gravar un vídeo durant la baralla

Denunciat un veí 
d’Alcarràs per conduir 
de forma temerària
L’infractor va ser gravat per diversos 
usuaris a l’A-22 i l’N-240 a Lleida
Els Mossos d’Esquadra 
van identificar i denunciar 
penalment ahir un veí 
d’Alcarràs de 45 anys per 
conduir de forma negligent i 
temerària per l’autovia A-22 
i l’N-240.

Lleida
REDACCIÓ
La policia catalana va obrir una 
investigació després que dijous 
passat a la tarda van començar a 
circular uns vídeos per les xarxes 
socials on es podia veure la con-
ducció temerària d’aquest home 
que anava amb una furgoneta 
gris. Les imatges es van fer virals 
i els Mossos van aconseguir loca-
litzar el suposat conductor negli-
gent el passat dissabte. El vehicle 
va quedar en dipòsit a disposi-
ció de l’autoritat judicial i l’home 
s’haurà de presentar davant del 
jutge quan sigui requerit.

En el vídeo es podia veure com 
el conductor posava en perill la 
vida de les persones que circula-
ven per la A-22, entre Almacelles 

FOTO: L.M./ La furgoneta va avançar de forma temerària a la resta
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i Lleida. La carrera suïcida del con-
ductor va ser gravada des d’un 
altre vehicle que circulava dar-
rere i que el seguia durant tot el 
tram, d’almenys 15 quilòmetres. 
El vídeo es va penjar a les xarxes 
socials i es va fer viral de mane-
ra que va arribar a coneixement 
dels Mossos i que van obrir una 
investigació. En les imatges es veu 
que una furgoneta gris feia esses 

per la carretera ocupant els dos 
carrils de circulació. També va fer 
avançaments per la dreta ocupant 
part de la vorera el que va provo-
car que els altres vehicles van ha-
ver de fer maniobres brusques. A 
més, amb un altre avançament va 
obligar a aturar-se a un altre ve-
hicle que venia de front. Les per-
sones que van gravar el vídeo van 
fer comentaris estupefactes.

Els Agents Rurals van denunciar 
dos caçadors de conills a Tàrrega 
durant la inspecció a un grup de 
cinc persones. Un dels caçadors 
va ser denunciat per no recollir 
les beines dels cartutxos i un 
altre per caçar amb l’ús de xar-
xes prohibides infringint la Llei 

de Protecció dels Animals i per 
caçar sense tenir la llicència. Els 
Agents Rurals van decomissar 
les armes durant la intervenció i 
també van dur a terme diverses 
actes d’inspecció d’irregularitats 
en la identificació de gossos i fu-
res utilitzades per a la caça.

Denunciats per caçar conills 
amb xarxes il·legales a Tàrrega

Rescaten una dona 
indisposada de 76 
anys a la zona de la 
tartera al Congost 
de Mont-rebei

Un incendi deixa 
calcinat un vehicle 
sense passatgers 
a la via C-1412b 
d’Artesa de Segre

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una dona in-
disposada de 76 anys a la zo-
na de la tartera al Congost de 
Mont-rebei. L’avís es va rebre a 
les 15.38 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar el Grup 
Actuacions Especials (GRAE) 
amb un helicòpter i una do-
tació terrestre. La dona va ser 
traslladada fins l’hospital de 
Tremp ja que es trobava indis-
posada. Aquest cap de setma-
na, els Bombers van traslladar 
un home de 42 anys ferit greu 
després de precipitar-se men-
tre feia parapent a Àger, a la 
banda sud de Terrafets.

Un vehicle va quedar total-
ment calcinat ahir a la carrete-
ra C-1412b, al terme municipal 
d’Artesa de Segre. L’avís es va 
rebre a les 17.25 hores i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 9 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat. A l’interior no es 
trobaven els passatgers i el foc 
va afectar els marges de la car-
retera. A les 19.51 hores el foc 
es va donar per extingit. D’altra 
banda, un altre incendi d’ahir 
va cremar un contenidor i un 
arbre a l’exterior d’un magat-
zem de tèxtil a l’Espluga Calba 
i durant aquest sinistre cap per-
sona va resultar ferida.

La Guàrdia Civil va difondre ahir 
a les xarxes socials la desaparició 
aquest diumenge de Mariela del 
Valle Bertola a Almacelles. La do-
na de 46 anys, de 1,70 metres, té 
el cabell castany fosc i va ser vis-
ta amb pantalons i jersei de color 
negre. També portava una mot-
xilla de color blanc i bossa negre 
així com unes ulleres negres, una 
jaqueta gris i sabatilles blanques.

Busquen una dona de 46 anys 
desapareguda a Almacelles 
aquest cap de setmana

Imatge recent de la dona 

rcolomina
Resaltado
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