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Un total de 18 persones 
han perdut la vida en 
accidents de trónsit fins 
el 31 d 1 agost a Lleida 
En el darrer mes va haver-hi tre-s 
víctimes mortals a les carreteres 
Lleida 
REDACCIÓ 

Un total de 18 persones han per
dut la vida entre 1'1 de gener i el 
31 d'agost d'aquest any a les car
reteres lleidatanes, una menys 
que el 2019, segons va informar 
ah ir el Servei Catala de Transit. En 
aquest sentit, van indicar que du
rant el passat mes va haver-hi tres 
víctimes mortals en accidents de 
trimsit a la demarcació i que del 
total, i pel que fa a col·lectius vul
nerables, van perdre la vida tres 
motoristes, mentre que no va ha
ver-hi cap ciclista ni vianant mort. 

Pel que fa a les xifres de tot 
Catalunya, fins al 31 d'agost van 
morir 89 persones en 84 acci
dents de transit a les carreteres 
catalanes. Durant el mateix perío
de de 2019 van perdre la vida 122 
persones en 115 sinistres mortals 
en zona interurbana. D'aques
ta manera, les dades d'enguany 
respecte al 2019 suposen un des
cens del 27% en el nombre de víc
times mortal. A més, cal indicar 
que en el mes d'agost van perdre 
la vida 14 persones a les carrete
res catalanes, una dada que sig
nifica una reducció del 33,3% res
pecte l'agost del 2019, quan van 
monr 21 persones. Des del mes 
de maig, coincidint amb la fi de 

Crema una cadira 
en el bakó d'un 
pis de la pla~a del 
Pou d~gramunt 
Una cadira va quedar calcina 
per un petit incendi que es va 
originar en el balcó d'un pis si
tuat a la pla~a del Pou d'Agra
munt. En aquest sentit, els 
serveis d'emergencies van ser 
alertats del foc a les 18.13 ho
res i rapidament es va activar 
el corresponent protocol. Així, 
fins al lloc es van despla~ar un 
total de sis dotacions deis Bom
bers. No va haver-hi ferits. 

FOTO: S. Mlrtt (ACN) / Estat d'un deis vehicles accidentats enguany 

l'estat d'alarma i la recuperació 
de la mobilitat a valors similars 
a la situació de prepandemia, la 
sinistralitat s'ha incrementat de 
manera destacada respecte al 
primer quadrimestre de l'any i els 
darrers quatre mesos concentren 
prop del70% del total de víctimes 
d'aquest 2021. 

Així mateix, el 46% de les 89 
víctimes mortals registrades fins 
al 31 d'agost d'aquest 2021 per
tanyen a col-lectius vulnerables, 
concretament: 30 motoristes, 
9 vianants i 2 ciclistes, mentre 
que en el mateix període de l'any 
2019 havien mort 37 motoristes, 

Cau part d'una 
fa~ana de la pla~a 
de la Pedrera de 
la Pobla de Segur 
Part d'una fa~ana de la pla~a de 
la Pedrera de la Pobla de Segur 
va caure ahir, tot i que cal des
tacar que no va haver-hi ferits. 
Pel que fa als fets, emergencies 
va ser alertada de la inciden
cia a les 16.37 hores i en tenir 
coneixement fins al lloc es van 
despla~ar els efectius del cos 
Bombers de la Generalitat. 
Posteriorment, la zona afecta
da va quedar abalisada. 

8 vianants i 7 ciclistes. Així dones, 
excepte en el cas deis vianants, 
a la resta de col·lectius vulnera
bles hi ha hagut un descens de 
la mortalitat en comparació amb 
el 2019. La reducció de víctimes 
mortals entre els ciclistes arriba 
al71,4%. 

D'altra banda, un total de qua
tre persones van resultar feri
des de caracter lleu en un acci
dent entre dos cotxes que es va 
produir ahir, a les 10.38 hores, a 
l'avinguda Lleida d'Aimenar. A I'N-
260, a la Seu d'Urgell, un turisme 
va xocar amb un cabirol, pero no 
va haver-hi ferits. 

ElsBombers 
retiren cinc arbres 
caiguts en un día en 
diferents munidpis 
Els Bombers de la Generalitat 
van dura terme un total de cinc 
actuacions de retirada d'arbres 
caiguts en diferents municipis 
de la demarcació de Lleida. La 
primera d'aquestes es va dur a 
terme a I'N-260, a la Pobla de 
Segur; la segona va ser a Conca 
de Dalt, al costat de l'ermita de 
Sant lsidre; la tercera al terme 
de la Torre de Capdella, i !'últi
ma al nucli de Canejan. 
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Denuncien una rompud_a de 
terreny forestal al Pallars Jussó 
Els membres del cos d'Agents 
Rurals van denunciar recent
ment una rompuda de terreny 
foresta l sense l'autorització ne
cessaria per fer aquest tipus 

d'aprofitament a Abella de la 
Conca, al Pallars Jussa, segons 
van informar a través de les xar
xes socials. Així, es va sancionar 
al responsable d'aquests fets. 
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Multa per un abocament 
d'hidrecarburs en una llera 
Els Agents Rurals van detectar i 
denunciar un abocament d'hi
drocarburs en una llera a I'Ait 
Urgell. En aquest sentit, tal com 
van manifestar a través de les 

seves xatxes socials, l'aboca
ment d'hidrocarburs a la llera 
pública pot constituir un delicte 
si afecta la qualitat de les aigües, 
als animals o a les plantes. 

MADERAS Y VIRUTAS SEO, S.A. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital 
se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas 
celebrada el 30 de agosto de 2021, aprobó por unanimidad reducir el capital 
social mediante la amortización de 1.01 O acciones propias existentes en 
autocartera en el momento de la adopción del acuerdo de reducción de capital. 

El capital social resultante de la reducción ha quedado fijado en 30.290,40 €, 
representado por 1.008 acciones, de 30,05 € de valor nominal cada una de 
ellas. 

La reducción de capital acordada, cuya finalidad es la amortización de acciones 
propias, no ha entrañado devolución de aportaciones por ser la sociedad la 
titular de las acciones amortizadas y, conforme al artículo 335.c) de la Ley 
de Sociedades de Capital, se ha realizado con cargo a reservas de libre 
disposición, destinándose el importe del valor nominal de las acciones objeto 
de amortización a una reserva de la que sólo será posible disponer con los ' · 
mismos requisitos exigidos para la reducción de capital. En consecuencia, los 
acreedores de la sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere 
el artículo 334 de la misma Ley. 

El Pla de Sant Tirs (Lieida),. 31 de agosto de 2021.- El administrador único, 
Josep Cerdaña Roca. 
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