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Sis pobles de Lleida, al capdavant 
en risc de_ contagi de Catalunya 

Salut comen~a 
dema els tests 
a Alcarras 
1 ALCARRAS 1 La conselleria de 
Salut comenc;ara dema els 
tests massius a Alcarras. L'al
calde, Manel Ezquerra, va 
explicar ahir que a més deis 
PCR, també es faran proves 
serologiques als menors de 
divuit anys. "Són la franja 
de població en edat escolar i 
permetra tenir una fotografía 
de la situació per a l'inici del 
curs", va dir Ezquerra. 

A Tarrega creix fins a superar el de Balaguer i se situa gairebé al nivell de la Seu 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Mitja dotzena de pobles 
de Lleida són al capdavant del 
risc de rebrot de Covid de Ca
talunya. Es considera alt quan 
l'índex supera el cent, i en tots 
esta per sobre de mil. El més 
elevat és Ciutadilla, amb 2.955. 
El segueixen Vallfogona (1.715), 
Tornabous (1.258), Montgai 
(1.156), Alcarras (1.104) i Al
besa (1.059). Benifallet, a Tar
ragona, és ]'única equiparable a 
la resta del territori catala amb 
1.699. 

Ciutadilla va registrar fa un 
parell de setmanes tres positius 
en una família, amb dos asimp
tomfltics i un amb símptomes 
lleus, tots aillats al seu domicili. 
La farm1ia afectada ho va comu
nicar als vei'ns. Els que van estar 
en contacte estret amb ells es 
van sotmetre a test i van resul
tar negatius. A Montgai, alguns 
joves estan aillats després del 
positiu d'una jove que va tor
nar de vacances amb símptomes 
lleus. Es van sotmetre a tests 
amb resultats negatius. 

Al marge d'aquestes locali
tats, el risc de rebrot de Tarrega 
ha crescut fins a 703, cosa que 
la situa al capdavant de Cata
lunya per sobre de Balaguer 
(608) i molt a prop de la Seu 
(712). L'Urgell ha multiplicat 
per sis el risc en una setmana. 
Es el tercer índex més gran Ca
talunya, només darrere de l'Alt 
Urgell (533,30) i de la Noguera 
(485,93). Així mateix, té la taxa 
de contagi més gran (2,80). 

Tres casos més 
a la residencia 
MareJaner 
de Cervera 
Torre-serona torna a 
rebre familiars 
X. SANTESMASSES 1 X.R. 
1 CERVERA 1 La residencia M are 
Janer de Cervera ha detectat 
tres nous casos de coronavi
rus entre persones grans que 
havien estat en contacte amb 
la usuaria que va donar posi
tiu la setmana passada (vegeu 
SEGRE de divendres). Aquesta 
persona va ser traslladada a 
}'hospital d'lgualada, on evolu
ciona favorablement. Segons la 
Paeria, els nous positius tenen 
una carrega viral baixa i pre
senten símptotnes lleus, pero 
tenen patologies previes. Els 
treballadors que havien estat 
en contacte amb el primer po
sitiu van donar negatiu. Salut 
fara entre avui i dema tests a 
la resta de residents i emple-
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lmatge de la residencia M are Janer de Cervera. 

ats. De moment, els padrins 
estan alllats a les habitacions i 
el centre ha extremat les mesu
res de protecció dels empleats. 
D'altra banda, a la residencia 
Mare Güell, també de Cervera, 
queda només un cas actiu (hi 
va haver un brot amb 14 po
sitius deis quals 3 van morir). 
Aquesta setmana esta previst 
fer proves massives de nou. 

En cas que surtin negatives, 
el centre reprendra la vida 
comunitaria. 

En un altre ordre de coses, 
el geriatric de Torre-serona va 
reprendre ahir les visites deis 
familiars amb estrictes mesu
res de seguretat. D'altra banda, 
altres centres de Lleida conti
nuen tancats per l'alt índex de 
risc de rebrot. 

Alt Urgell (la Seu). La co
marca amb l'índex de risc 
més elevat de Catalunya. 

Noguera {Balaguer). Segona 
taxa més alta, segons Salut. 

Urgell (Tarrega). Tercera co
marca en risc de rebrot. 

Segria (Lieida). Setena en el 
conjunt de Catalunya. 

Les Garrigues (Borges). El 
risc baixa de 157 a 1 04. 

Pla d'Urgell (Mollerussa). 
Desena comarca en risc de 
rebrot. 

Segarra (Cervera). El risc de 
rebrot s'ha tornat a red u irise 
situa en 60,94. 

P. Jussa (Tremp). El risc es 
redueix a la meitat en 5 dies. 

P. Sobira (Sort). La taxa es 
dobla en el mateix període. 

Val d'Aran (Vielha). L'índex 
passa de 23,03 a 121,09. 

Solsones (Solsona). Puja de 
6,52 a 39,1 O en 5 di es. 

Cerdanya lleidatana. A 
Montella és de 88 i a Bellver, 
de 1 5,66. En els altres 4 muni
cipis, O. Al conjunt de la co
marca és de 129,42. 

Alta Ribagor~a (Pont de Su
ert). No consten casos en les 
últimes setmanes. 

Així mateix, el primer 
edil va recordar que es pre
veuen entre 500 i 600 PCR i 
es convocara aleatoriament 
persones de diferents grups 
d'edat. Avui esta previst que 
es munti una carpa per rea
litzar els tests. 

Confirmen 
un nou casa 
la Val d'Aran 
1 VIELHA E MIJARAN 1 El Conselh 
Generau d'Aran va confir
mar ahir un nou cas de coro
navirus, que s'ha detectat a 
través de les proves PCR que 
es porten a terme a l'Espitau 
de Vielha. La persona infec
tada es troba actualment en 
aillament domiciliari. Se
gons assenyalen dades de la 
conselleria de Salut, la Val 
d'Aran compta amb un total 
de 179 positius acumulats des 
de l'inici de la pandemia. El 
govern aranes va recordar 
la necessitat de seguir totes 
les mesures preventives que 
han establert les autoritats 
sanitaries. 

Tests a vint nens de Castell 
de Mur a l'haver estat en 
contarte amb un cas 
X.R. 
1 CASTELL DE MUR 1 Una vintena de 
nens i nenes d'entre 13 i 5 anys 
de Guardia de Noguera, al mu
nicipi de Castell de Mur, es van 
sotmetre dilluns de la setmana 
passada al test PCR a l'haver 
estat en contacte amb un cas de 
corona virus. 

Es tracta de joves que resi
deixen en aquesta població i 
altres que estiuegen al poble. 
Només un ha donat positiu, 
pero tots es troben actualment 
alllats, seguint el protocol de la 
Generalitat, i sortiran del confi
nament'aquest dijous, segons va 
explicar l'alcalde, Josep Maria 
Mullol. 

Aquest focus es va detectar 
fa aproximadament dos setma
nes i té origen en una família 
de Barcelona que estiueja en 
aquesta localitat del Jussa. Els 

cinc membres de la família van 
tornar a la capital catalana des
prés de coneixer que un d'ells 
havia -donat positiu. Els altres 
quatre membres de la família 
també van donar positiu quan 
es van realitzar la prova PCR a 
Barcelona, segons va assegurar 
Mullo l. 

"La situació esta controlada" 
El primer edil de Castell de 

Mur va explicar que el centre 
d 'atenció primaria (CAP) de 
Tremp s'encarrega de contro
lar la situació a la població i que 
també estan en contacte amb el 
centre de Salut de Barcelona al 
qual va la familia. 

Així mateix, Mullol va des
tacar que "la situació esta molt 
controlada" i va agrair la feina 
del personal sanitari del CAP 
de la capital del Pallars Jussa. 
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Vuit menors estan ingressats per 
la Covid-19 en hospitals catalans 
A més d'una trentena de joves d'entre divuit i trenta anys 11 Un de cada deu 
hospitalitzats per coronavirus. a Catalunya no supera els 40 anys, segons Salut 

AG~NCIES 
1 BARCELONA 1 El coronavirus no 
entén d'edats. Aquest va ser el 
missatge que va llan~ar ahir la 
Generalitat després d'aprovar 
noves mesures per intentar fre
nar la pandemia abans de l'inici 
del curs escolar i el final de les 
vacances d'estiu. 

1 és que, segons assenyalen 
les dades de la conselleria de 
Salut, hi ha vuit menors d'edat 
hospitalitzats per coronavirus 
a Catalunya. A més, 31 perso
nes més d'entre divuit i trenta 
anys també es traben en cen
tres hospitalaris catalans ten en 
SARS-CoV-2. En total, 76 dels 
672 ingressats pe r coronavi
rus a Catalunya tenen menys 
de quaranta anys i representen 
poc més de 1'11 per cent. 

En paral-lel, la xifra de pa
cients que necessiten entrar a 
les unitats de cures intensives 
(UCI) no ha deixat de créixer 
durant l 'últim mes. Segons el 
departament que encap~ala 
Alba Vergés, el 24 de julio! hi 
havia 6S persones ingressades 
per coronavirus a les UCI dels 
hospitals catalans. 

Ahir ja eren 134 persones, 
més del doble. Aixo mentre la 
Generalitat va comunicar ahir 
1.788 nous casos de coronavirus 
a Catalunya, 1.776 dels quals 
confirmats per mitj a de PCR. 
Amb aquestes xifres, Catalunya 
va depassar els 100.000 contagis 
testats a través de PCR des de 
l'inici de la pandemia. En total, 
Salut ha detectat 100.646 po
sitius aplicant aquesta prava, 
sobre un total de 122.335 in
feccions registrarles. 

Malgrat que no es va no
tificar cap nova defunció per 
coronavirus l'últim dia, el risc 
de rebrot va escalar des dels 
169,14 punts de diumenge fins 
als 180,13 d'ahir. De fet, a ex
cepció de l'Alta Ribagor~a i el 
Ripolles, cap comarca catalana 

manté el risc baix de rebrot. La 
gran majaría presenten risc alt 
de rebrot del virus. 

Preocupa especia lment la 
situació al Valles Oriental i al 
Barcelones, amb una gran quan
titat de població i on el risc de 
rebrot és eleva t. En conseqüen
cia, la conselleria de Salut va 
acordarahirnovesmesures més 
restrictives en quatre municipis 
del Valles amb l'objectiu de fre
nar els contagis (més informació 
al text adjunt). 

RISC DE REBROT PER COMARQUES 

Risc de rebrot {iEPG) en 
població general 

(20/08/2020) 
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Més restriccions ai·Valles 
• El president de la Generali
tat, Quirn Torra, va anunciar 
ahir l'aprovació de noves res
triccions per frenar els canta
gis a Terrassa, Granollers, les 
Franqueses del Valles i Cano
velles. Bars i restaurants no 
podran superar l'aforament 
maxim del so per cent, tant a 
!'interior coma les terrasses, i 
les activitats culturals, espor-

tives i el comer~ també es limi
taran a la meitat. La capacitat 
de cerimonies i oficis religiosos 
sera del 33 per cent. El jutjat 
contenciós administratiu S de 
Barcelona va validar les me
sures excepte en el cas de Ter
rassa, en el qual va considerar 
que no ho justifica "cap raó 
objectiva" i que ha evolucionat 
de forma positiva. 

Les noves mesures contra el virus no 
impedeixen convocar manifestacions 

vigents encara durant la Diada 
de 1'11-S. Després de practica
ment una decada de manifes
tacions multitudinaries p er la 
independencia a Barcelona i al
tres punts de Catalunya, aquest 
any les entitats sobiranistes van 
renunciar a impulsar una con
vocatoria similar a causa de la 
situació sanitaria i es van de
cantar per una mobilització a 
través de la xarxes socials tot i 
que sense renunciar a una certa 
presencialitat. 

1 BARCELONA 1 Les noves mesures 
restrictives anunciarles ahir 
perla Generalitat per frenar 
els contagis per coronavirus 
no impedeixen la celebra ció de 
manifestacions, sempre que els 
assistents mantinguin les distan
cies de seguretat, portin masca
reta i mantinguin la higiene de 
mans. Així ho va puntualitzar el 
departament de la Presidencia, 
després que el cap de l'Executiu, 
Quim Torra, expliqués que les 
reunions de més de deu persa-

nes queden prohibirles a Cata
lunya durant les proximes tres 
setmanes a fi de reduir el risc 
de contagi. 

"El dret legítim de manifes
tació xoca amb la reducció de 
la interacció social. Per aquesta 
raó, una manifestació no seria 
possible", va indicar Torra, en
cara que després la Generalitat 
va matisar que les noves mesu
res "no afecten el dret de mani
festació, sempre que s'exerceixi 
respectant les mesures de dis-

tanciament, mascareta i higiene 
demans". 

I és que, en principi, les res
triccions anunciarles ahir pel 
Govern de QuimTorra esta ríen 

ONZE DE SETEMBRE 

Les entitats sobiranistes 
ja preveuen una diada 
a través de les xarxes i 
amb certa presencialitat 

La idea de l'independentis
me és efectuar petites concen
tracions davant d'un centenar 
d'edificis de l'Estat a Catalunya 
sota el lema "El deure de cons
truir un futur millar. El dret a 
ser independents". 

SEGRE 
Dimarts, 25 d'agost del 2020 

Comencen els tests 
massius a Cornella 
1 CORNELLA DE LLOBREGAT 1 La Ge
neralitat va iniciar ahir les 
proves de detecció massiva 
del coronavirus al barrí de 
Sant Ildefons de Cornella 
de Llobregat. L'objectiu és 
sotmetre al test els ve1ns 
asimptomatics d'entre 18 i 
40 anys. D'altra banda, ahir 
van finalitzar les proves 
massives amb Reus amb un 
nombre de ve1ns testats in
ferior al que estava previst. 
En paraHel, l'ajuntament de 
la capital del Baix Camp va 
acordar la suspensió de tots 
els actes municipals turístics, 
lúdics i de lleure fins al día 7 
de setembre. 

Salut tara proves 
de detecció a Vic 
1 VIC 1 La conselleria de Salut 
va anunciar ahir que entre 
dema i divendres portara a 
terme tests de detecció del 
coronavirus al barrí del Re
mei de Vic enfocats al ve1ns 
d 'entre quinze i quaran
ta-cinc anys. 1 és que la ca
pital d'Osona va concentrar 
quatre de cada deu casos a 
la comarca entre el14 i el20 
d'agost. 

La Justícia manté les 
discoteques tancades 
1 BARCELONA 1 El Tribunal Su
perior de Justícia de Catalu
nya va acordar ahir mante
nir sine die el tancament de 
discoteques, bars musicals, 
karaokes, sales de ball i es
tabliments analegs, així com 
la restricció horaria fins a la 
1 de la matinada de restau
rants musicals, bars de teatre 
i cafes musicals. Així dones, 
va rebutjar la petició de la 
patronal Fecasarm per dei
xar sense efecte les mesures 
imposades per la Generali
tat perque "per molt impor
tant que sigui l'hostaleria en 
l'economia productiva, no 
pot prevaler sobre l'interes 
general". 

Tanquen tres línies 
d'autobús per un positiu 
1 TARRAGONA 1 L'Empresa Muni
cipal de Transports de Tarra
gona va tancar ahir tres línies 
de !'autobús urba de la ciutat 
després que un conductor da
nés positiu per coronavirus. 
Així mateix, v uit persones 
més que van estar en con
tacte amb el t reballador es 
tra ben confinarles. 

Brot en un centre de 
persones amb diversitat 
1 DELTEBRE 1 La conselleria de 
Salut va informar ahir d'un 
brot de coronavirus en una 
residencia de Deltebre per a 
persones amb diversitat fun
cional. Estan infectats quin
ze deis vint-i-nou usuaris. 
D'altra banda, cinc empleats 
han donat negatiu i la resta 
estan a l'espera del resultat 
dels tests. 
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Fraga projecta un passeig al marge 

MUNICIPIS PATRIMONI 

Alt Abeu expropia el castell de-Valencia per 
poder optar a ajuts amb que restaurar-lo 
Preveu inscriure els terrenys de propietat municipal i adquirir 13.000 metres quadrats ara de vei:ns 
R. R. 
I LLEIDA 1 L'ajuntament d'Alt Aneu 
expropiara les restes de l'antic 
castell de Valencia d'Áneu, una 
superfície d'uns 13.000 metres 
quadrats que esta en mans de 
diversos propietaris particu
lars. La seua intenció és adqui
rir aquests terrenys i inscriure'ls 
al registre de la propietat, jun
tament amb una gran part del 
recinte queja és de titularitat 
municipal. Aquest és el primer 
pas per poder optar a subven
cions amb les quals restaurar i 
conservar aquesta antiga forta
lesa. Considerat l'últim hastió 
de l'antic Comtat del Pallars, 
s'estima que es va construir en
tre els segles XI i XII. 

L'alcalde d'Alt Aneu, Xavier 
Llena, va explicar que línies de 
subvencions com les de 1'1% cul
tural exigeixen que els ajunta
ments acreditin la propietat dels 
immobles que opten a restaurar 
amb fons públics. Encara que 
el consistori ha aprovat aquest 
mes el procediment expropia
tori, els tramits es remunten al 
mandat anterior. Així mateix, 
el primer edil va puntualitzar 
queja hi ha acords amb part 
dels propietaris. En alguns ca
sos, per obtenir la cessió gratu
ita deis seus terrenys; en altres, 
per pagar per ells una quantitat 
simbólica, d'un euro per metre 
quadrat. "Instal-larem una placa 
al recinte del castell per agrair la 
coHaboració dels propietaris", 
va avanc;ar Llena. 

Vista del poble de Valencia d'Aneu des de les restes de l'antic castell. 

ACORDS AMB VE"iNS 

Ve"ins han acceptat cedir les 
seues parcel·les gratis o per 
un preu simbólic d'un euro 
per cada metre quadrat 

nou accés que faciliti visitar-lo. 
Per aconseguir-ho, el municipi 
espera acollir-se a un conveni 
entre la Generalitat i la Funda
ció La Caixa per obtenir uns 
600.000 euros més. 

Precedent 

Les actuacions per conservar 
les restes del castell de Valencia 
d'Áneu es basen en un pla direc
tor redactat anys enrere i que 
proposa inversions per valor de Vista aeria de les restes del castell de Valencia d'Aneu. 

3,5 milions d'euros. En mandats 
anteriors, obres amb un pressu
post d'uns 600.000 euros van 
permetre consolidar part dels 
murs i fer-los visitables. Ara el 
consistori planteja noves actu
acions per fer més visibles els 
murs que segueixen drets i per 
dotar les restes del castell d'un 

L'expropiació d'un castell 
per part d'un ajuntament té un 
precedent proper a Lleida . El 
consistori de Peramola va ela
borar l'any passat un expedient 
per adquirir el castell d'aques
ta localitat. El municipi ho va 
impulsar per motius de segu
retat davant de despreniments 
a l'edifici. 

TURISME ESPAIS NATURALS 

Multes per aparcar a la 
via d'accés a Mont-rebei · 
1 SANT ESTE VE DE LA SARGA 1 Visitants 
del congost de Mont-rebei han 
mostrat malestar després de re
bre multes per aparcar incor
rectament a l'accés al congost 
de Mont-rebei per Sant Esteve 
de la Sarga. Un d'aquests tu
ristes va explicar que va anar 
al congost a practicar caiac di
marts passat i es va trobar el 
parquing de la Masieta tancat, 
per la qual cosa va aparcar a la 
via d'accés i a !'acabar l'activitat 
es va trobar una sanció de cent 

euros. L'alcalde, Jordi Navarra, 
va explicar ahir que els Mossos 
d'Esquadra multen els vehicles 
que en el moment d'estacionar 
ocupen una part de la calc;ada 
de la carretera. 

Navarra va assegurar que és 
una mesura per garantir la se
guretat dels visitants, per si ha 
de passar perla carretera un ve
hiele d'emergencies. Val a desta
car que fa temps que el territori 
denuncia !'afluencia massiva de 
vehicles al congost. 

TURISME ESPAIS NATURALS 

Baix Pallars demana ajuda per controlar 
l'acampada a la carretera a Montcortes 
I.BAIX PALLARS 1 Baix Pallars va 
d~manar ahir ajuda per evitar 
l'aglomeració de furgonetes i 
autocaravanes que acampen a 
la carretera delllac de Mont
cortes, on esta prohibit. L'al
caldessa, Anna Sentinella, va 
advertir ahir que !'afluencia 
de vehicles s'ha descontrolat, 
especialment en una zona en 
la qual s'amplia l'accés, on han 
aparcat aquest mes prop d'una 
desena de vehicles habilitats 
per pernoctar al costat d'aquest 

espai protegit. Sentinella va 
dir que "no tenim recursos 
humans per controlar-ha" i 
va assenyalar que s'hauria 
de regular a nivell comarcal. 
Els Agents Rurals també han 
portat a terme inspeccions en 
aquest espai. 

SantAntoni 
En aquest sentit, l'ajunta

ment de Salas de Pallars, al 
Jussa, sí que ha regulat l'accés 
al panta de Sant Antoni, on un 

agent cívic controla !'entrada i 
la sortida de vehicles a la zona 
del Piolet, amb capacitat per 
a seixanta-cinc places. Quan 
s'arriba a aquesta xifra es pro
hibeix el pas de més vehicles. 
L'alcalde, Francesc Borrell, va 
dir que l'any que ve estudiaran 
regular també la pernoctació 
en caravanes. 

Els Agents Rurals han aíxe
cat diverses actes per acam
pada en zones fluvials a prop 
d'aquesta zona. 
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TRANSIT EMERGENCIES 

Mor una motorista en una sortida 
de via ·a la carretera N-230 a Vielha 
L'accident es va produir diumenge i la víctima, de 54 anys i nacionalitat francesa, . 
va morir a l'hospitalll Crític després d'un xoc ambla moto a la C-14 a l'Alt Urgell 

REDACCIÓ 
1 VIELHA 1 Una dona de 54 anys i 
nacionalitat francesa va morir 
diumenge a la nit a )'hospital 
del Vielha hores després de te
nir un accident amb la moto que 
conduia a la carretera N-230 al 
seu pas per la capital aranesa, 
segons va informar ahir el Ser
vei Cata la de Transit. L'accident 
es va produir a les 19.13 quan, 
per causes que encara s'estan 
investigant, la motorista va xo
car amb la barrera de seguretat 
a l'altura del quilometre 157 de 
la via. La dona va patir diverses 
ferides de caracter molt greu i va 
ser evacuada a )'hospital de Vi
elha, on va morir hores després. 
Fins al lloc de l'accident van acu
dir dos patrulles dels Mossos 
i dos dotacions dels Pompiers 
d'Aran. 

Tercera mort aquest mes 
Amb aquesta víctima mor

tal, ja són 14 les persones que 
han perdut la vida aquest any en 
accidents de transit a les comar
ques de Lleida, nou menys que 
en el mateix període de l'any 
passat, un 39,1% menys. Tres 
dels sinistres han estat aquest 
mes d'agost. El primer va ser el 
dia 2, quan un conductor va per
dre la vida al caure amb el seu 
vehicle a un canal a Puivgerd 
de Lleida i el segon, el dia 10, 
quan un jove va morir al xocar 
el seu cotxe contra un camió a 

DROGUES INVESTIGACIÓ 

Els Pomph!rs d'Aran netejant la cal~ada després del sinistre. 

BALAN~ 

Aquest any han perdut la 
vida 14 persones, nou 
menys que en el mateix 
període de l'any passat 

l'autovia A-2 a Tarrega. Així 
mateix, s'ha de destacar que és 
el primer accident de l'any a la 
carretera N-230 al seu pas perla 
província de Lleida. Aquesta vía 
és una de les que historicament 
ha registrat més sinistralitat i 
que ha provocat que els muni-

cipis lleidatans i oscencs per on 
passa hagin demanat reiterada
ment millorar la seguretat. 

Col·lisió a Ribera d'Urgellet 
D'altra banda, un altre moto

rista va resultar ferit de caracter 
crític ahir a la tarda al coUidir 
la moto que condu!a contra un 
cotxe a la carretera C-14 al Pla 
de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet). 
Va ser evacuat en un helicop
ter medicalitzat al Pare Taulí 
de Sabadell. La carretera va 
estar més d 'una hora tallada, 
la qual cosa va provocar cues 
quilometriques. 

Presóperal 
conductor d'un 
atropellament 
mortal a Andorra 
• La jutge de guardia 
d'Andorra va decretar 
diumenge a la tarda pre
só provisional peral con
ductor que divendres va 
ser det ingut per atrope
llar mortalment un altre a 
Andorra la Vella després 
d'una discussió de t ran
sit. La magistrada estima 
que l'arrestat podria ser 
responsable d'un hornicidi 
dolós, al considerar que 
va atropellar la víctima 
de manera intenciqnada, 
segons va informar el Di
ari d'Andorra. L'acusat, 
un metge de 62 anys i re
sident a Barcelona, podría 
enfrontar-se a una pena 
d'entre 10 i 16 anys de 
presó si fos culpable d'un 
homicidi dolós. L'inves
tigat va explicar que no 
va voler atropellar el con
ductor mort, de 50 anys, i 
que el que feia era intentar 
fugir després que l'amena
cés, segons el seu advo
cat, que va anunciar que 
presentara un recurs a la 
presó provisional. 

SUCCESSOS ESTIU 

SEGRE 1 

Dimarts, 25 d 'agost del 2020 

BOMBERS 

lmatge de l'incendi. 

Crema la 
tractora d'un 
camió a Montclar 
1 AGRAMUNT 1 Quatre dotacions 
dels Bombers de la Generali
tat van intervenir a primera 
hora de la tarda d'ahir a su
focar l'incendi d'un camió a 
Montclar, nucli d'Agramunt. 
El foc es va declarar per cau
ses desconegudes a les 15.14 
hores, quan el camió es tro
bava en una granja d'aquest 
poble de l'Urgell. El vehicle 
transportava 26 tones de pin
so, que va quedar lleument 
afectat per la temperatura. 
Cap persona va resultar feri
da i només va caldre lamen
tar els danys materials del 
vehicle. 

MUNTANYISME 

Excursionista ferit 
a Baqueira 
1 NAUT ARAN 1 Un excursionista 
va resultar ferit ahir al matí 
al tor~ar-se el turmell quan 
feia una ruta per l'estació de 
Baqueira, segons van infor
mar els Bombers de la Gene
ralitat, que van ser alertats a 
les 11.18 hores. 

lmatge de l' incendi d'ahir al matí a Tremp. 

Decomissen 16 plantes de maria ocultes entre el panís a la Noguera 
1 BALAGUER 1 La Guardia Civil va 
decomissar la setmana passa
da un total de 16 plantes de 
marihuana que estaven ocul
tes en diversos camps de panís 

de la Noguera. Així mateix, 
mantenen oberta la investi
gació per provar d'identificar 
els responsables, ja que serien 
acusats d'un delicte contra la 

salut pública. Les plantes van 
ser localitzades després de fer 
fotografíes aeries que van per
metre identificar les zones en 
les quals es trobaven. 

Els Bombers sufoquen fins a 
cinc incendis de vegetació 
1 LA BARONIA DE RIALB 1 Els Bombers 
de la Generalitat van treballar 
entre diumenge a la nit i ahir 
en cinc incendis de vegetació a 
la Baronía de Rialb, Tremp, Sa
naüja, els Omellons i Cervera. 
Diumenge, a les 20.00 hores, 
van ser alertats d'un foc a la 

Baronia de Rialb. Ahir al ma
tí van treballar en un sinistre 
que va calcinar 200 metres a 
Tremp al costat de la carretera 
C-1412b. També van sufocar un 
altre petit incendia Sanaüja. A 
la tarda van acudir als Omellons 
i a Cervera. 
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