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Una veïna de Lleida de 79
anys mor en un accident a la
C-13, a Vallfogona de Balaguer
Viatjava de passatjera i el conductor va resultar
ferit i va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova
Vallfogona de Balaguer
REDACCIÓ
Una veïna de Lleida de 79 anys,
C. M. O., va morir ahir al matí en
un accident de trànsit a la C-13,
a l’altura de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. El cotxe on
viatjava com a passatgera davantera va sortir-se de la carretera al
quilòmetre 30,5. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 7.21
hores. El conductor del vehicle va
resultar ferit menys greu i va ser
traslladat en ambulància a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Amb aquesta víctima, ja són tres les persones que
han mort en accidents de trànsit
a la xarxa viària interurbana de
Catalunya aquest any.
El Servei Català de Trànsit va
informar que l’accident va tenir
lloc al terme municipal de Vallfogona de Balaguer en direcció
Cubells (Noguera) i que, per causes que encara s’estan investigant, un turisme va sortir-se de
la via. Arran del sinistre, es van
activar dues patrulles del cos dels
Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Per altra banda, a les 8.17
hores es va registrar un altre accident, en aquesta ocasió al quilòmetre 99 de la C-12, al terme
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municipal de Maials. Els serveis
d’emergències van ser informats
que un turisme havia xocat contra un camió i, fins al lloc dels fets
es van desplaçar els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el Sistema
d’Emergències Mèdiques. Tot i així, cal esmentar que les persones
que viatjaven en els vehicles van
resultar il·leses. Finalment, va haver-hi un accident a la C-47, a Balaguer, a les 11.32 hores, on van
xocar dos vehicles i una persona
va resultar ferida lleu.

FOTO: Tony Alcántara / Punt on es va produir l’accident de trànsit

Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir un incendi que
va cremar una superfície total
de 5.000 metres quadrats de
matolls al quilòmetre 65,5 de
la C-28z, al terme municipal de
l’Alt Àneu. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats a les 15.27 hores que
s’havia iniciat un incendi en el
citat punt de la carretera. Ràpidament, fins al lloc dels fets es
va desplaçar una dotació dels
Bombers de la Generalitat, que
va ser l’encarregada de dur a
terme les corresponents tasques d’extinció del foc.

Denuncien
i aturen un
tallada de
roures a
Conca de Dalt
Els membres del cos d’Agents
Rurals van denunciar i aturar
els treballs d’una tallada de
roures que s’estava duent a terme a la localitat de Conca de
Dalt. En aquest sentit, segons
van informar a través de les
xarxes socials els rurals, l’aprofitament forestal estava autoritzat per les autoritats, però en
el moment en el que els Agents
Rural que es van desplaçar van
aturar els treballs que es realitzaven ja s’havia superat en
prop de 10 tones el màxim de
llenya autoritzada.

El concurs per auditar les eleccions a
les cambres de comerç queda desert

Caixabank
dóna suport
al sector
vitivinícola
CaixaBank i la Federació espanyola del Vi (FEV) han renovat la
seva col·laboració per promoure la competitivitat al sector del
vi a l’Estat espanyol. En virtut
d’aquest acord signat entre les
dues parts, l’entitat financera ajudarà a impulsar la internacionalització dels vins espanyols i posarà
a la seva disposició una cartera
exclusiva de diferents productes
i serveis.

Cremen
5.000 metres
quadrats de
matolls a
l’Alt Àneu

El Departament d’Empresa de la Generalitat ha declarat desert el
concurs per auditar el procediments de votacions de les properes
eleccions a les cambres de comerç catalanes. Aquest fet farà que la
Conselleria dugui a terme una adjudicació directa després d’analitzar
possibles candidats.

Els preus de l’habitatge de segona mà
a Lleida pugen un 7,9% el desembre
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El preu mitjà de l’habitatge de segona mà a Catalunya es va situar al
desembre de 2018 en els 2.076 euros per metre quadrat, un 16,27%
més que el mateix mes del 3017. En aquest sentit, s’ha de dir que en
el cas de la demarcació de Lleida, els preus mitjà de l’habitatge es
van incrementar un 7,91%, mentre que a Girona va ser d’un 7,51%, i
a Tarragona, d’un 5,33%.

